
SQ – skr. angl. subcutaneous podkoţný. 

squalenum – skvalén. 

squalor, oris, m. – [l.] špina, nečistota. 

squama, ae, f. – [l.] šupina. 

Squama alveolaris – tenká platnička, kt. pokrýva obnaţené oblasti pľúcnych alveolov. 

Squama frontalis – s. ossis frontalis, šupina čelovej kosti.  

Squama mentalis externa – protuberantia mentalis. 

Squama occipitalis – s. ossis occitpitalis, šupina záhlavnej kosti. 

Squama occipitalis superior – os interparietale. 

Squama perpendicularis – s. frontalis. 

Squama temporalis – s. ossis temoporalis, šupina spánkovej kosti.  

squamalis, e – [l. squama šupina] šupinovitý, patriaci k šupine. 

squamatus, a, um – [l. squama šupina] opatrený šupinou. 

squameus, a, um – [l. squama šupina] šupinatý. 

squamocellularis, e – [l. squama šupina + l. cellula bunka] skvamocelulárny, obsahujúci skvamózne 

bunky. 

squamofrontalis, e – [l. squama šupina + l. os frontale čelová kosť] týkajúci sa šupiny čelovej kosti. 

squamooccipitalis, e – [l. squama šupina + l. os occipitale záhlavná kosť] skvamookcipitál-ny, 

týkajúci sa šupiny záhlavnej kosti. 

squamoparietalis, e – [l. squama šupina + l. os parietale temenná kosť] skvamoparietálny, týkajúci sa 

šupiny spánkovej kosti a temennej kosti. 

squamopetrosus, a, um – [l. squama šupina + l. os petrosum skalná kosť] týkajúci sa šupiny skalnej 

časti spánkovej kosti. 

squamosomastoideus, a, um – [l. squama šupina + proc. mastoideus hlávkový výbeţok] 

skvamomastoidový, týkajúci sa šupiny spánkovej kosti a hlávkového výbeţka. 

squamotemporalis, e – [l. squama šupina + l. os temporale spánková kosť] skvamotemporál-ny, 

týkajúci sa šupiny spánkovej kosti.  

squamozygomaticus, a, um – [l. squama šupina + l. os zygomaticum jarmová kosť] 

skvamozygomatický, týkajúci sa šupiny spánkovej kosti a jarmovej kosti. 

squamosus, a, um – [l. squama šupina] skvamózny, bohatý na šupiny. 

squarrosus, a, um – [l.] drsný, hranatý, hrboľatý.  

squatting – [angl.] poloha v podrepe; vyskytuje sa napr. pri Fallotovej tetralógii. 

Squireov príznak – [Squire, Truman Hoffman, 1823 – 1889, amer. lekár] →príznaky. 

SR – skr. 1. sínusový rytmus; 2. skr. angl. stimulation ratio stimulačný pomer (pri teste proliferácie 

lymfocytov). 

Sr – značka chem. prvku stroncium.  

sr – skr. steradiánu. 



Srb-anomália – synostóza obidvoch horných rebier.  

SRBC – skr. angl. sheep red blood cell ovčí erytrocyt. 

srdce – [l. cor, g. kardiá] dutý, svalový orgán, ústredné čerpadlo pre pohyb krvi. Poháňa krv tým, ţe sa 

rytmicky zmrašťuje (systola) a ochabuje (diastola). Chlopne vnútri s. sú upravené tak, ţe sa pri 

systole vrhá krv do tepien, pri diastole sa bráni spätnému toku krvi z tepien k s. a naopak zo ţíl sa 

krv do s. nasáva. Okrem s. sa na pohone krvi zúčastňujú všetky druhy ciev, pretoţe ich steny sú 

vybavené kontraktilitou, ako aj pruţnosťou; →vývoj srdca.  

Hmotnosť s. je 260 – 320 g. Povrch s. pokrýva tenká a priesvitná blana (epicardium), je viscerálnym 

listom osrdcovníkového vaku (pericardium), do kt. je s. vloţené. Hlavnú zloţku stien s. tvorí svalová 

vrstva (myocardium). Vnútro srdcových dutín vystiela tenké endocardium, tvorené vrstvou 

endotelových buniek, podloţených malým a miestne nerovnakým mnoţstvom väziva. 

Širší dorzokraniálne privrátený okraj s. sa nazýva basis cordis, uţší koniec, smerujúci doľava, 

ventrokaudálne, tvorí zaoblený hrot, apex cordis. 

Povrchne, naprieč idúca brázda oddeľuje tenkostenné predsiene (atrium dextrum et sinistrum) od 

hrubostenných komôr (ventriculus dexter et sinister). Obidve predsiene vybiehajú ventrálne do 

výbeţkov, zvané ušká, auriculae cordis (dextra et sinistra). Na predsieňovom i komorovom oddieli 

naznačujú pozdĺţne brázdy polohu priehradky (septum atriorum et ventriculorum). Na komorách sú 

tieto brázdy zreteľné: sulcus interventricularis ant. et post. Pri hrote s. naznačuje polohu priehradky 

plytká incisura apicis cordis, zreteľná najmä u detí. Vrchol hrotu s. zodpovedá ľavej komore. 

Na s. moţno rozoznávať prednú, spodnú a ľavú plochu, kt. plynule prechádzajú dozadu a nadol. 

Predná plocha (facies sternocostalis) je privrátená k prednej stene hrudníka a je vydutá. Tvorí ju 

predná plocha PK, z kt. vystupuje a. pulmonalis, ďalej úzky pruh ĽK, a z nej sa začína aorta, kt. sa 

kladie za začiatok a. pulmonalis. Z predsiení sa na facies sternocostalis zúčatňuje časť PP a celá jej 

auricula dextra, z ĽP sem dosahuje len hrot auricula sinistra. (facies diaphragmatica) je privrátená k 

bránici a je plochá. Tvorí ju zadná strana PK a časť ĽK. 

Pravý okraj s. je na komorovom oddieli ostrý margo dexter (acutus) tvorí hranice facies 

diaphragmatica a facies sternocostalis, kým ľavý okraj s., margo sinister, je oblý: margo obtusus. Na 

tomto okraji prechádza sternokostálna plocha do oddielu privráteného doľava a dozadu, do tzv. ľavej 

plochy, tvorí bok ĽK a podmieňuje odtlačok na ľavých pľúcach, a dor-zálne za ním ĽP, obrátená do 

zadného mediastína (najmä proti paţeráku). Táto zadná časť, kt. tvorí priame pokračovanie ľavej 

plochy, tzv. facies vertebralis. 

Krv priteká do PP hornou a dolnou dutou ţilou (vena cava superior et inferior). Z PP vteká do PK a z 

nej pľúcnou tepnou (a. pulmonalis), do pľúc, kde sa postupne vetví aţ do kapilár a obohacuje sa 

kyslíkom. Z pľúc sa krv vracia pľúcnymi ţilami (vv. pulmonales) do ĽP. Úsek krvného obehu z PK 

cez pľúca do ĽP sa označuje ako malý (pľúcny) obeh (circuitus sanguinis minor). Z ĽP ide krv do 

ĽK a z nej sa rozvádza srdcovnicou (aorta) do celého tela. Odtiaľ sa vracia dutými ţilami do PP. 

Tento úsek krvného obehu je veľký (telový, systémový) obeh (circuitus sanguinis major).  

Srdcové dutiny 

1. Pravá predsieň (atrium dextrum), PP, pozostáva z 2 oddielov, menšieho dorzálneho, do kt. ústia 

obidve duté ţily, a väčšieho ventrálneho. Dorzálny oddiel je na naplnenej predsieni od ostatnej 

predsiene oddelený vonkajšou vkleslinou, sulcus terminalis, kt. vnútri zodpovedá vyvýšenina, crista 

terminalis. Tento oddiel zodpovedá embryovému sinus venosus a má vnútri hladké steny. Z 

dorzokraniálnej strany doň vyúsťuje v. cava sup. ústím širokým ~ 2 cm. Z dorzokaudálnej strany sa 

sem otvára v. cava inf. Jej ústie má Ø 3 – 3,5 cm. Medzi ústiami obidvoch vv. cavae je stena mierne 

vtlačená dovnútra, takţe na vnútornej ploche sa črtá val, torus intervenosus Loweri, podmienený 



pruhom svaloviny. Od ústia v. cava inferior smerom k septu sa tiahne ostrá valvula v. cavae 

inferioris Eustachii. V období vývoja riadi táto riasa ţilový prúd proti foramen ovale. 

Vlastná PP sa vykleňuje dopredu a doprava, ventrálne vybieha do pravého uška, auricula dextra. Na 

ventrálne stene vyčnievajú snopce svaloviny ako trámce. Vysoké sú najmä v ušku, kde tvoria 

trabeculae carneae atriorum (mm. pectinati).  

Mediálnu stenu PP trvorí septum atriorum, kt. je rovné, vo ventrálnej časti mierne konvexné do 

pravej predsiene. Na septe je viditeľné stenčené miesto fossa ovalis, ohraničené ventrálne valom, 

limbus fossae ovalis Vieussensi. Na otvorených predsieňach pri prehliadaní septa proti svetlu fossa 

ovalis mierne presvitá. Limbus fossae ovalis zodpovedá okraju septum secundum, stenčené miesto 

pochádza zo septum primum. Niekedy sa dá vo fossa ovalis nájsť miesto priechodné pre sondu, kt. 

prebieha sprava zozadu vľavo dopredu. 

Ventrálne od ústia v. cava inferior sa otvára do PP hlavná zberná srdcová ţila, sinus coronarius. 

Ústie je opatrené riasou, valvula sinus coronarii Thebesii, často sieťovito prederavenou. V blízkosti 

sinus coronarius, ventrálne od neho, ústia 3 – 4 drobné vv. cordis anteriores. Na početných 

miestach sú okrem toho malé otvorčeky, ústia malých ţíl: foramina venarum minimarum Thebesii. 

Bazálne sa PP otvára do PK v ostium atrioventricularum dextrum, v kt. je valvula tricuspidalis. 

2. Pravá komora (ventriculus dexter) – PK, na priereze má polmesiacovitý aţ trojboký obrys, 

pretoţe komorová priehradka je vybočená proti tejto komore. Moţno preto na PK rozoznávať 

mediálnu (septovú), vyklenutú dorzálnu (diafragmatickú) a mierne vyklenutú ventrálnu 

(sternokostálnu) stenu, kt. tvorí podstatnú časť sternokostálnej plochy srdca. Ventrálna a dor-zálna 

stena do seba plynule prechádzajú, kým septové sú oddelené brázdami. 

V dutine PK moţno rozoznávať 2 oddiely. Vo väčšej časti vyčnieva nástenná svalová trámco-vina 

ako tzv. trabeculae carneae ventriculi. Medzi nimi sú pozdĺţne priehlbeniny orientované pozdĺţne s 

dlhou osou komory. Preto sa táto časť komory nazýva pars trabecularis ventriculi dextri (vtokový 

oddiel). Rozprestiera sa od ostium atrioventriculare aţ takmer k hrotu. 

Z pars trabecularis sa začína dopredu a nahor lievikovitý násadec s pomerne hladkými stena-mi, kt. 

sa zuţuje do a. pulmonalis: conus arteriosus seu pars glabra ventriculi dextri (výtokový oddiel). Pri 

systole sa vtokový oddiel vyprázdňuje úplne, kým výtokový neúplne. Hranicu medzi obidvoma 

oddielmi tvorí svalová vyvýšenina, crista supraventricularis, rozopnutá od začiatku conus arteriosus 

k ventrálnemu cípu valvulae tricuspidalis. 

Z nástennej trámcoviny vybiehajú do komory kuţeľovité papilárne svaly; patria sem:  

1. Musculus papillaris anterior je jednotný a konštantný. Od jeho bázy zahýba oblúkovito svalový 

trámec ku komorovej priehradke: trabeculae septomarginalis. Zobrazil ho uţ Leonardo da Vinci a 

kedysi sa aj označoval jeho menom. Pripisoval sa mu význam zariadenia, kt. bráni prílišnému 

rozopnutiu komory pri diastole (nem. Moderatorband). Je utvorený pri mnohých cicavcoch, 

naznačený pri plazoch. V tomto trámci prichádza k prednému papilárnemu svalu jedna z vetiev 

prevodového systému.  

2. Musculi papillares parvi odstupujú z dorzálnej steny komory a sú veľmi variabilné. Jeden (al. ich 

skupina) sa začína pod crista supraventricularis, druhá skupinka z dorzolaterálnej steny. 

Z vrcholčekov mm. papillares vybiehajú nitkovité, belavé šlašinky, chordae tendineae, kt. sa 

rozbiehajú ku komorovej ploche chlopňových cípov. Niekt. podruţné chordeae tendineae vybiehajú 

aj priamo z komorovej steny, najmä septovej. 

Šlašinky sa upínajú na okrajoch chlopňových cípov, ale časť ich vláken sa dá sledovať aj vnútri 

chlopní, kde sa oblúkovite rozbiehajú ako rebrá padáka. Obvykle idú z príslušného papilárneho 



svalu nielen do jedného chlopňového cípu, al aj do susedných cípov, čím zabezpečujú zatváranie 

všetkých chlopňových cípov. 

V ostium atrioventriculare dextrum (ostium venosum dextrum) je zasadená trojcípa chlopňa (valvula 

tricuspidalis) , kt. sa zatvára pri srdcovej systole. Má predný cíp (cuspis anterior, najväčší), zadný 

(cuspis posterior) a septový (cuspis septalis, najmenší). 

Na hranici medzi conus arteriosus a a. pulmonalis (ostium arteriosum dextrum) je polmesiacovitá 

chlopňa pľúcnej tepny (valvula a. pulmonalis, valvula semilunaris, zloţená z 3 polmesiacovitých 

výklenkov, vela semilunaria. Tieto vela majú podobu lastovičích hniezd. Kapsovité záhyby nad nimi 

sa označujú ako sinus a. pulmonalis. Na voľnom okraji kaţdého výklenku je uprostred zhrubnuté 

miesto, nodulus Arantii, a po jeho stranách je chlopňa pri okraji trocha stenčená (lunula). Vela 

semilunaria sa podľa polohy označujú ako velum semi-lunare dextrum, sinistrum et dorsale. Valvula 

a. pulmonalis sa zatvára pri diastole komory. 

3. Ľavá predsieň (atrium sinistrum), ĽP, má hladké steny, aţ na trabeculae carneae, obsiah-nuté v 

ľavom ušku. Auricula sinistra je štíhlejšia a dlhšia ako auricula dextra a zasahuje dopredu okolo 

ľavého boka vystupujúcej aorty. Na predsieňovom septe je miesto zodpove-dajúce polohou oválnej 

jamke v pravej predsieni a v ňom sa nachádza niekoľko variabilných snopčekov, smerujúcich 

dopredu a kaudálne. Niekedy je tu nízka riasa, obrátená konkavitou dopredu, zvyšok po embryovej 

valvula foraminis ovalis (Parchappeova riasa). Do dorzálnej steny ľavej predsiene ústia vv. 

pulmonales, obyčajne dve sprava a dve zľava. Ich ústia sú okrúhle, s Ø 14 – 15 mm a nemá 

chlopne. Časť steny ĽP medzi ústiami pravých a ľavých vv. pulmonales je pôvodne cudzou 

predsieňou. ĽP sa totiţ zväčšuje na úkor koncových odstavcov pľúcnych ţíl. V embryovom období 

(a aj pri najniţších cicavcov, napr. pri ptákopyskoch) ústia totiţ do ĽP najprv jednotná v. pulmonalis. 

Potom sa koncová časť ţily vťahuje do predsiene aţ po miesto, kde v. pulmonalis má pravú a ľavú 

vetvu, takţe ústia do predsiene dve vv. pulmonales, a keď aj ďalšie úseky ţíl sa nachádzajú v stene 

predsiení, ústia konečne do ľavej predsiení 4 ţily. 

Ventrolaterálne sa ĽP otvára cez ostium atrioventriculare sinistrum (ostium venosum sinist-rum) do 

ľavej komory.  

4. Ľavá komoru (ventriculus sinister), ĽK, má tvar kuţeľa a na priereze je okrúhla, pretoţe 

komorová priehradka je prehnutá proti ľavej komore. Z nástennej svaloviny vybiehajú dva papilárne 

svaly, m. papillaris dexter pri septe a m. papillaris sinister z ľavého boka komory.  

Komorová dutina sa rozdeľuje voľnými koncami papilárnych svalov len pribliţne na dva od-diely, 

horný (suprapapilárny) a dolný (infrapapilárny). Obidva sú analogické pars trabecula-ris a pars 

glabra na pravej komore; pars glabra je však na ľavej komore menší ako na pravej. Priehlbiny medzi 

trámcami v pars trabecularis sú v ĽK väčšinou okrúhle, len pri hrote s. pozdĺţne. Infrapapilárny 

priestor pri systole úplne vymizne, suprapapilárny oddiel sa len zmenší. 

Obidva mm. papillares pokračujú do väčšieho počtu chordae tendineae, kt. idú k obidvom cípom 

dvojcípej chlopne, v kt. sú zakotvené podobne ako šlašinky v trojcípej chlopne v PK. 

V ostium atrioventriculare sinistrum je rozopnutá dvojcípa chlopňa (valvula bicuspidalis s. mitralis). 

Podľa polohy sa na nej rozoznáva predný a zadný cíp (cuspis anterior et posterior). 

Obdobne ako pri výstupe pľúcnej tepny vpravo sú pri výstupe aorty polmesiacovité chlopne: valvula 

semilunaris aortae. Tvoria ju 3 vela semilunaria: velum semilunare dextrum, sinistrum et ventrale. 

Chlopňové cípy sú o niečo hrubšie ako na a. pulmonalis a majú aj tu svoje noduli et lunulae. Kapsy 

nad velami sa nazývajú sínus aortae Valsalvae. V sinus sinister sa začína a. coronaria cordis 

sinistra, zo sinus ventralis sa začína a. coronaria cordis dextra. 



Najvrchnejší oddiel medzikomorovej priehradky, tesne pod velum semilunare dextrum, je v malom 

rozsahu stenčený a tvorený len väzivom: septum membranaceum. Do pravej polovice s. sa 

premieta toto tenké miesto z väčšej časti nad septový cíp, a tým do PP, z menšej časti pod septový 

cíp, a tým do PK. Moţno teda rozoznávať pars membranacea septi atrio-rum et ventriculorum. 

Skladba srdca 

Endokard – srdcovú dutinu vystiela endokard ako priesvitná, hladká a lesklá vrstva. Jeho hrúbka 

kolíše medzi 50 a 200 mm. Miestami je hrubší, belavý, na slabších miestach presvitá červenohnedá 

srdcová svalovina. V predsieňach je endokard hrubší ako v komorách, v ľavej polovici srdca hrubší 

ako v pravej. 

Pod endotelovými bunkami, kt. pokrývajú povrch endokardu, je lamina propria, obsahuje siete 

elastických vláken, kt. často splývajú do fenestrovanejh membrány. V endokarde predsiení je 

elastických vláken viac ako v endokarde komôr a sú tam vtrúsené aj bunky hladkého svalstva, kt. v 

endokarde komôr chýbajú. Tenká redšia vrstva subendokardového väziva oddeľuje endokard od 

myokardu. 

Srdcové chlopne – sú výbeţky endokardu, vystuţené väzivovými platničkami, laminae fibrosae, kt. 

sa po vonkajšom obvode pripájajú ku skeletu srdca. Cípovité chlopne majú väzivovú platničku z 

tuhého väziva, šľachovitého vzhľadu; tá sa k okrajom cípu stenčuje a nadobúda homogénny, 

myxomatózny vzhľad. Stenčené okraje sú rozopnuté po okrajoch chlopní ako priesvitná blanka 

medzi snopcami chordae tendineae, kt. sa rozbiehajú do väzivovej platničky chlopne. 

Na predsieňovej ploche cípovitých chlopní je endokard hrubší ako na komorovej. Pod endotelovým 

povlakom je tenká, homogénna subendotelová vrstva so silnou sieťou elastic-kých vláken, v 

spodnejších častiach z redšieho väziva (tzv. spongiosa). 

Polmesiacovité chlopne majú lamina fibrosa z vláken prebiehajúcich oblúčikovite a kríţiacich sa. 

Tieto vlákna môţu na konkávnej (výtokovej) strane chlopní vykazovať jemné rebrovanie. Na 

komorovej ploche je pod endotelom vrstva elastických vláken a pod ňou redšie väzivo. Nasleduje 

vlastná lamina fibrosa, pokrytá na opačnej (konkávnej) strane endotelovou vrstvou. 

Funkcia chlopní – cípovité chlopne sa zatvárajú pri systole, polmesiacovité pri diastole komôr. Po 

kontrakcii predsiení vteká krv cez otvorené atrioventrikulárne ústie a plní ochabnuté komory. Krv z 

predsiení sa pritom nevracia do ţíl, pretoţe kontrakčná vlna postupuje vo svalovine predsiení od 

ţilových ústí smerom k atroventrikulárnemu ústiu. Tesne po systole predsiení nasleduje systola 

komôr, pri nej sa dvíhajú cípovité chlopne krvou vypĺňajúcou komory, a tak sa uzavrú 

atrioventrikuklárne chlopne. Kontrahujúce sa papilárne svaly a na-pnuté chordeae tendineae bránia 

preklopeniu chlopní do predsiení. TK v kontrahujúcich sa komorách prekročá TK v a. pulmonalis a 

aorte. Polmesiacovité chlopne sa preto otvárajú a krv prúdi z komôr do tepien. Akonáhle poklesne 

TK v komore, pretlak krvi v tepnách uzavrie spätným nárazom pomlmesiacovité chlopne. O 

okamihu, keď sa chlopne uzavrú, sa moţno presvedčiť →auskultáciou srdcových oziev.  

Srdcový skelet – je podporné tkanivo, kt. oddeľuje svalovinu predsiení a komôr. Patria sem: 1. 

anulus fibrosus dexter et sinister (2 väzivové krúţky na hraniciach AV ostií, na kt. sú upevnené 

okraje trojcípej a dvojcípej chlopne); 2. anulus aorticus (väzivový prstenec tesne pod anuli fibrosi, na 

kt. sú pripevnené cípy aortových chlopní); 3. trigonum fibrosum dextrum et sinistrum (trojhranné 

väzivové miesta v oblastiach, kde sa stýka anulus aorticus s obidvoma anuli fibrosi); 4. anulus a. 

pulmonalis (väzivové putko pre chlopne a. pulmonalis pripojené aortovému prstencu); 5. pars 

membranacea septi atriorum et ventriculorum (väzivová platnička v srdcovej priehradke, kt. sa 

začína od trigonum fibrosum dextrum ako uzlového miesta celého srcového skeletu). 



Na srdcový skelet sa upína myokard predsiení a začína sa myokard komôr a nachádza sa v ňom aj 

iné podporné tkanivo ako väzivo, napr. chrupka (králik, pes, ošípaná) al. kosť (os cordis srnec, jeleň, 

hovädzí dobytok).  

Myokard – je osobitným druhom priečne pruhovaného svalstva. Skladá sa z vláken spojených 

početnými šikmými mostíkmi do súvislej syncytiálnej (plazmodiovej) siete, v kt. sa aţ sekundárne 

zjavujú hraničné zóny (interkalárne disky). Vlákna myokardu majú priečne pruhované fibrily uloţené 

v hojnej sarkoplazme, jadrá centrálne uloţené a sarkolému. 

Myokard predsiení je podstatne tenší ako myokard komôr Myokard ľavej komory je podstatne hrubší 

ako myokard pravej komory, čo súvisí s tým, ţe ĽK vyvrhuje svojimi kontrakciami krv do tepien 

telového obehu, kým PK len do a. pulmonalis a jej úvodia. 

Myokard predsiení sa skladá zo povrchných snopcov, spoločných obidvom predsieňam, a z hlbších 

snopcov, vlastných kaţdej predsieni. Na ventrálnej ploche predsiení majú prevahu horizontálne 

vlákna a tvorí tu nepresne ohraničený fasciculus interauricularis horizontális. Z neho odbočujú 

vlákna kolmo dozadu po hraniciach medzi obidvoma predsieňami: fasciculus interauricularis 

verticalis. 

Hlbšia, kaţdej predsieni vlastná svalovina sa skladá z oblúkovitých a kruhovitých snopcov. 

Oblúkovité snopce prebiehajú v stene predsiení tak, ţe sú obidvoma koncami zakotvené na anuli 

fibrosi. Kruhovité snopce obkolesujú ušká a ústia ţíl, kt. vedú do predsiení. Osobitne zreteľné sú 

kruhovité snopce na ústi vv. pulmonales. 

V PP sú tieto zreteľnejšie svalové snopce: 1. fasciculus terminalis (podmieňuje crista terminalis a 

zahýba zozadu k ústiu v. cava inf.); 2. fasciculus intervenosus (uloţený naprieč medzi ústiami 

dutých ţíl, utvára torus intervenosus); 3. fasciculus limbicus inf. (začína sa na trigonum fibrosum 

dextrum, tvorí dolný okraj limbus fossae ovalis a vyţaruje aj k ventrálnemu okraju ústia v. cava inf.; 

pod ním v báze valvula v. cavae inf. je väzivový prúţok, kt. smeruje od trigonum fiibrosum dextrum – 

tzv. Todaova šľacha); 4. fasciculus limbicus sup. (ide od trigonum fibrosum dextrum do predného i 

horného okraja limbus fossae ovalis). 

Svalovinu komôr moţno rozdeliť na 3 vrstvy: 1. povrchová vrstva (spoločná obidvom komorám, 

uloţená pod epikardom, začína sa po obvode obidvoch anuli fibrosi a prebieha šikmo kaudálne ako 

ľavotočivá skrutka; jej snopce sa stáčajú na srdcovom hrote do víru, vortex cordis, do hĺbky srdcovej 

steny); 2. cirkulárna vrstva (samostatná pre kaţdú komoru, odbočujúce z povrchovej vrstve po celej 

jej vnútornej ploche; je mohutnejšia na ĽK); 3. sieťovitá vnútorná vrstva (vlákna, kt. sa vo vortexe a 

jeho blízkosti dostali do hĺbky komorových stien, prevaţne pozdĺţneho smeru; tvoria nástenné 

trabeculae carneae, boky komorového septa a vnikajú aj do papilárnych svalov). 

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

Referenčné hodnoty prietokov, tlakov a odvodených veličín v srdci 

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

Ukazovateľ    Skratka  Výpočet        Referenčná hodnota 

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

Minútový vývrh   MV   meraný         5,0 – 8,0 l/min 

Srdcový index    SI   MV/povrch       2,5 – 4,5 l/min/m
2
 

Systolický vývrh   SV   MV/SF        > 70,0 ml/systolu 

Tepový index    TI   SV/povrch       < 35 ml/systolu/m
2
 

Stredný tlak v PP   PPAP   meraný         < 7 mm Hg < 0,93 kPa  

Systolický TK v AP  SPAP   meraný         20 – 30 mm Hg 2,7 – 4 kPa 

Tlak na konci diastoly v AP    EDPAP, Pw meraný          6 – 12 mm Hg 

                 0,8 – 1,6 kPa 

Index tepovej práce  v ĽK       ITPĽK TI (SPart – Pw).0,036     40 – 75 g.m/sťah/m
2
 

                400 – 750 mJ/sťah/m
2
 



Systémová rezistencia ciev      SVR    (Part – PPP)/MV        10 – 20 mm Hg/min = Woodove j. 

               80 – 160 kPa.s/l 

Index tepovej práce PK         ITPPK  TI(PAP – PPP)/MV    > 10 g.m/sťah/m
2
 

                      > 100 mJ/sťah/m
2
 

Pľúcna rezistencia         PVR   (PAP – PLP)/MV       1 – 2 mm Hg/min = Woodove j. 

              8 – 12 kPa.s/l 

Artériová rezistencia         PAR   (PAP – Pw)/MV 

Celková rezistencia         TPR   PAP/MV 

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

AP = a. pulmonalis ĽK = ľavá komora, PK = pravá komora, PP = pravá predsieň 

Prevodové faktory medzi CGS a SI: mm Hg × 0,1333 kPa; ml = 10
3
 l; g.m = × 0,807 ( t. j. × 10) mJ; 

Woodove jednotky × 8 = kPa.sl
-1

 (resp. × 80 = dyn.s.cm
-5

. 0,0136 = prevodový faktor tlaku na 

metrické jednotky 

-receptory dráţdené katecholamínmi (Kat) aktivujú stimulačný proteín G (Gs), kt pomocou GTP 

zvýšia cez adenylátcyklázu (AC) produkciu cAMP. Priamym blokátorom AC je forsko-lín. 

Fosfodiesteráza PDE prebytočný cAMP okamţite odburáva. Túto reakciu spomaľujú inhibítory 

(PDEI). cAMP odovzdáva ~P proteinkináze A (PK A), kt. fosforyláciou spúšťa sériu procesov. 

Akvituje metabolizmus sacharidov a lipidov, aktivuje prúd If, IK a ICa, čím vyvoláva tachykardiu a 

skrátenie akčného napätia kardiocytov. Aktivuje prísun mediátorové-ho Ca
2+

 cez vápnikový kanál, 

zrýchľuje výdaj aktivátorového Ca
2+

 ryanodínovým kanálom a jeho rýchle odčerpanie kanálom 

riadeným fosfalambdanom s ATPázou závislou od Ca
2+

 v sarkoplazmatickom retikule. Tým sa 

zvyšuje kontraktilita. Fosforylácia troponínu zniţuje jeho afinitu k vápniku a urýchľuje relaxáciu. -

blokáda celú túto kaskádu tlmí špecificky, CaA nešpecificky inaktiváciou vápnikových kanálov. 1-

receptory sú v myokarde v malom mnoţstve. Aktivujú fosfolipázu C (PL C), kt. hydrolyzuje 

fosfatidylinozitol difosfát (PIP) za vzniku diacylglycerolu a inozitoltrifosfátu (IP3), kt. aktivuje PK A. 

Zvyšuje kontraktilitu a metabolické procesy bez nahromadenia cAMP, fibrilačný prah ostáva vysoký. 

Muskarínové receptory (M2) dráţdi acetylcholín (ACH). Aktivujú podobne ako 1-receptory PL C. 

Podobne ako purínové receptory (P) dráţdené adenozínom (AD) inhibujú cez proteín Gi tvorbu 

cAMP. 

Na konci repolarizácie a v diastole pracujú energeticky závislé pumpy, kt. vypudzujú Na
+
 a Ca

2+
 a 

vracajú K
+
. Receptor Na/K pumpy je súčasne glykozidovým receptorom. Digitalis (Dig) pumpu tlmí, 

takţe v cytozole zostáva viac Ca
2+

 na kontrakciu. Bunky sa ochudobňujú o K
+
, avšak zvyšuje sa v 

nich obsah Na
+
. 

Osobitnú úpravu má conus arteriosus. Je zvonka opatrený cirkulárnou svalovinou, ktorou na 

dorzálnej strane preniká konusová šľacha pre anulus valvulae a. pulmonalis. Na vnútornej ploche 

má conus arteriosus svalové snopce upravené pozdĺţne. 

Špecializovanú srdcovú svalovinu, kt. funkciou je vznik a vedenie vzruchov srdcovou svalo-vinou 

predstavuje →prevodový systém srdca.  

Epikard – je tenká priesvitná blana, kt. je viscerálnym listom osrdcovníkového vaku. V 

subepikardovom väzive prebiehajú cievy a nervy. S. ako celok je vloţené do perikardového vaku; 

→perikard.  

Tepny srdca – steny srdca vyţivuje a. coronariae cordis dextra et sinistra, kt. vystupujú zo sinus 

aortae; →vencovité tepny. Ţily srdca →ţily. Cez sinus coronarius sa vracia do srdcových dutín len 

~ 60 % krvi z obidvoch aa. coronariae, kým 40 % priteká cez vv. cordis anteriores et minimae. 

Lymfatické cievy srdca – sú veľmi hojné a tvoria 3 siete: subendokardovú, myokardovú 

a subepikardovú. Pri diastole sa plní myokardová sieť zo subendokardovej siete, pri systole sa 



vyprázdňuje do subepikardovej siete. Subendokardová sieť je uloţená povrchovo pod endotelom, 

povrchovejšie ako sieť Purkyňových vláken. Zo subepikardovej siete sa zbierajú lymfatické cievy do 

kmeňov sprevádzajúcich tepny: ľavý a pravý. Ľavý truncus lymphaticus anterior prebieha v prednej 

medzikomorovej brázde, priberá truncus lymphaticus posterior z ľavého sulcus coronarius a vedie 

do malej uzliny, ln. retroaorticus, uloţené medzi aortou a a. pulmonalis. Pravý truncus lymphaticus 

anteriior sa zbiera z pravého okraja srdca, pre-bieha v sulcus coronarius dexter a vedie do malej 

uzliny, uloţené pod epikardom na ventrálnom obvode vzostupnej aorty, ln. praeaorticus. Z obidvoch 

týchto uzlín ide lymfa do uzlín uloţených v prednom mediastíne a do uzlín uloţených na prednej 

strane bifurkácie trachey. Pri endokarditídach bývajú zdurené. 

Nervy srdca – srdce tepe samo aj zbavené nervov, riadenie pulzu je však výsledkom anta-

gonistickej sympatikovej a parasympatikovej (vágovej) inervácie. Sympatikové vlákna sa označujú 

ako n. cardiacus superior, medius et inferior. Pochádzajú z 3 ganglií krčného sympatika. V n. 

cardialis inferior sa nachádzajú aj vlákna z najkraniálnejších hrudných ganglií. Po nn. cardiaci sa 

akcia srdca zrýchľuje (nn. accelerantes). Z n. vagus prichádza r. cardiacus superior (začína sa pod 

ggl. nodosum n. vagi al. n. laryngeus superior), nekonštantný r. cardiacus medius a rr. cardiaci 

inferiores (vystupujú z n. vagus pod odstupom n. recurrens). Vágovými vláknami sa srdcová akcia 

spomaľuje (nn. retardantes). Do n. vagus i do sympati-ka idú centripetálne (aferentné) vlákna. Z 

ľavého vágu idú vlákna prevaţne k AV-uzlu a zväzku, kým sínoaurikulárny uzol dostáva viac vláken 

z n. vagus dexter. 

Nn. et rr. cardiaci sa splietajú pri báze s. do nervovej siete, do kt. sú vloţené početné drobné 

gangliové bunky. Rozoznáva sa plexus cardiacus superficialis (medzi aortou a začiatkom a. 

pulmonalis) a plexus cardiacus profundus (medzi aortou a tracheou). 

V plexus cardiacus superficialis sa nachádza malé ggl. cardiacum Wrisbergi pri konkávnej strane 

oblúka aorty. Obidve srdcové splete pokračujú po stenách srdca aj do myokardu a tu sú do nich 

vloţené drobné gangliové bunky. Hojné sú najmä glangliové bunky na dorzálnej strane obidvoch 

predsiení. Kým predsiene dostávajú sympatikové aj parasympatikové vlákna, komory sú inervované 

skoro výhradne sympatikovými vláknami a dráţdenie vágu sa prenáša na komory AV zväzkom. 

Bohatá nervová sieť je v sulcus coronarius cordis a rozoznáva sa tu slabší plexus coronarius dexter 

a silnejší plexus coronarius sinister. Z tejto splete idú vlákna do myokardu, ako aj do stien 

koronárnych tepien. Na koronárnych tepnách vyvolávajú vágové vlákna kontrakciu, sympatikové 

vlákna dilatáciu. Po obojstrannom odstránení ggll. stellare degenerujú nervové vlákna na kmeňoch a 

veľkých vetvách koronárnych tepien, kým inervácia arteriol je neporušená.  

Kontrakcia srdca – je schopnosť konať mechanickú prácu. Membrána kardiocytov pozostáva z fos-

folipidovej dvojvrstvy. Predstavuje izolačné dielektrikum medzi 2 listami kondenzátora na vonkajšom 

a vnútornom povrchu, na kt. sa utvára pokojové membránové napätie. Membrána je polarizovaná. 

Podkladom je nerovnomerné rozdelenie iónov na obidvoch stranách membrá-ny vplyvom Na/K 

pumpy a špecifickej vodivosti membrány pre draslík. K vzniku elekt. aktivity srdca je nevyhnutné 

prepojenie obidvoch povrchov membrány (→akčný membránový potenciál). 

V membráne kardiomyocytov sa nachádzajú viaceré druhy iónových kanálov: 1. rýchle sodí-kové 

kanály (INa); 2. voltážovo regulované vápnikové kanály (,,long lasting“ ICa-L a ,,transient“ ICa-T); sú 

jediným mechanizmom na odstraňovanie vápnika z bunky; 3. aspoň 6 druhov draslíkových kanálov: 

a) pre včasný repolarizačný draslíkový prúd (KI), ovplyvňované ICa; udrţuje plató, lebo vyrovnáva 

vápnikový prúd (tzv. včasná anomálna rektifikácia); b) napäťovo udrţované vápnikovým prúdom Ito 

(,,transient outward“), uloţené najmä v subepikardiálnych bunkách a sú modulované 

neurotransmitermi a spolu ovplyvňujú trvanie fázy 2 akčného potenciálu; c) kanály, kt. sa otvárajú 

koncom plató, kt. repolarizačný prúd IK má za následok návrat akčného potenciálu (fáza 3) k 

pokojovému napätiu (tzv. neskorá rektifikácia) a utvára pomalú repolarizáciu. Počas diastoly (fáza 4) 



sa pokojové napätie udrţuje napäťovo závislým draslíkovým prúdom IKI, kt. prúdi z buniek a 

obnovuje rozdelenie iónov po obidvoch stranách membrány; s ním spolupôsobí energeticky závislá 

Na/K pumpa (ATPáza) na aktívnom transporte sodíka z bunky a draslíka do bunky; od neho závisí 

protitransport Na/Ca pumpy; d) kanály aktivované acetylcholínom (IK-Ach) v predsieňach a nodálnych 

bun-kách; aktivácia acetylcholínom prebieha cez receptory M2 a adenozínom cez purínové 

receptory; sprostredkujú vágové vplyvy; e) kanály pre IK-ATP, kt. sa nachádzajú vo všetkých bunkách 

okrem sínoatriálnych; dostatok ATP ich blokuje, nedostatok počas ischémie aktivuje a skracuje 

akčný potenciál; f) kanály aktivované kys. arachidonovou (IK-arach) operujú počas ischémie; g) kanály 

stimulované zvýšenou koncentráciou sodíka v bunke (IK-Na), majú význam pri digitalisovej intoxikácii. 

Steny komory tvoria kardiomyocyty (vlákna), kt. zákl. kontrakčnou jednotkou je sarkoméra. Činnosť 

sarkomér moţno znázorniť mechanickým modelon podľa Sonnenblicka (1970). 

Elekt. aktivácia srdca je sledovaná mechanickou odpoveďou – kontrakciou svalových vláken 

(elektromechanické spriahnutie). Elekt. signál sa dostáva vchlípeninami sarkolemy (tzv. priečny 

tubulárny systém T) do vnútra bunky k cisternám sarkoplazmatického retikula (pozdĺţneho systému 

L). Intracelulárnym mediátorom sú ióny vápnika, kt. po depolarizácii bunkových membrán prúdia 

pomalým kanálom z extracelulárneho priestoru do buniek. Zo subcelulárnych cisterien 

sarkomplazmatického retikula uvoľnia ryanodínovým kanálom väčšie mnoţstvo aktivačného 

vápnika. 

Poloha a rozmery srdca – s. je uloţené tak, ţe asi 1/3 je vpravo, 2/3 vľavo od strednej čiary a 

srdcová os, t. j. myslená spojnica od ústia v. cava superior k hrotu s., smeruje šikmo, sprava zhora 

zozadu naľavo dole dopredu. 

Na prednej stene hrudníka moţno polohu s. vymedziť 4 bodmi: A – v 2. medzirebrí vpravo asi 1 cm 

od sterna; B – v 5. medzirebrí vpravo tesne pri sterne; C – v 5. medzirebrí dovnútra od medio-

klavikulárnej kolmice, asi 8 cm od strednej čiary; D – v 2. medzirebrí vľavo, 2 cm od sterna. Aby sme 

narysovali obrys s. na prednú stenu hrudníka, spojíme bod A a B čiarou najprv rovnou, potom 

doprava ľahko vydutou; bod B a C rovnou čiarou, bod C a D čiarou vydutou doľava. Medzi bodmi A 

a D je cievna stopka (začiatok aorty a vv. cavae superiores). 

O polohe srdca sa presvedčíme orientačne poklepom (→perkusia), presnejšie zobrazovacími 

metódami. Poklepom sa určujú spoľahlivejšie ľavé hranice, menej presne pravé, pretoţe pravý okraj 

s. je uloţený hlbšie. 

Auskultačné miesta sú: 1. pre trojcípu chlopňu pri úpone 5. rebrovej chrupavky vpravo pri sterne; 2. 

pre dvojcípu chlopňu na hrote srdca; 3. pre chlopňu a. pulmonalis v 2. medzirebrí vľavo pri sterne; 4. 

pre aortové chlopne v 2. medzirebrí vpravo pri sterne. 

Poloha s. v hrudníku závisí od veku, polohy bránice a dýchacích pohybov, polohy tela a najmä od 

tvaru hrudníka. S vekom s. klesá. U mladých osôb sa horné hranice premietajú do 2. medzirebria, u 

starších osôb do 3. medzirebria. 

K zobrazovacím metódam, kt. sa vyuţívajú v kardiológii patrí: 1. rtg vyšetrenie; 2. 

→echokardiografia; 3. CT; 4. rádionuklidové vyšetrenie vrátane ventrikulografie, pozitrónovej 

emisnej tomografia; 5. NMR; →zobrazovacie metódy. 

V širokom hrudníku a pri vysokej polohe bránice má s. viac priečnu polohu. V dlhom, úzkom 

(astenickom) hrudníku a pri nízkej polohe bránice má s. pomerne zvislú (pozdĺţnu) polohu; tieň s. je 

tu úzky, pretiahnutý, s. sa v malom rozsahu opiera o bránicu a vyzerá ako zavesené na cievnej 

stopke (cor pendulum). Keď je s. súčasne malé, označuje sa ako kvapkovité. 

srdcové chyby – chyby v stavbe a následne vo funkcii srdca a hjeho jednotlivých častí, kt. majú za 

následok poruchy prietoku krvi srdcom. Môţu byť vrodené (defekty srdcových priehradok, 



kombinované srdcové chyby, napr. Fallotova tetralógia) a okrem gen. Faktorov sa pri nich uplatňuje 

aj poškodenie zárodku počas gravidity (napr. ruţienka matky al. vplyvy vonkajších škodlivín).  

Získané chyby postihujú najmä chlopňový aparát v sôdledku jeho predchádzajúcich chorôb 

(endokarditídy, napr. reumatické). 

srdcové zlyhanie →insufficientia cordis. 

srdcovnica →aorta. 

srdcovník obyčajný →Leonorus cardiacus. 

srdcový cyklus – srdcová revolúcia, pravidelné sa opakujúca činnosť srdca, resp. jeho oddielov 

zahŕňajúca jednotlivú kontrakciu srdcového svalu (systolu) a jeho nasledujúce uvoľnenie (diastolu). 

Výsledkom je vypudenie určitého objemu krvi (systolický vývrh) do veľkého obehu (do aorty) a veľmi 

pribliţne rovnakého objemu do malého obehu (do pľúcnice). S. c. je riadený prevodovým systémom 

srdca, t. j. elekt. dajmi (→akčný potenciál), ktoré iniciujú mechanické deje (svalovú kontrakciu 

a následné uvoľnenie). Systola sa začína vznikom elekt. impulzu v sínusovoatriálnom uzle, za ním 

nasleduje kontrakcia predsiení (systola priedsiení). Aby sa elekt. impulz dostal do komôr, musí 

prejsť atrioventrikulárnym uzlom, kde nastane určité zdrţanie, počas ktorého sa časť krvi z predsiení 

môţe presunúť do komôr. Po prestupe impulzu do komôr nastane ich kontrakcia spojená 

s vypudením krvi. Nasleduje diastola, ktorá sa začína srdcovým uvoľnením umoţňujúcim naplnenie 

srdca krvou, kt. bude vypudená v nasledujúom srdcovom cykle. Elekt. deje sa dajú zaregistrovať 

pomocou →EKG. Mechanické deje (kontrakcie, resp. uvoľnenia predsiení a komôr) sa prejavujú 

srdcovými ozvami a ďalšími zvukovými prejavmi, kt. moţno sledovať →auskultáciou a zaznamenať 

→fonokardiografiou. Vypudenie krvi do tepien sa dá sledovať pohmatom pulzu a presnejšie 

zaznamenávať →sfygmografiou. Pohyby srdcového hrotu moţno zistiť pohmatom na hrudníku 

a presnejšie zaznamenávať apexkardiografiou. Simultánny záznam niekoľkých týchto metód sa 

označuje ako polykadiografia. Mnoho informácií o činnosti jednotlivých oddielov srdca moţno získať 

echokardiografiou al. katetrizáciou. 

srdcový šelest →šelesty. 

srdcový výdaj – srdcový vývrh, mnoţstvo krvi vypudené zo srdca za 1 min (srdcový minútový objem). 

Ukazovateľ funkcie srdca. Závisí od frekvencie srdcovej činnosti a objemu krvi, kt. vypudí srdca pri 

jednej systole (systolický, razový objem). Zdravé srdce je schopné, ak je to potrebné, zvýšiť s. o. 

niekoľkonásobne. U zdravého dospelého jedinca je to normálne pribliţne 5 l/min (priemerná 

frekvencia 72 tepov/min, priemerný systolický objem asi 70 ml). S. v. klesá pri chorobách srdca 

(ischemická hcoroba srdca, zápaly, chlopňové chyby), ale aj pri veľkej strate krvi, v šoku ap. 

S-romanum, colon sigmoideum – [l.] esovitá slučka hrubého čreva, esovitý tračník. 

srpice →Mecoptera. 

SRS-A – skr. angl. slow reacting substance of anaphyllaxis pomaly reagujúca látka anafylaxie. 

sršeň obyčajný – Vespa crabro, naša najväčšia osa; →Vespoidea. 

SRT – 1. skr. angl. speech reception treshold prah slovnej zrozumiteľnosti; 2. skr. angl. speech 

reception test test slovnej zrozumitreľnosti. 

SS – 1. skr. angl. serum sickness sérová choroba; 2. skr.  Sjøgrenov sy. (→syndrómy); 3. 

→somatostatín; 4. systémová →sklerodermia. 

SSB-proteín – skr. angl. single-stranded DNA binding protein proteín, kt. sa viaţe na jednoreťazcové 

úseky DNA. Vďaka tejto väzbe sa pri replikácii DNA v replikačnej vidlici udrţuje v rozvinutej forme. 



ssDNA, ssRNA – skr. angl. single stranded DNA (RNA) jednoreťazcová DNA (t. j. denaturovaná), 

resp. RNA (prirodzený spôsob výskytu). 

SSI – skr. angl. surgical site infection infekcia v operačnej rane. 

SSM – skr. angl. superficial spreading melanoma povrchovo sa šíriaci →melanóm. Najčastejší variant 

melanómu, kt. vzniká ako plošné, väčšinou pigmentované úpostupne sa asymetricky zväčšujúce 

loţisko nadobúdajúce po čase značne nepravidelný tvar a škvrnitý vzhľad s vyzmiznutím koţného 

reliéfu.  Vývoj môţe trvať niekoľko rokov, pričom toto štádium je nádejné z hľadiska vyliečenia. 

Akonáhle začne rásť melanóm vertikálne, zvyšuje sa riziko vzniku metastáz a z toho vyplývajúce 

prognostické dôsledky. 

SSPE – skr. subakútna sklerotizujúca →panencefalitída. 

SSRI – skr. angl. selective serotonine reuptake inhibitor selektívny inhibítor spätného vychytávania 

sérotonínu, antidepresíva III. generácie; predĺţujú účinok sérotonínu na sypnapsiách v mozgu. Patrí 

sem citalopram, escitalopram, fluoxetín, fluvoxamín, paroxetín, sertralín. 

SSS –- skr. angl. sick sinus syndrome sy. chorého sínusu (→syndrómy). 

ST – 1. skr. angl. survival time čas preţitia; 2. skr. angl. skin test koţný test; 3. skr. angl. suicidal 

tendency sklon k samovraţde. 

St. Jude Medical – jeden z typov umelej srdcovej chlopne. 

St. Louis encephalitis – saintlouiská →encefalitída. 

STA – skr. angl. superficial temporal artery povrchová spánková tepna. 

stabilis, e – [l.] stabilný, pevný, stály, ustáleny. 

stabilisatio, onis, f. – [l. stabilis pevný, stály, ustáleny] stabilizácia, uvedenie do pevného stavu. 

stabilita – [stabilitas] pevný postoj, nepohnutosť, stálosť. Farm. S. liečivého prípravku je jeho relat. 

časovo obmedzená nemennosť. Prípravok je stály, kým je schopný plniť svoju funkciu, obsahuje min 

90 % deklarovaného mnoţstva účinných látok, kým vzniknuté zmeny neovplyvňujú negat. jeho 

aplikáciu, biol. dostupnosť účinnej látky, nezvyušujú toxickosť a nevyvolávajú nedôveru k jeho 

akosti. Op. instabilita (nestálosť) je zmena zloţiek lieku, kt. nastáva v priebehu jeho skladovania, za 

istý čas po príprave. S pojmom s. súvisí čas pouţi-teľnosti a čas exspirácie. 

stabilitas, atis, f. – [l. stabilis pevný] →stabilita. 

stabilizátor – [stabilisator] 1. farm. prostriedok na stabilizáciu liečivého prípravku; 2. antikoagulačná 

látka na konzerváciu krvi s udrţaním vlastností krvi; jednoduchým s. je napr. citrónan sodný v 3,8 % 

rozt., zloţitým s. je napr. ACD.  

Stabilizátor suspenzií – pomocné látky stabilizu-júce agregátny stav (→tenzidy) a kinetické 

vlastnosti (látky zvyšujúce viskozitu).  

stabilizovaná poloha – poloha pacienta leţiaceho na boku so zaklonenou hlavou. Pouţíva sa 

u pacientov v bezvedomí, pretoţe v tejto polohe moţno udrţať voľné dýchacie cesty a súčasne 

zníţiť riziko aspirácie ţalúdkového obsahu pri príp. vracaní.  

Stabilizovaný roztok ľudských plazmatických bielkovín Imuna
®
 inf. (Imuna) – prípravok z krvnej 

 - a -globulíny; 

imunopreparát. Pouţíva sa na obnovenie efektívneho objemu cirkulujúcej krvi pri hypovolemickom 

šoku, pri dys- a hypoproteinémii. 

Stackeho operácia – [Stacke, Ludwig, 1859 – 1918, erfurtský otológ] radikálna operácia stredoušia. 



stactometron, i, n. – [g. staktos kvapkajúci + g. metron miera, meradlo] →staktometer. 

stadiometron, i, n. – [g. stadion dĺţková miera + g. metron miera] stadiometer, prístroj na meranie 

dĺţky, výšky. 

stadium, i, n. – [g. stadion dĺţková miera, hon] stupeň, obdobie, časový úsek; vyvrcholenie. 

Stadium algidum – stav charakterizovaný slabým pulzom, zníţeném telesnej teploty a rôznymi 

neurol. príznakmi. 

Stadium amphibolicum – interval vo vývoji infekčného ochorenia medzi acme a decline, v kt. je 

sťaţená diagnostika. 

Stadium anale – v psychoanalytickej teórii  druhé štádium psychosexuálneho vývoja medzi 1. a 3. r. 

veku, v kt. sa záujmy a aktivity dieťaťa týkajú análnej oblasti; predchádza mu orálne štádium a po 

ňom nasleduje falické štádium. 

Stadium annihilationis – stav rekonvalescencie, ozdravenie. 

Stadium augmenti – stav zhoršenia choroby. 

Stadium caloris – horúčkový stav, trvanie horúčky. 

Stadium contagii – prodromálny stav infekčnej choroby. 

Stadium Carnegiei – očíslované štádium embryového vývoja podľa anatomických charakteristík, 

ako je vzhľad končatín. 

Stadium decrementi – zlepšenie choroby. 

Stadium decrustationis – štádium dekrustácie, olupovania exantému. 

Stadium defervescens – s. decrementi. 

Stadium desquamationis – štádium olupovania exantémovej choroby. 

Stadium eruptionis – štádium erucpie, vývoja exantému. 

Stadium expulsivum – štádium pôrodu, v kt. sa vypudzuje dieťa z maternice + druhé pôrodné 

obdobie. 

Stadium fervescens – s. pyrogeneticum. 

Stadium frigoris – štádium so zimnicami pri malárii. 

Stadium genitale – pohlavné štádium, v psychoanalytickej teórii posledné štádium psychose-

xuálneho vývoja, kt. sa dostavuje v puberte a vyznačuje sa príjemnými pocitmi pri kontakte genitálií 

a schopnosťou nadväzovať vzťahy s osobami iného pohlavia. Nasleduje po štádiu latencie. 

Stadium incubationis – inkubačné štádium, prepuknutie choroby. 

Stadium latens – 1. inkubačné obodbie infekčného ochorenia; 2. pokojové štádium, po kt. 

nasleduje aktívne štádium pri niekt. infekčných chorobách, v priebehu kt. infekčný patogén ostáva 

v rôzne dlho trvajúcom utlmenom stave, kým sa opäť neaktivuje a vyvolá príznaky aktívneho 

ochorenia; 3. v psychoanalytickej teórii perióda relat. pokoja v psychosexuálnom vývoji, kt. trvá 5 – 6 

r. po adolescenciu, kedy klesá záujem o osoby iného pohlavia a obracia sa na osoby toho istého 

pohlavia. Predchádza mu falické štádium a po ňom nasleduje genitálne štádium. 

Stadium orale – orálne štádium v psychoanalytickej teórii, najvčasnejšie štádium 

psychosexuálneho vývoja, kt. trvá od narodenia asi do 18. mes. veku a záujem, aktivity dieťaťa, jeho 

pozornosť a príjemné erotické záţitky sa sústreďujú na orálnu zónu. 



Stadium phallicum – falické štádium, v psychoanalytickej teórii tretie štádiu psychosexuálneho 

vývoja, kt. trvá 2 – 3 r. do 5. – 6. r. veku a záujem, aktivity a príjemné erotické záţitky dieťaťa sa 

sústreďujú u chlapcov na penis, kým u dievčat na dráţdec; predchádza mu análne štádium a po 

ňom nasleduje štádium latencie.    

Stadium praeeruptivum – 1. štádium po infekcii a pred erupciou vyráţok; 2. perióda vývoja zuba 

pred jeho erupciou, kt. charakterizuje rast korunky predchádzajúci rastu koreňa. 

Stadium praemenstruale – stav sliznice maternice po ovulácii a vzniku ţltého telieska. 

Stadium prodromale –  perióda včasných príznakov choroby, kt. trvá po inkubačnom období, pred 

zjavením sa charakteristických príznakov choroby. 

Stadium pyretogeneticum – štádium invázie horúčkového záchvatu. 

Stadia Rankei – Rankeho štádiá; hypotéza, podľa kt. tbc pľúc sa vyvíja v 3 štádiách: 1. primárne 

loţisko; 2. generalizované šírenie tbc baktérií; 3. izolovaná orgánová tbc, najmä pľúc. 

Stadium resolutionis – štádium rezolúcie, zanikania (choroby). 

Stadium sudoris – stav potenia.  

Stadium suppurationis – stav zhnisania. 

Stadol
®
 inj. (Bristol-Myers Squibb) – Butorphanoli tartras 1 al. 2 mg v 1 ml rozt.; analgetikum, 

anodynum; →butorfanol. 

Stafal Sevac
®
 susp. (Sevac) – Fagi particulae antistaphylococcici polyvalens, titer min. 10

7
 IU v 1 ml.; 

imunopreparát. Antistafylokokový lyzát, kt. obsahuje virulentné fágové častice s polyvalentným 

účinkom na stafylokoky. Pouţíva sa na miestnu aplikáciu pri infekciách vyvolaných stafylokokmi.  

stafylekómia – [staphylectomia] operačné odstránenie, vybratie čapíka (mäkkého podnebia). 

stafhematóm – [staphylhaematoma] krvný výron na čapíku. 

stafylitída – [staphylitis] zápal čapíka. 

stafyloangína – [staphyangina] stafylokokový zápal krčných mandlí. 

stafylodermatitída – [staphylodermatitis] zápal koţe vyvolaný stafylokokmi. 

stafylodermia – [staphylodermia] hnisavý koţný zápal vyvolaný stafylokokmi. 

stafylodíalýza – [staphylodialysis] uvoľnenie čapíka. 

stafyl(o)émia – [staphylo(o)aemia] prítomnosť stafylokokov v krvi. 

stafylogénny – [staphylogenes] vyvolaný stafylokokmi. 

stafylokoaguláza – [staphylocoagulasis] enzým tvorený stafykokokmi, kt. koaguluje ľudskú a králičiu 

plazmu. 

stafylokokcémia – [staphylococcaemia] prítomnosť stafylokokov v krvi. 

stafylokoky →Staphylococcus. 

stafylolyzín – [staphylolysinum] produkt stafylokokov (hemolyzín), schopný rozpúšťať eryt-rocyty; 

protilátka proti stafylokokom, kt. vyvoláva ich rozpad. 

stafylóm – [staphyloma] vyklenutie stenčenej rohovky pri zvýšenom vnútroočnom tlaku. 

stafylonkos – [staphyloncos] opuch, zdurenie al. nádor čapíka. 

stafyl(o)edém – [staphyl(o)edma] zväčšenie čapíka podmienené opuchom. 



stafylofaryngorafia – [staphylopharyngorrhaphia] chir. prišitie, spevnenie čapíka, mäkkého podnebia 

a hltana. 

stafyloplastika – [staphyloplastica] plastická operácia v oblasti čapíka. 

stafyloptóza – [staphyloptosis] pokles, predĺţenie čapíka. 

stafylorafia – [staphylorrhaphia] chir. zošitie trhliny čapíka a mäkkého podnebia. 

stafyloschíza – [staphyloschisis] rázštep čapíka a mäkkého podnebia, obyčajne vrodený. 

stafylotómia – [staphylotomia] chir. narezanie čapíka; odstránenie stafylómu. 

staging – [angl. to stage inscenovať] určenie rozsahu malígneho nádoru operačným vyšetre-ním, 

resp. biopsiou a priradením štádia podľa klasifikácie pTNM (patol., resp. pooperačné štádiá, tumor, 

nodulus, metastáza). 

Brighamov systém hodnotí resekovateľnosť nádoru a stav uzlín: I – resekovateľný nádor bez 

postihnutia lymfatických uzlín; II – resekovateľný nádor, ale s postihnutím lymfatických uzlín; III – 

neresekovateľný nádor, kt. postihuje stenu hrudníka, srdce, bránicu a peritoneum; s postihnutím 

extratorakálnych lymfatických uzlín al. bez neho; IV – vzdialené metastázy. 

Butchartov systém – klasifikuje rozsah prim. nádorovej masy na 4 stupne: I – nádor, kt. postihuje 

pravú al. ľavú pleuru, príp. bránicu na tej istej strane; II – nádor, kt. invaduje stenu hrudníka a 

postihuje paţerák, srdce al. pleuru na obidvoch stranách; môţu byť postihnuté aj lymfatické uzliny v 

hrudníku; III – nádor, kt. prenikol cez bránicu do peritoneálnej dutiny al. na peritóneum; môţu byť 

postihnuté aj hrudníkové lymfatické uzliny; IV – metastázy al. hematogénne šírenie nádoru do iných 

orgánov. 

Systém TNM – T (tumor), N (nodus), M (metastázy): I – nádor, kt. postihuje pravú al. ľavú pleuru, 

príp. pľúca, perikard al. bránicu tej istej strany; lymfatické uzliný nie sú postihnuté; II – nádor, kt. sa 

rozšíril z pleury do regionálnych lymfatických uzlín na strane nádoru, príp. do pľúc perikardu al. na 

bránicu tej istej strany; III – nádor, kt. postihuje stenu hrudníka, svaly, rebrá, srdce, paţerák al. iné 

hrudníkové orgány na tej istej strane s postihnutím lymfatických uzlín na tej istej strane ako je prim. 

nádor al. bez postihnutia lymfatických uzlín; IV – nádor, kt. sa rozšíril do druhostranných 

hrudníkových lymfatických uzlín al. na druhostrannú pleuru a pľúca, do orgánov v brušnej dutine a 

na krku, príp. do vzialených lymfatických uzlín. 

stagnatio, onis, f. – [l. stagnare tvoriť stojatú vodu] stagnácia, státie, viaznutie, zastavenie, 

spomalenie toku krvi v cievach; stáza. 

stagnum, i, n. – [l.] stojatá voda.  

stachydrín – vnútorná soľ 2-karboxy-1,1-dimetylpyrolidíniumhydroxidu; metylhygrátbetaín, C7H13NO2, 

Mr 143,18; vyskytuje sa v rôznych rastlinách, napr. v čistci (Stachys), chryzanté-me, 

citruse a i. Dá sa pripraviť metyláciou prolínu. 

Stachydrín 

 

Stachys recta L. (Lamiaceae) – čistec rovný. Droga: Herba sideritis (syn. Herba stachidis, Herba 

stachydis rectae). Obsahuje betonicín, cholín, trigonelín, stachydrín, alantoín, glykozid iridoidového 

charakteru – harpagozid, silicu, horčiny, trieslovinu. Vlastnosti: adstringens, antidiaroikum, 

dermatikum, expektorans. Alantoín a harpagozid pôsobia antiflogisticky v GIT, trieslovina 

adstringentne a horčiny ako stomachikum. Droga vyvoláva zahustenie hnačkovitej stolice, 

vymiznutie nepríjemných ťaţkostí v GIT a obnovením chuti do jedenia. Antiflogistický účinok sa 

vyuţíva pri stomatitíde, faryngitíde na vyplachovanie úst a kloktanie. Pri nehojacich sa koţných 



chorobách sa osvedčuje oplachovanie, kúpele a obklady. Na prípravu záparu sa pouţíva 0,5 g (1/2 

kávovej lyţičky) na pohár vody; pije sa 2 – 3-krát/d. Vnútorne sa ordinuje 5 %, zvonka 10 % odvar. 

Staintonov syndróm – Capdepontov sy. (→syndrómy). 

staitinodermia, ae, f. – [g. staitinos cestovitý + g. derma koţa + -ia stav] cestovité zdurenie koţe 

najčastejšie na tvári. 

staktometer – [stactometron] prístroj na odmeriavanie počtu kvapiek, napr. peristaltická pumpa na 

dávkovanie infúzií. 

stalagmometron, i, n. – [g. stalagma kvapka + g. metron miera] stalagnometer, prístroj na meranie 

mnoţstva kvapiek v danom objeme tekutiny pouţívaný na určenie povrchového napätia tekutiny. 

stallimycín – syn. distamycín A; N-[5-[[(3-amino-3-iminopropyl)-amino]karbonyl]-1-metyl-1H-pyrol-3-

yl]-4-[[[4-(formyl)amino)-1-metyl-1H-pyrol-

2-yl]karbonyl]amino]-1-metyl-1H-pyrol-2-

karboxamid, C22H27N9O4, Mr 481,56; 

antibiotikum s antivirotickými a 

onkolytickými vlastnosťami získané z 

kultúry Streptomyces distallicus 

(hydrochlorid C22H28ClN9O4 – Herperal
®
). 

Stallimycín 

 

stamen, inis, n. – [l. ] osnova, niť. 

standardisatio, onis, f. – [angl.] →štandardizácia. 

stand-by cardiostimulator – [angl. to stand by byť k dispozícii, standy náhradným, pohoto-vostný, 

záloţný] kardiostimulátor s oneskorovaním predsieňových a komorových impulzov adaptovaných 

pacientovým potrebám na cielenú bidirekcionálnu stimuláciu AV uzla. 

Stanek, Ivan – (1915 Záriečie, okr. Pov. Bystrica – 1972 Bratislava) histológ a embryológ. Absolvent 

LF UK v Bratislave (1940), docent (1946), profesor (1953), DrCs. (1956), akademik SAV (1955), 

člen korešpondent ČSAV (1962). Pôsobil na Ústave histológie a embryológie u prof. Z. 

Frankenbergera (neskôr Katedra morfológie, histológie a embryológie) LF UK v Bratislave, funkciu 

jeho prednostu prevzal po doc. L. Bolcekovi (1945 – 1953). Od r. 1952 bol vedúcim Oddelenia 

experimentálnej cytológie Ústavu normálnej a patol. fyziol. SAV. R. 1951 – 53 pôsobil ako dekan a r. 

1961 – 62 ako prodekan LF UK. Venoval sa najmä problematike tkanivových kultúr, cytofyziológie 

neuroglie a makrofágov. Zaviedol viaceré výskumné metódy (napr. filmovanie buniek, elektrónová 

mikroskopia a i.). Je autorom al. spoluautorom viacerých odborných publikácií (Histológia a 

embryológia človeka, 1944; Repetitórium embryológie človeka, 1944; Úvod do histológie, 1946; 

Príručka k praktickým cvičeniam z histológie a mikroskopickej anatómie, 1948; Embryológia 

človeka, 1951; Histológia a mikroskopická anatómia, 1955; Učebnica histológie, 1956; Klinická 

problematika niektorých kostných novotvarov, 1957 a i.). Vykonával funkciu predsedu Vedeckej rady 

LFUK, biol.-lekárskej sekcie SAV a i. funkcie v odborných spoločnostiach doma i v za-hraničí, ako aj 

šéfredaktora časopisu Biológia.  

Stankovianský, Samuel – (1908 – 1980) významný slov. analyt. chemik. Pochádzal z Kráľoviec-

Krnišova (Juţné Sitno). Pôsobil ako prof. na UK, Bratislave. Spolupracoval s akad. Heyrovským, 

nositeľom Nobelovej ceny. Prispel k rozvoju polarografie, kapilárnej izotachoforézy a org. 

analytických činidiel. 



Stanley, Wendell Meredith – (*1904) amer. biochemik, prof. v Berkeley. R. 1946 dostal Nobelovu 

cenu za chémiu spolu s J. H. Northropom a J. B. Sumnerom za prípravu enzýmov a vírusových 

proteínov v kryštalickej forme. 

stannifer, a, um – [l. stannum cín + l. ferre niesť] obsahujúci cín.. 

stannometria – [l. stannum cín + g. metriá meranie] reduktometrická metóda odmernej analýzy na 

stanovenie látok oxidačného charakteru odmerným rozt. chloridu cínatého. 

stannum →cín. 

stanolón – syn. androstanolón; 17-hydroxyandrosta-3-ón, C19H30O2, Mr 290,43; androgén (Cristerona 

MB
®
, Neodrol

®
, Proteina

®
, Protona

®
, Stanaprol

®
). 

Stanolón 

 

 

 

 

 

stavová rovnica →rovnica.  

stanozolol – syn. andorostanazol; stanazol; 17-metyl-2,H-androst-2-eno[3,2-c]-pyrazol-17-ol, 

C21H32N2O, Mr 328,48; anabolický steroid, androgén (NSC-43193
®
, 

WIN 14833
®
, Stanozol

®
, Stromba

®
, Strombaject

®
, Tevabolin

®
, 

Winstrol
®
). 

Stanozolol 

 

 

stapedectomia, ae, f. – [l. stapeda strmeň, stapes strmienok + g. ektomé odstrániť] stapedek-tómia, 

chir. odstránenie strmienka. 

stapedialis, e – [l. stapes strmienok] strmienkový. 

stapes, edis, m. – [l. strmienok] 1. strmienok, najmenšia z troch sluchových kostičiek; 2. obväz nohy 

vo forme strmeňa, strmeň nohy. Prvá kruhová obtáčka sa začína vo výške hlavičky metatarzu, 

ďalšie obtáčky majú charakter klasického osmičkového obväzu, kt. sa postupne celá stupaj a obidva 

členky obtáčajú. Päta však ostáva voľná. 

Staphage lysate
®
 (SPL) inj. (Delmont Laboratories) – Staphylococcus aureus 120 – 180 mil. IU + 

stafylokokový bakteriofág 100 – 1000 mil. IU + Natrium chloratum + ultrafiltrovaný rozt. z hovädzieho 

srdca v 1 ml roz; imunopreparát. Baktériový lyzát z kultúr Staphylococcus aureus, sérol. typov I a III 

s polyvalentným stafylokokovým bakteriofágom. Pouţíva sa v th. stafylokokových infekcií. Podáva 

sa po i. c. teste na precitlivenosť vo vzostupných dávkach. Kontraindikáciou je asthma bronchiale. K 

neţiaducim účinkom patrí malátnosť, nevoľnosť, horúčka, triaška, reakcia v mieste vpichu (2 – 3 h 

po podaní a pretrváva aţ 3 d). 

Staphcillin
®
 – antibiotikum; →meticilín. 

staphyl(o)aemia, ae, f. – [staphylococcus stafylokok + g. haima krv] →stafyl(o)émia. 

staphyle, es, f. – [g. stafylé hrozno] hrozno, čapík. 

staphylectomia, ae, f. – [g. stafylé čapík + g. ektomé odstrániť] →stafylektómia. 



staphylhaematoma, tis, n. – [g. stafylé čapík + haematoma] →stafylhematóm. 

staphylinus, a, um. – [g. stafylé čapík] hroznovitý; vzťahujúci sa na čapík. 

staphylitis, itidis, f. – [g. stafylé čapík + -itis zápal] →stafylitída. 

staphyloangina, ae, f. – [g. stafylé čapík + angina] →stafyloangína. 

staphylocoagulasis, is, f. – [staphylococcus stafylokok + l. coagulare zráţať] →stafylokoa-guláza. 

staphylococcaemia, ae, f. – [staphylococcus stafylokok + g. haima krv] →stafylokokcémia. 

staphylococcicus, a, um – [staphylococcus stafylokok] stafylokokový, vyvolaný stafylokok-mi. 

Staphylococcus – [g. stafylé hrozno + g. kokkos jadro] rod grampozit. kokov, usporiadaných do 

strapcov. Patogénne kmene vyvolávajú u človeka rôzne hnisavé choroby i smrteľné sepsy, ako aj 

stafylokokovú enterotoxikózu. Nepatogénne kmene patria k normálnej mikroflóre koţe a slizníc 

človeka i zvierat. 

Staphylococcus aureus – starší názov S. pyogenes, je guľovitého tvaru s Ø 1 m. Vyskytuje sa 

v nepravidelných zhlukoch aţ hroznách, len niekedy (v tekutých pôdach) v krátkych retiazkach. 

Netvorí spóry ani puzdá, len vo veľmi mladých kultúrach moţno dokázať puzdrá. 

Je málo náročný na kultivačné prostredie, čo mu dovoľuje rásť aj na chudobných pôdach, napr. v 

obyčajnom agare. V tejkutých pôdach rastie v zákale a tvorí hojný sediment. Na tuhých pôdach 

rastie v typicky pigmentovaných kolóniách (biele, naţltlé, ţlté aţ ţltohnedé). Kolónie majú Ø 1 – 2 

mm, sú lesklé, vypuklé a mazľavé. Beţná je disociačná rastová forma S. Rastú v rozpätí teplôt 10 

aţ 40 °C, optimálne pri 37 °C. Je fakultatívne anaeróbny. Za anaeróbnych podmienok tvorí biely, 

naţltlý, ţltý a zlatý pigment, najviac pri 22 °C a za prítomnosti niekt. látok (mlieko, 

glyceromonoacetáty). 

Väčšina kmeňov je rezistentných. Teplota 55 °C ich ničí aţ za 2 h, 80 °C za 10 min. Ich rezistenciu 

značne zvyšuje prítomnosť bielkovín, napr. v zaschnutom hnise. Agarové kultúry, najmä zmrazené, 

vydrţia na ţive mnoho r. 

Všetky kmene produkujú toxíny a enzýmy. Dôkaz ich produkcie slúţi na laborat. dg.: 1. stafylotoxíny 

(hemol

druhov; pre kmene patogénne pre človeka je typická produkcia - a -lyzínov, pre kmene patogénne 

-lyzínu; 2. -toxín je produkt väčšiny patogénnych kmeňov, identický s -

hemolyzínom, proteín s Mr 44 000; in vitro lyzuje králičie erytrocyty, in vitro pôsobí nekroticky na 

koţu a má letálny účinok; porušuje bunkové membrány; 3. enterotoxín produkovaný niekt. kmeňmi v 

prostredí obsahujúcom sacharidy, najmä škrob (kontaminované potraviny, ako sú mliečne výrobky, 

majonézy, zemiakový šalát, omáčky ap., najmä ohrievané al. dlhšie skladované; vyvoláva 

stafylokokovú enterotoxikózu; je termostabilný; 4. fibrinolyzín produkovaný niekt. kmeňmi, rozpúšťa 

po dlhšom čase fibrín; 5. plazmokoaguláza vyvoláva zráţanie citrátovej plazmy (čo je ukazovateľom 

patogenity), zráţa fibrinogén in vitro i in vivo, in vivo tvorí fibrín okolo mikróbov ochranný obal, kt. ich 

chráni pred fagocytózou a zvyšuje ich patogénny účinok; 6. hyaluronidáza rozkladá kys. 

hyaluronová, súčasť väzivového tmela tkanív, čím zvyšuje invazivitu mikróba (uvoľňuje cestu 

prenikajúcim mikróbom a umoţňuje šírenie infekčného procesu); 7. fosfatáza; 8. sacharolytický 

enzým, kt. štiepi manit; 8. výnimočne tvoria aj erytrogénny toxín, a tak vyvolávajú u človeka 

vnímavého k tomuto toxínu šarlach. 

S. sú všade prítomné. rozlišujú sa patogénne a nepatogénne kmene. Patogenitu určujú ich enzýmy 

a toxíny. S. obsahujú 15 typovo špecifických antigénov, označovaných a–p. Pomocou aglutinácie a 

precipitácie sa dajú rozdeliť patogénne S. na niekoľko skupín podľa rôznych kombinácií antigénov. 

Najčastejšia kombinácia antigénov je ,,abe“, ,,ab“ a ,,abc“. Táto metodika sa vykonáva na 



špecializovaných pracoviskách. Častejšie sa pouţíva fagotypizácia pomocou špecifických 

stafylokokových bakteriofágov do 5 skupín: I – V. V kaţdej skupine sa rozoznáva niekoľko ďalších 

fágových typov. Pomocou zákl. sady špecifických bakteriofágov sa dá rozlíšiť 22 fagotypov 

pagogénnych stafylokokov. 

S. a. je patogénny pre človeka, kone, kravy, ovce, vtáky a muchy. Stafylokokové infekcie sú veľmi 

časté. Človek sa infikuje exogénne al. vlastným kmeňom, kt. sa za normálnych okol-ností správal 

ako saprofyt. Vstupnou bránou je najčastejšie koţa, dýchacie cesty a GIT. Infek-cia prebieha 

obvykle pod obrazom nekrózy a tvorby hnisu. Zriedka vzniká sepsa a septiko-pyémia a rozsev do 

vnútorných orgánov s tvorbou metastatických abscesov. Exitus nastáva účinkom toxínov. Na 

stafylokokové infekcie je vnímavejšie tkanivo poškodené ako zdravé a organizmus precitlivený. 

K najčastejším stafylokokovým infekciám patria pyodermie (furunkul, karbunkul, sykóza, hordeolum 

ap.), mastitída, osteomyelitída, pneumónie ap. Odlišný klin. obraz má stafyloko-ková enterotoxikóza 

s prejavmi intoxikácie enterotoxínom. Beţné je nosičstvo patogénnych stafylokokov na nosovej 

sliznici a na koţi perinea. 

Laborat. dg. – odoberá sa materiál z koţných afekcií (hnis), z nosa (výter), spútum, exsudát, moč, 

likvor a pri septikémii krv na hemo- kultiváciu, pri alimentárnej intoxikácii zvyšky podozrivej potravy. 

V preparátoch farbených podľa Grama sa zisťujú typické grampozit. koky v zhlukoch. Kultivačne sa 

dokazujú najčastejšie na krvnom agare. Patogénne kmene (S. aureus) produkujú farebný pigment, 

-stafylotoxín, štiepia manit a koagulujú plazmu. Kmene bez týchto vlastností sa pokladajú za 

nepatogénne a označujú sa ako S. epidermidis. Ťaţší je dôkaz enterotoxínu v potravinách, kt. sa 

vykonáva sérol. (precipitáciou) al. pokusom na ţabe. 

Staphylococcus epidermidis – saprofyt koţe a sliznic. Závaţným nálezom je jeho izolácia z krvi; 

napr. u pacientov s umelou srdcovou chlopňou vyvoláva fatálne endokarditídy. 

Staphylococcus haemolyticus – koagulázonegat. druh s nepatrnou patogenitou. 

Staphylococcus saprophyticus – opísal sa ako pôvodca močových infekcií u mladých ţien. 

staphylodermatitis, itidis, f. – [staphylococcus stafylokok + g. derma koţa + -itis zápal] 

→stafylodermatitída 

staphylodermia, ae, f. – [staphylococcus stafylokok + g. derma koţa + -ia stav] →stafylodermia. 

staphylodíalysis, is, f. – [g. stafylé čapík + g. dialysis uvoľnenie] →stafylodialýza. 

staphylogenes, es – [staphylococcus stafylokok + g. gignesthai vznikať] →stafylogénny. 

staphylolysinum, i, n. – [staphylococcus stafylokok + g. lyein uvoľňovať] →stafylolyzín. 

staphyloma, tis, n. – [g. stafylé čapík + -oma bujnenie] →stafylóm. 

staphyloncos, i, m. – [g. stafylé čapík + g. onkos nádor] →stafylonkos. 

staphyl(o)edema, tis, n. – [g. stafylé čapík + g. oidéma opuch] →stafyl(o)edém. 

staphylopharyngorrhaphia, ae, f. – [g. stafylé čapík + g. pharynx hltan + g. rhafé šev] →stafylorafia. 

staphylophobia, ae, f. – [g. stafylé čapík + g. fobos strach] →stafylofóbia. 

staphyloplastica, ae, f. – [g. stafylé čapík + g. plastiké (techné) tvárne umenie] →stafyloplastika. 

staphyloptosis, is, f. – [g. stafylé čapík + g. ptosis pokles] →stafyloptóza. 

staphylorrhaphia, ae, f. – [g. stafylé čapík + g. rhafé šev] →stafylorafia. 

staphyloschisis, is, f. – [g. stafylé čapík + g. schisis rázštep] →stafyloschíza. 

staphylotomia, ae, f. – [g. stafylé čapík + g. tomé rez] →stafylotómia. 



Stargardtov syndróm →syndrómy. 

Starling, Ernest H. – (1866 – 1927) brit. fyziológ pôsobiaci na londýnskej University College. R. 1892 

dokázal, ţe sérové proteíny vyvolávajú osmotický tlak a vyslovil predstavu o filtrácii a reabsorpcii 

tekutiny v kapilárach. Objavil sekretín a zaviedol pojem „hormón“ Zaoberal sa mechanickým 

riadením funkcie srdca, skúmal mechanizmus udrţujúci konštantnú pulzovú frekvenciu. V jeho 

laboratóriu pracoval aj W. Bayliss (1860 – 1924). Účasť na formulácii tzv. zákona srdca sa priznáva 

aj nem. fyziológovi O. Frankovi (12865 – 1944). 

Starlingerov syndróm →syndrómy. 

Starlingov zákon – [Starling, Ernest H., 1866 – 1927, londýnsky fyziológ] →Frankov-Starlingov 

zákon. 

Starlingov mechanizmus – [Starling, Ernest H., 1866 – 1927, londýnsky fyziológ] →Frankov-

Starlingov zákon. 

Starlingove sily – [Starling, Ernest H., 1866 – 1927, londýnsky fyziológ] sily, kt. ovplyvňujú výmenu 

tekutín medzi intravazálnym a intersticiálnym priestorom (hydrostatický a koloidno-osmotický tlak v 

kapilárach). 

starnutie →gerontológia. 

Starrova-Edwardsova chlopňa – [Starr, Albert, *1926, portlandský chirurg] umelá srdcová chlopňa 

tvaru guličky. 

Starý Smokovec – pramene kyselky na úpätí V. Tatier. Zmienky o nich sú uţ v 16. stor. Jej prvú 

analýzu uskutočnil J. Ţ. Kreysel r. 1764. Gróf Csáky zaloţil r. 1794 osadu Starý Smoko-vec. Ďalší 

jeho potomok postavil pri prameni malé kúpele s kotlom na vyhrievanie kyselky. Novšie analýzy 

vykonal P. Kitaibel a neskôr J. Engel, kt. ju označil za ţeleznatú kyselku. Odporúčal ju pouţívať pri 

začínajúce tbc, chorobách GIT, obličiek a močových ciest. V sú-časnosti je Starý Smokovec známy 

ako stredisko zimných športov. V ozdravovniach liečia choroby horných dýchacích ciest. 

Stasea
®
 inj. (Sevac) – Immunoglobulinum equinum purificatum conc. 5000 IU/lag.; imunopreparát, 

konský globulín proti stafylokokovým infekciám; podáva sa i. m. 

stasiphobia, ae, f. – [g. stasis státie + g. fobos strach] stazifóbia. 

stasis, is, f. – [g.] státie, zastavenie, stáza (krvi). 

stasobasiphobia, ae, f. – [g. stasis státie + g. basis chod + g. fobos strach] stazobazifóbia, úzkostný 

pocit al. strach zo státia a chôdze. 

statim – [l.] ihneď. 

statíny – kys. [S-(R*,R*)]-4-amino-3-hydroxy-6-metylheptánová, AHMHA, C8H17NO3, Mr 175,23; 

aminokyselina prítomná v pepstatíne; inhibítory 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A (HMG-CoA) 

reduktázu. S. zniţujú koncentráciu celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, VLDL a s. IV. 

generácie aj triacylglycerolu v plazme. Po resorpcii v GIT kompetitívne inhibujú HMG CoA reduktázu 

počas prvého prechodu pečeňou. Výsledkom inhibície je kompenzačné zníţenie syntézy 

cholesterolu a zvýšenie aktivity receptorov LDL v pečeni, kt. vychytávajú častice LDL z plazmy a 

potom zvýšene prenikajú do hepatocytov, takţe cholesterol z nich sa znova vyuţíva. To má za 

následok zvýšený katabolizmus cirkulujúceho LDL-cholesterolu a pokles plazmatickej koncentrácie 

celkového LDL- a VLDL-cholesterolu. 

S. sa metabolizujú najmä v pečeni cestou cytochrómu P450 (CYP), kde podliehajú efektu prvej 

pasáţi. Aj niekt. metabolity s. inhibujú HMG-CoA reduktázu. Vylučovanie s. močom je nízke. U 

pacientov s renálnou insuficienciou sa hodnoty s. v plazme môţu aj zdvojnásobiť, preto sa th. 



začína s nízkou dávkou. Vysoké hodnoty s. v plazme môţu vyvolať myozitídu aţ rabdomyolýzu. Pri 

myalgii treba preto vyšetriť sérovú aktivitu kreatínkinázy. Najmenej sa obličkami vylučuje 

atorvastatín. S. s vyššou hydrofíliou sa horšie vychytávajú v periféírnych tkanivách a menej 

difundujú cez hematoencefalickú bariéru. 

Niekt. s. sa metabolizujú na enzýme CYP3A4 (atorvastatín, lovastatín a simvastatín), preto ich 

kombinácia s liekmi, kt. sa metabolizujú na tomto enzýme môţu zvýšiť riziko rabdomyo-lýzy. 

Fluvastatín sa metabolizuje na CYP2C9, má kratší t0,5, nemá cirkulujúce metabolity a má menej 

interakcií s liekmi, kt. sa metabolizujú na CYP3A4. Kombinácia simvastatínu a lovastatínu s 

warfarínom môţe vyvolať predlţenie protrombínového času. Súčasná aplikácia fluvastatínu a 

rifampicínu zniţuje biol. dostupnosť fluvastatínu aţ o 50 %. Hypolipidemický účinok s. zvyšujú ţivice. 

Ţivice však zniţujú resorpciu s., preto sa odporúča podať s. 1 h pred podaním ţivice al. 4 h po ňom.  

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

 

Biochemické a farmakologické charakteristiky statínov 

Generácia Generický 

názov 

Metaboli-

zujúce 

enzýmy 

Lipofil-

nosť 

Väzba 

na 

proteíny 

plazmy 

(%) 

Inhibícia 

HMG CoA 

reduktázy 

in vitro 

(mg) 

Extrakcia 

pečeňou 

Aktívne 

metabo-

lity  

Renálne 

vylučo-

vanie 

u osôb >60-

r. 

I lovastatín CYP3A4 + 80 2 – 3 40 – 70 Ano ? 

 pravastatín hydroláza – 50 1 – 2 50 – 70 Áno nezvýšené 

II simvastatín CYP3A4 + 90 2 – 3 50 – 80 áno zvýšené 

III fluvastatín CYP2A9 ± 98 0,5 – 3 40 – 70 nie ? 

IV atrovastatín CYP3A4 + 98 13 – 16 20 – 30 áno zvýšené 

Prípravky – atrovastatín: Lipitor 40 a 80
®
 mg tbl.; fluvastatín: Lescol

®
 20 a 40 mg tbl.; lovastatín: 

Lovaxa
®
 20 a 40 mg tbl.; pravastatín: Pravachol

®
 10, 20 a 40 mg tbl.; simvastatín: Zo-cor

®
 5, 10, 20, 

40 a 80 mg tbl.  

statio, onis, f. – [l. stare stáť] stacionárny, miestny, ustálený, nepostupujúci, pevný, trvalý. 

stativus, a, um – [l. stare stáť] stojaci, stály. 

statiacusticus, a, um – [l. staticus + l. acusticus] statoakustický, polohovo sluchový, týkajúci sa 

rovnováţneho a sluchového ústroja (napr. n. statoacusticus). 

statoconia, ae, f. – [g. statos stojaci + g. koniá prach] statokónia, drobné kryštáliky aragonitu v 

blanitom labyrinte vnútorného ucha, kt. pri pohybe hlavy menia svoju polohu a dráţdia zmyslové 

bunky. 

statolithos, i, m. – [g. statos stojaci + g. lithos kameň] statolit, statokónie vo vnútornom uchu. 

statolón – antivirotikum, kt. sa vyskytuje ako makromolekulový polyaniónový polysacharid; pozostáva 

z kys. galakturónovej, galaktózy, galaktozamínu, glukózyarabinózy, xylózy a ramnózy, produkované 

kultúrou Penicillium stoloniferum var. ATCC 14586. 

Statrol
®
 gtt. ophth. (Alcon) – Neomycinum 17,5 mg + Polymyxini B sulfas 81 250 IU + Phenylephrini 

hydrochloridum 6 mg + Hypromellosum (Hydroxymethylcellulosum) 25 mg v 5 ml rozt.; 

oftalmologikum. Ide o kombináciu širokospektrálneho antibiotiká a -sympatikomimetika. Podáva sa 

pri baktériovej, katarálnej, traumatickej konjunktivitíde, blefarokonjunktivitíde, ulcus corneae, ulcus 

marginale, hordeolu, chalazióne, v profylaxii pooperačnej infekcie, pri baktériovej infekcii očnice u 

pacientov s očnými protézami. 

status, us, m. – [l. stare stáť] stav, chorobopis. 



Status anginosus – anginózny stav, prudké bolesti pri srdci pri infarkte myokardu al. pri angina 

pectoris; →stenokardie. 

Status asthmaticus – astmatický stav, nepretrţitá ťaţká dýchavica spastického typu, kt. trvá aţ 

niekoľko d; →asthma bronchiale.  

Status cribrosus – ,,dierkovanie“ v oblasti bazálnych ganglií mozgu následkom atrofie perivasku-

lárnych priestorov. 

Status criticus – ťaţká a perzistujúca forma tabickej krízy. 

Status dysmyelin(is)atus – Hallervordenov Spatzov sy. 

Status dysraphicus – syn. arrhaphia, chybný uzáver embryovej neurálnej rúry následkom 

nesprávneho vývoja dospelých štruktúr, ako je chrbtica, mostík, prsníky, podnebie. 

Status epilepticus – epileptický stav, záchvaty padúcnice. Je to séria sukcesívnych 

generalizovaných záchvatov trvajúcich > 20 min, medzi kt. nenastáva úprava vedomia. Najčastejšou 

príčinou status epilepticus je nádor frontálneho laloka, náhle prerušenie antiepileptickej th. Záchvaty 

môţu byť úplne rozvinuté al. abortívne. Môţe ísť o 1. grand mal status; 2. petit mal status; 3. status 

petit mal variant; 4. status e. temporálneho laloka, príp. status parciálnej e.; 5. fokálny motorický 

status (podobný epilepsia partialis continua).  

Status epilepticus grand mal – je nahromadenie veľkých záchvatov, niekoľko desiatok/d. Medzi 

záchvatmi sa pacient nepreberá al. je veľmi obnubilovaný. Jednotlivé záchvaty môţu prebiehať s 

rovnakou štruktúrou ako pri izolovaných záchvatoch, t. j. prodromami, aurou, tonickými a klonickými 

kŕčmi, postparoxyzmálnou kómou, obnubiláciou al. spánkom, čo sa opakuje. Zjavuje sa horúčka ač 

40 °C, centrálna anoxia, hypoglykémia, tachykardia, hypotenzia, tachypnoe. Mortalita počas stavu je 

asi 10 %, pri > 100 záchvatoch/d aţ 100 %. Postihuje asi 3 % epileptikov, z 2/3 muţov vo veku 20 – 

60 r. Záchvat sa môţe vyvíjať tak, ţe sa skracuje klonická fáza, kŕče sú potom najmä tonickej 

povahy, medzi záchvatmi sa zhoršuje vedomie, jednotlivé záchvaty trvajú < 1 min, kým ojedinelý 

veľký záchvat trvá asi 2 min. Pozvoľne sa môţu zjavovať aj poruchy vegetatívneho nervového 

systému, zlyhanie srdca a dýchania, mydriáza, hypersekrécia slín a tracheobronchiálneho sekrétu. 

Po záchvate pretrvá-va tonický extenzorový spazmus svalov tváre, trupu a proximálnych častí 

končatín, najmä ţuvacích svalov, vzniká trizmus. Obojstranne sa zisťuje pozit. Babinskyho príznak, 

šľachovo-okosticové reflexy bývajú zníţené a zrenice nereagujú na osvit.  

Medzi jednotlivými záchvatmi sa skoro zjavuje kóma, častá, ale nekonštantná je hypertermia, 

tachykardia i arytmie. Je prítomné aj tachypnoe, niekedy periodické Cheynovo-Stokesovo dýchanie 

s dlhými apnoickými pauzami. TK môţe byť dlho normálny, s trvaním stavu stúpa, potom aj klesá, 

niekedy sa dostavuje kolaps. Kóma po paroxyzmoch často pretrváva aţ 24 h. 

EEG počas záchvatu je typické ako pri jednotlivých veľkých záchvatoch. Medzi záchvatmi je v 1/3 

prípadov normálna krivka (reaktívna - al. -frekvencia), vo zvyšných 2/3 prípadov abnormálna 

krivka: 1. bilaterálna synchrónna -aktivita, kt. je areaktívna, aj keď vonkajšie stimuly provokujú 

zmenu tepu a dýchania, je teda negat. kortikovegetatívna korelácia (12 %); 2. bilaterálna 

synchrónna ∂- al. -aktivita, kt. je reaktívna, t. j. s periodickým zvyšovaním amplitúdy , čo môţe byť 

vyvolané psychosenzorickou stimuláciou, teda kortikovegetatívna korelácia je pozit. (38 %); 3. 

bilaterálne synchrónne a kontinuálne ∂ al.  s výbojmi bilaterálnych synchrónnych komplexov hrot–

vlna (15 %). 

Počas záchvatu sa zisťuje leukocytóza (aţ 23.10
9
/l), zvýšená koncentrácia močoviny v sére (aţ 3-

násobne) a jej hodnoty sú úmerné závaţnosti stavu, hodnoty hydrogénuhličitanov v krvi sa zniţujú; 

likvor býva chem. i cytologicky negat. 



Najčastejšou príčinou exitu je edém mozgu al. zlyhanie srdca. Niekedy nastane exitus aj niekoľko h 

po skončení kómy. Bývajú tu komplikácie, ako zlyhanie pečene al. meningitída. Aj v prípadoch bez 

komplikácií sa zisťujú bodkovité hemorágie v kôre i bielej hmote . Skoro polovica pacientov dostane 

status úplne nečakane ,,z plného zdravia". Treba potom myslieť na sek. etiológiu. 

Status epilepticus generalizovaných tonických kŕčov – je stav, pri kt. je na rozdiel od grand mal 

prítomná len tonická zloţka. Časté sú vegetatívne poruchy, kt. niekedy vedú k smrti asfyxiou a 

kolapsom. Trvá dlhšie ako klasický status, aţ 9 d. Vyskytuje sa najmä u detí a dospievajúcich, 

častejšie u oligofrenikov, kt. uţ mali záchvaty tonických kŕčov a atypické absencie. Niekedy ide o 

→Lennoxov-Gastautov sy. (→syndrómy). 

Generalizovaný myoklonický status epilepticus – charakterizujú generalizované zášklby, najmä 

proximálnych svalov trvajúce niekoľko h aţ d, obvykle bez porúch vedomia.  

Hemiklonický status epilepticus – je status unilaterálnych kŕčov, kt. postihuje najmä chlapcov, 

trvá 2 aţ 5 d. Jediný záchvat trvá 10 min. V EEG sú nad kontralaterálnou hemisférou vysoké 

deltavlny, nad druhou nízke synchrónne -vlny. Vyskytuje sa najmä pri sy. HHH (hemiplégia – 

hemikonvulzie – epilepsia). Vyvolávajúcim činiteľom bývajú zápaly, ako sú otitídy, zápaly horných 

dýchacích ciest ap. 

Petit mal status – status charakterizuje mrákotný stav podobný psychóze; prítomná býva konfúzia 

a rozličný stupeň →obnubilácie: ľahký stupeň (19%), zreteľná obnubilácia (64 %), somnolencia (8 

%) al. letargia (9 %). Menej časté sú stavy úzkosti, manicko-depresívne nálady a halucinácie. Stav 

zmätenosti sa spája s dezorientáciou, ţmurkaním, slinením, negati-vizmom, kŕče však chýbajú. Deti 

sa pokladajú za neposlušné, neochotné spolupracovať. Vyskytuje sa najmä u detí < 10-r.; do 20. r. 

je častejší u chlapcov, < 60. r. u ţien. Stav trvá niekoľko h aţ d. Asi v polovici prípadov sa nezávisle 

od hĺbky obnubilácie zjavujú myoklónie al. tonické kŕče, väčšinou počas spánku. Amnézia nemusí 

byť úplná, závisí od hĺbky obnubilácie. 

Status temporálnej epilepsie – sú stavy zmätenosti, konfúzie, amencie s automatickým sprá-

vaním. Pacient je rozpačitý, bezradný, môţe mať úzkostný výraz tváre ako pri izolovanom záchvate 

temporálnej e. Prítomná býva poriománia, vigilambulantné stavy, pri kt. sa napr. pacient vydá na 

cesty, zakúpi si cestovný lístok, ďaleko odcestuje. Keď pominie záchvat a pacient príde k sebe, je 

prekvapený, kde sa ocitol. Niekedy sa tento stav končí veľkým záchvatom a po ňom je uţ pacient 

vigilný. Na EEG je prítomná ∂-, menej často -aktivita, celkom pravidelná, generalizovaná al. 

lokalizovaná bitemporálne. Niekedy sa zisťuje len nízka desynchronizovaná krivka. 

Dfdg. – niekedy sa ťaţko odlišujú iné stavy obnubilácie, najmä psychiatrické a stavy tranzitórnej 

globálnej amnézie (TGA), kt. sa vyskytujú u zdravých osôb i epileptikov. Pri TGA pacient obyčajne 

nerobí nič nezmyselného, len sa na svoj stav nepamätá, ide najmä o poruchu vštiepivosti. 

V th. temporálnej e. a status petit mal sa osvedčujú barbiturátové, benzodiazepínové al. 

karbamazepínové preparáty. 

Jacksonov status epilepticus – charakterizujú fokálnomotorické klonické zášklby so zachovaným 

vedomím, menej vyznačená vegetatívna symptomatológia a pozáchvatová tzv. Toddova paralýza. 

Označuje sa aj ako epilepsia partialis continua Koţevnikov. Ide o stav s opakovanými nepretrţitými 

parciálnymi motorickými al. senzorickými fokálnymi záchvatmi s kontinuálnou záchvatovou aktivitou 

aj v EEG zázname. Postihuje jednu končatinu al. polovicu tela. Záchvaty trvajú niekoľko s aţ h al. d. 

Vedomie pritom nebýva porušené. Stav sa môţe rozvinúť do komplexnejších periodických 

motorických prejavov. 

Kumulácia epileptických záchvatov je opakovanie záchvatov s krátkymi odstupmi, pričom v 

intervalárnom období je pacient pri vedomí; po 3-5 záchvatoch sa stav obyčajne upraví; →epilepsia. 



Status fenestratus – prázdne okienka po zániku gangliových buniek. 

Status febrilis – febrilný, horúčkový stav. 

Status fibrosus – fibrózny stav, zhrubnutie vláknenia neostriáta pri glióze mozgu v neonatálnom 

období. 

Status hemicranicus – s. migraenosus. 

Status hypnoticus – hypnotický stav. 

Status choreicus – choreický stav, záchvat chorey. 

Status lacunaris cerebri – lakunárny stav mozgu, drobné rozpadové dutinky v mozgu, kt. vznikli 

následkom ischémie.  

Status lymphaticus – s. thymicolymphaticus. 

Status marmoratus – franc. état marbre, obyčajne kongenitálna porucha charakterizovaná 

nadmernou myelinizáciou nervových vláken v corpus striatum, ako pri Vogtovom sy. 

Status migraenosus – s. hemicranicus, stav charakterizovaný ustavične recidivujúcimi záchvatmi 

migrény. 

Status petit mal – stav absencie, kt. trvá niekoľko h a vyznačuje sa stereotypnými al. abnor-mál-

nymi pohybmi; má typický EEG obraz s hrotmi a vlnami s 3 cyklami/s; →epilepsia. 

Status post – stav po (operácii ap.). 

Status praecancerosus – prekancerózny stav, rôzne patol. zmeny v organizme, z kt. sa môţe za 

určitých okolností vyvinúť rakovina. 

Status praesens morbi – súčasný stav choroby. 

Status psychomotoricus – s. epilepticus pozostávajúci zo série komplexných parciálnych 

záchvatov bez úplnej úpravy vedomia medzi záchvatmi. 

Status punctatus – bodky na sliznici čreva, kt. zodpovedajú bývalým hemorágiám (pri brušnom 

týfe). 

Status raptus – stav extázy. 

Status spongiosus – syn. spongiformná encefalopatia; rozsiahla vakuolizácia mozgovej kôry. 

Status thymicolymphaticus – s. lymhaticus, lymhatismus, diathesis lymphatica – tymikolymfatický, 

lymfatický stav, lymfatizmus, lymfatická diatéza, nápadné zvýšenie mnoţstva lymfatického tkaniva a 

zväčšenie týmu so zníţením odolnosti proti infekcii. 

Status thymicus – s. thymicolymphaticus. 

Status varicosus – chron. ţilová nedostatočnosť. 

Status verminosus – drobné chodbičky viditeľné na reze mozgovou kôrou; sú prejavom atrofie pri 

mozgovej ateroskleróze. 

Status verrucosus – vzhľad mozgovej kôry podobný bradaviciam, vyvolaný poruchami architektoniky 

neuroblastov a nepravidelnou a nepredvídateľnou tvorbou fisúr a brázd 

Staubov-Traugottov efekt – [Staub, Hans, 1890 – 1967, švajč. internista; Traugott, Carl, *1885, nem. 

internista] →efekt. 

staurion – [g. stauros kríţ] bod na priesečníku sutura palatina mediana et transversa. 



Staurodorm
®
 tbl. (Dolorgiet) – Flurazepamum 24,75 mg v 1 tbl.; hypnotikum benzodiazepínového 

typu; →flurazepam. 

stauroplegia, ae, f. – [g. stauros kríţ + g. plégé rana] stauroplégia, alternatívna hemiplégia.  

stav – 1. termodynamika časová nemennosť vlastností systému; 2. med. klin. definovaná porucha 

zdravia, choroba; 3. momentálny charakter chorobného procesu; 4. stupeň závaţnosti ochorenia. 

Systém sa nachádza v určitom stave, ak predpokladáme, ţe premenné systému majú stále hodnoty. 

V určitom presne definovanom stave neprebiehajú v systéme ţiadne zmeny. Premenné veličiny sa 

nazývajú →stavovými veličinami systému. 

Rovnováţny stav – s., v kt. neprebiehajú nijaké makroskopicky pozorovateľné energetické ani 

látkové premeny v systéme a neezistuje interakcia medzi systémom a okolím; →rovnováha. 

Stava
®
 inj., Stava nasal

®
 gtt. (Biofyzikální ústav ČSAV Brno) – Vaccinum staphylococcicum 

phagolysatum; inmunopreparát na profylaxiu stafylokokových infekcií, hyposenzibilizáciu pacientov s 

astmatoidným sy. a th. akne. 

Stavikrv vtáčí
®
 spec. (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – Herba polygoni auricularis; species, pouţíva 

sa pri chorobách močových ciest, nefrolitiáze a ako expektorans. 

stavové veličiny – termidynamické veličiny, kt. charakterizujú makroskopické vlastnosti systému, 

resp. látky v systéme,závisiace iba od →stavu systému a tento stav určujú. K zákl. s. v. patrí teplota 

T, tlak p n; →veličiny. Zmena ľuboľonej s. v. B nezávisí od spôsobu 

zmeny systému, len od počiatočného a konečeného stavu systému, platí: 

Bn = (Bn)2 – (Bn)1 

staxis, is, f. – [g. staxis,,kvapkanie“] krvácanie. 

stazifóbia – [stasiphobia] klamná predstava o neschopnosti stáť al. chodiť, chorobný strach zo státia 

al. chôdze. 

STD – skr. angl. sexually transmitted disease pohlavne prenášaná choroba. Patria sem okrem 

klasických pohlavných chorôb (syfilis, kvapavka, mäkký vred a lymphogranuloma inguinale): 

trichomoniáza, kandidóza, nešpecifické zápaly genitálií (uretritída, vulvovaginitída, resp,. 

cervicitída), vyvolané niekt. druhmi Neisseria, Mycoplasma, Chlamydia a vírusom herpes simplex, 

ďalej vírusová hepatitída a AIDS, v širšom zmysle aj svrab a ftiriáza. 

steady state – [angl.] rovnováţny stav, vo farm. dynamická rovnováha. 

steal – [angl. kradnúť, odvádzať] odbočka krvného prúdu z normálnej dráhy, napr. pri oblite-rácii 

tepny. 

Ileofemoral steal – kolaterálny obeh medzi a. mesenterica inferior a a. iliaca interna so steal-

fenoménom pri obliterácii a. iliaca communis al. Lericheovom sy. Prejavuje sa kŕčovitými bolesťami 

brucha (angina abdominalis) pri námahe. 

Subclavian steal – spätný tok krvi pri obliterácii a. subclavia v ipsilaterálnej a. vertebralis z a. 

basilaris do a. subclavia pod miestom oklúzie; následkom toho sa zniţuje perfúzia mozgu a vzniká 

steal sy. a. subclavia. 

steal effect – [angl. steal kradnúť, odvádzať] →efekt. 

steapsín – lipáza, enzým pankreasu, kt. štiepi tuky (lipáza); aktivuje ho ţlč. 

stearylalkohol – syn. 1-oktadekanol, stenol, C18H38O, CH3(CH2)16CH2OH, Mr 270,48;  

steat/o- – prvá časť zloţených slov z g. stear-steatos tuk. 



steatóm – ateróm. 

steatorrhoea, ae, f. – [steato- + g. rhoia tok, prúd] steatorea, nadmerné vylučovanie nestrá-veného 

tuku stolicou (> 7 g/d). S. vzniká ako následok nepomeru medzi orálnym prívodom a trávením tukov. 

,,Tuková“ hnačka môţe byť následkom insuficiencie pankreasu, pri kt. sa vylučuje nestrávený tuk vo 

forme tekutej, pri ochladení stuhnutej masy. Príčinou s. môţe byť: 1. maldigescia; 2. malabsorpcia; 

3. porucha lymfatickej drenáţe. Tuk v stolici sa stanovuje gravimetricky al. titrimetricky. 

steatitis, itidis, f. – [steat- + -itis zápal] steatitída, zápal tukového tkaniva. 

steatocele, es, f. – [steato- + g. kélé prietrţ] steatokéla, prietrţ obsahujúca tukové tkanivo.  

steatocystis, is, f. – [steato- + g. kystis dutina] steatocysta, mazová cysta, mazová ţľaza vyplnená 

vlastným exkrétom. 

steatocystoma (tis, n.) multiplex – [steato- + g. kystis dutina + -oma bujnenie] mnohopočet-ný 

steatocystóm, prítomnosť väčšieho počtu mazových cýst. 

steatocystonecrosis, is, f. – [steato- + g. kystis dutina + necrosis] steatocystonekróza, odu-mretie, 

nekróza tukových buniek. 

steatolysis, is, f. – [steato- + g. lysis uvoľnenie] steatolýza, hydrolytický rozklad tukov v pro-cese 

trávenia. 

steatoma, tis, n. – [steat- + -oma bujnenie] steatóm; 1. lipóm, nádor z tukového tkaniva; 2. retencia 

mazu v mazovej ţľaze. 

steatonecrosis, is, f. – [steato- + g. nekros mŕtvy + -osis stav] steatonekróza, nekróza tukové-ho 

tkaniva. 

steatopathia, ae, f. – [steato- + g. pathos choroba] nešpecifikovaná choroba mazových ţliaz. 

steatopygia, ae, f. – [steato- + g. pygé sedacia časť tela] nadmernej ukladanie tuku v sedacej časti. 

steatosis, is, f. – [steat- + -osis stav] →steatóza. 

Steatosis cardiaca – cardiomyoliposis. 

Steatosis dyscrasea – vzniká pri niekt. diencefalických poruchách s postihnutím vegeta-tívnych 

centier (Fröhlichov sy., dystrophia adiposogenitalis). 

Steatosis hepatis – [syn. hepar adiposum] steatóza pečene, nadmerný obsah tuku v parenchýme 

pečene, príp. s nekrózou, zápalom al. fibrozou. Ide o následok nadmernej ponuky tuku (z potravy al. 

tukových zásob), nadmernej tvorby telu vlastných tukov (biosyntéza lipidov), porúch oxidačnej 

degradácie karboxylových kys. al. porúch odsunu tukov (pri hepatopatiách). Tuk sa ukladá vo forme 

kvapôčok. Pečeň má mäkšiu, cestovitú konzistenciu, je ţltavej farby, príp. zväčšená. S. h. sa 

vyskytuje pri tučnote, nedostatku bielkovín, cukrovke, chron. alkoho-lizme, ako následok 

pečeňových jedov, pri nedostatku kyslíka následkom anémie, obehovej insuficiencii a i. S. h. 

charakterizuje obsah tuku v pečeni > 5 % hmotnosti pečene. Histol. sa obsah tuku < 50 % označuje 

ako stukovanie hepatocytov, obsah tuku > 50 % ako stukovatenie pečene. 

Príčinou s. h. môţe byť abúzus alkoholu, kt. vyvoláva nerovnováhu medzi oxidáciou karboxylových 

kys. a ich syntézou, resp. syntézou lipidov. Odbúravanie alkoholu má za následok zvýšenie obsahu 

NADH a pokles obsahu NAD v hepatocytoch (zvýšenie kvocientu NADH/NAD), a tým inhibíciu 

-oxidácie) karboxylových kys. a citrátového cyklu, ako aj zvýšenie syntézy 

karboxylových kys. Ďalšou príčinou s. h. je diabetes mellitus, kt. sa spája s lipogenézou z 

nadbytočných sacharidov neodbúravaných v dôsledku deficitu inzulínu. Lipogenéza z nadbytočných 

sacharidov je zvýšená aj pri s. h. následkom hyper-alimentácie. Nadhmotnosť je častou príčinou 

steatohepatitídy, v kombinácii s abúzom alkoho-lu ju vyvoláva takmer vţdy. Nedostatok 



apilipoproteínov zapríčiňuje s. h. pri podvýţive s deficitom bielkovín (kwashiorkor). Zvýšený prívod 

voľných karboxylových kys. a lipoproteínov (LDL, chylomikróny) a zníţený výdaj VLDL môţe vyvolať 

s. h. porušením metabolizmu lipidov. S. h. môţe byť následkom hypoxémie pečene pri 

pravostrannej srdcovej insuficienci s poruchou odbúravania lipidov v centrálnych oblastiach 

pečeňových acinov. Poruchy odbúravania lipidov a syntézy apolipoproteínov účinkom liekov a 

toxínov. 

U niekt. pacientov sa vyvíja steatóza pečene. Väčšina pacientov, kt. nekonzumujú alkohol a majú 

steatózu pečene je obézna. Steatózu a steatohepatitídu môţe vyvolať alkohol, lieky, diabetes 

mellitus. Stupeň obezity nemusí korelovať so stupňom steatózy. 

Pacienti so steatózou al. steatohepatitídou prichádzajú obyčajne k lekárovi s nevysvetliteľným 

zvýšením aktivity sérových aminotransferáz, pričom hodnoty ALP a GMT bývajú v medziach normy. 

Pacienti mávajú nadhmotnosť > 10 % ideálnej hmotnosti. 

Klin obraz – charakterizuje hepatomegália, preformovateľnosť pečene, chýbanie koţných prejavov 

hepatopatie.  

Dg. – stanovuje sa vylúčením iných príčin hepatopatie. Dôleţitá je dôkladná lieková a alkoho-lová 

anamnéza, vyšetrenie HBsAg a protilátok proti vírusu hepatitídy C. Majú sa vylúčiť metabolické 

choroby a autoimunitná hepatitída (elektroforéza sérových bielkovín a autoproti-látky). V niekt. 

prípadoch sa zisťujú zvýšené hodnoty triacylglycerolov v sére. Keď má pa-cient zvýšenú aktivitu 

sérových aminotransferáz vyše 6 mes., indikovaná je biopsia pečene. Steatohepatitída môţe vyústiť 

do cirhózy. Sonografický nález charakterizuje zväčšená, prefor-movateľná pečeň s výrazne 

zmnoţenou echogenitou, narovnaným priebehom intrahepatál-nych ciev, bez regeneračných uzlov, 

portálnej hypertenzie; pri ťaţkom stupni závaţnosti s. p. však môţe vzniknúť portálna hypertenzia). 

Dg. sa potvrdzuje biopsiou pečene. Laparoskopic-ky sa zisťuje zväčšená pečeň s hladkým 

povrchom, sondou zatlačiteľnej konzistencie, po zatlačení sondou ţltavého sfarbenia. Histol. obraz 

s. h. po uţívaní tetracyklínu a i. liečiv, Reyovom sy. a s. h. gravidných ţien charakterizuje 

drobnokvapôčková akumulácia tuku; pri diabetes mellitus a hyperlipidémii sú kvapôčky tuku väčšie a 

pri alkoholizme navyše prítomné Malloryho telieska.  

Sonografický nález echodenzitnej pečene koreluje s patol. toleranciou glukózy. Pri echogén-nej 

pečeni sa vyskytuje dabetes mellitus 40 %, v 21 % je patol. OGTT. Odporúča sa vyšetriť pacientov 

na prítomnosť HbA1c a lipidový profil. 

Th. – lieči sa zákl. choroba. Dôleţitá je prísna abstinencia alkoholu, optimálne nastavenie gly-kémie, 

vystríhanie sa hepatotoxickým liekom. Moţná je úprava stavu, ale aj progresia k stea-tohepatitíde 

(častá pri abúze alkoholu) aţ k cirhóze.  

Fibróza pečene a čriev je hlavnou komplikáciou granulomatóznej s. h., kt. má za následok portálnu 

hypertenziou. paţerákové varixy a krvácanie z čriev. Fibrogenéza je dynamický proces, kt. moţno 

zabrániť ovplyvnením účinku stimulačných a inhibičných signálov makro-fágov, lymfocytov a 

fibroblastov, ako je transformačný rastový faktor beta (TGF-  

Prazikvantel ničí zrelé vajíčka, čím odstraňuje zdroj antigénnej stimulácie, môţe stabilitovať 

ukladanie kolagénu. Pri prerušení imunomodulácie prazikvantelom, ako to býva pri chron. infekcii, je 

prognóza reabsorpcie fibrotických jaziev v pečeni zlá. Preto sa okrem anthelmintík odporúčajú 

antifibrotiká. 

Granulómy vyvolané vajíčkami Schistosoma mansoni pozostávajú z mezenchýmových, myeloidných 

a lymfoidných buniek s orgánovodependentnými rozdielmi bunkového zloţenia granulómov a 

príslušným typom a mnoţstvom kolagénu. Vláknitý kolagén typu I tvorí 80 % a typu III 15 – 20 % 

celkového kolagénu syntetizovaného fibroblastmi; obidva typy dominujú v periovulárnom granulóme. 

Kritická extracelulárna odifikácia novosyntetizovaného iolagénu je oxidácia lyzylhydroxylyzylu, kt. 



má za následok tvorbu premostení medzi alfareťazcami priľahlých molekúl a tvorí základ štruktúrnej 

stability a pevnosti v ťahu kolagénu. Pri myšej s. sa transkripcia lyzyloxidázy zvýši 8 týţd. po infekcii 

5-násobne, pričom súčasne nastáva up-regulation transkripcie prokolagénu I. Expresia lyzyloxidázy 

sa týka aj myofibroblastov, hlavnej populácie buniek v periférnych oblastiach granulómu. V 

hyalinizovanom fibrotickom tkanive sa pritom enzým nepozoroval. Pyridinolín, premosťujúca 

aminokyselina, kt. sa nachádza v zrelom kolagéne, vykazuje 20 mes. po infekcii 12-násobné 

zvýšenie koncentrácie v tkanive granulómu. Fibrogénny cytokín, fibrozín, produkovaný CD4 

lymfocytmi, ţírnymi bunkami a fibroblastmi pôsobí autokrinne a vyvoláva autonómnu nadmernú 

expresiu kolagénu. 

-aminopropionitril (BAPN) pp. ovplyvňuje posttranslačné kroky zosieťo-vania 

(cross-linking) kolagénu, kt. ireverzibilne inhibuje lyzyloxidázu (LO) zníţením expresie LO mRNA. 

Hodnoty LO mRNA 1 (I) kolagénu BAPN neovplyvnil. Jestvujú však dôkazy o priaznivom pôsobením 

BAPN v prevencii tvorby jaziev.  

Th. (diéta a tel. aktivita) môţe túto progresiu zastaviť. S. p. a steatohepatitída sa často zlepší po 

redukcii telesnej hmotnosti najmä k hodnote ideálnej telesnej hmotnosti. Priaznivo pôsobí 

abstinencia alkoholu a vystríhanie sa hepatotoxickým liekom. S. p. nie je len problém vnútor-nej 

kozmetiky. S cieľom zabrániť progresii s. p. do fibrózy a cirhózy pečene sa odporúčajú antifibrotiká. 

Steatosis resorptiva – resorpčná steatóza z miestneho nahromadenia voľných lipidov, kt. sa 

ukladá do okolitých buniek. Ide o miestne nahromadenie voľných lipidov, kt. sa pohotovo pohlcujú 

makrofágmi, pričom lipémia nenastáva.  Príkladom je steatóza v encefalomalatic-kom loţisku, keď 

z mikroglie aktivované elementy (tzv. zrniečkové bunky) pohlcujú lipidy z rozpadnutých myelínových 

pošiev. Podobne sa odstraňujú lipidy aj pri chron. hnisajúcich procesoch, keď sa uvoľňujú 

z odumierajúcich a rozpadnutých leukocytov do lipofágov (songiocytov). Tieto elementy sa môţu 

zoskupovať aj do väčších loţísk, tzv. pseudoxantómov. Makrofágy môţu pohlcovať časť tuku aj 

z rozpadajúceho sa tukového tkaniva (napr. pri úraze), pričom vzni-kajú lipogranulómy.. Keď ţlč 

obsahuje nadbytok cholesterolu, môţe sa tento nepolárny lipid ukladať do lipofágických histiocytov 

sliznice ţlčníka, čo podmieňuje charakteristický ţltasto bodkovaný obraz sliznice podobnej povrchu 

jahody (cholesterolosis vesicae felleae, jahodový žlčník). 

Steatosis retentiva – steatóza, kt. vzniká následkom chron. hypoxémie. Pozoruje sa najčastej-šie 

na okraji čerstvej ischemickej nekŕozy myokradu, v centrolobulárnych hepatocytoch oprui xcghron. 

Venostáze (tu sa okrem vyčerpania kyslíka zo stagnujúcej krvi v centre lobulov uplatňujú aj 

agonálne prejavy s autolýzou) al. v myokarde pri hypoxémii z anémie ap. Pri pernicióznej anémii 

vzniká hypoxemická steatóza papilárnch svalov ľavej komory, kde sa striedajú ţltasté steatotické 

a zachované hnedasté pásiky svaloviny (tzv. tigrované srdce). 

Steatosis saginativa – [l. saginare kŕmiť] steatóza pri nadmernom príjme tuku v potrave. Okrem 

zmnoţenia tukov v bunkách býva zmnoţené v rôznych orgánoch aj tukové tkanivo (lipoma-tóza). 

Táto kombinácia nastáva najmä pri celotelovej obeziote. Intracelulárne zmnoţenie tuku sa zjavuje 

najmä v bunkách pečene (pri chove hydiny sa vyvoláva často umele – štrasburská pečeň umelo 

vykrmovaných husí), obličiek a myokardu. 

Steatosis toxica – vzniká najmä následkom pôsobenia toxínov s regresívnymi prejavmi aţ 

nekrózou bunky. Príkladom je difterická myokarditída, pri kt. sa „hrudkovito“ rozpadajú svalové 

vlákna a súčasne vzniká steatóza. 

Steatosis transportativa – vznikala pri otrave fosforom, v súčasnosti pri otrave hubami (Amanita 

phalloides). Vyvoláva ju náhla mobilizácia depotného tuku s prechodnou lipémiou a ukladaním tuku 

do buniek parenchýmových orgánov. Steatóza pečene, myokardu a obličiek vzniká aj pri kachexii 

z hladovania, pri drastických redukčných diétach u obéznych. 



steatohepatitis, itidis, f. – [statosis + hepatitis] syn. steatotická hepatitída. Opísal ju r. 1962 Thaler, 

presnejšie sa definovala aţ r. 1980. Rozoznáva sa nealkoholická (NASH) a alkoholic-ká s. (ASH). 

Neoprávnená dg. alkoholickej s. môţe mať pre postihnutých ťaţké následky zo sociálneho a 

rodinného hľadiska, pretoţe mnohé poisťovne odmietajú hradiť th. pacientom, kt. si chorobu navodili 

sami, napr. poţívaním alkoholu. Preto treba rozlišovať NASH a ASH, čo však nie je vţdy 

jednoduché. 

Klin. obraz – skoro všetci pacientov s NASH sa pre zvýšené hodnoty aminotransferáz nejas-nej 

etiológie poukazujú na ďalšie vyšetrenia. NASH postihuje väčšinou obézne ţeny stred-ného veku s 

hyperlipidémiou a NIDDM. Vyskytuje sa však aj u muţov bez nadhmotnosti a cukrovky a v skupine 

nadhmotných jedincov v puberte (v USA je u nich najčastejšou hepatopatiou). Ťaţko sa odlišuje od 

jednoduchej steatózy pečene, kt. sa tieţ vyskytuje u nad-hmotných, diabetes melltus typu II a osôb s 

hyperlipidémiou. 

Hlavný rozdiel medzi NASH a jednoduchou steatózou spočíva v tom, ţe pri NASH sú prítomné 

histol. kritériá alkoholickej lézie, pričom sa alkohol dá ako príčina choroby jedno-značne vylúčiť. Pri 

NASH sa zisťujú veľkokvapôčková steatóza pečene s portálnymi a lobu-lárnymi zápalovými 

infiltrátmi a s Malloryho telieskami al. bez nich. Fibróza sa vyvíja v 15 aţ 50 % prípadov, cirhóza v 5 

– 9 %. 

Dg. NASH sa dá stanoviť len keď sa zistia histol. kritériá alkoholickej hepatopatie, pričom sa dá 

jednoznačne vylúčiť alkoholizmus, ako aj iné chron. hepatopatie, ako je hepatitída B a C, 

autoimunitná hepatitída al. Wilsonova choroba.  

Patogenéza – nie je objasnená. Moţná úloha v patogenéze NASH sa pripisuje gen. variantom 

cytochrómu P450 CYP2E1 al. polymorfizmu prekurzora TNF-a. V obidvoch prípadoch ide o citlivé 

lokusy pri s. Aktivita CYP2E1 sa zvyšuje nielen pri alkoholizme, ale aj následkom pôsobenia 

karboxylových kys. a ketolátok, preto sa CYP2E1 aktivuje pri nadhmotnosti a cuk-rovke. 

Dôleţitú úlohu v patogenéze s. má oxidačný stres. Oxidáciu tukov zvyšujú poruchy mobili-zácie a 

-oxidácia, čo má za následok peroxi-dáciu lipidov s 

následnou tvorbou zlúč., kt. stimulujú tvorbu kolagénu, a tým a rozvoj fibrózy. Tie isté zlúč. regulujú 

však aj prozápalové cytokíny, ako je TNF-a a IL-8 a aktivujú inváziu neutrofilov do periportálnych 

oblastí pečene. Pri NASH má oxidačný stres menší význam. Istú úlohu môţe mať NIDDM a 

redukčné diéty, kt. sa spájajú s preťaţením organizmu voľnými karboxylovými kys. Ďalším 

mechanizmom môţe byť aktivácia cytochrómu P450 CYP2E1, pri kt. vzniká nadbytok voľných 

reaktívnych radikálov. 

NASH postihuje aj pacientov po jejunoileovom by-passe. Z tohto pozorovania vznikla hypotéza, 

podľa kt. sa na patrogenéze s. zúčastňujú črevné toxíny (ako je to pri alkoholovej hepatitíde, kde je 

zvýšená permeabilita črevnej sliznice). Pri nadhmotných pokusných zviera-tách (nie však pri 

normálnej hmotnosti) vyvolávajú črevné toxíny nepriamo cestou IL-10, pp. následkom indukcie TNF-

 

Nejasná je aj úloha vírusu hepatitídy C a ţeleza v pečeňovom tkanive. Od začiatku 90. r. je známe, 

ţe pacienti s chron. hepatitis C vykazujú nezriedka výraznú steatózu pečene. Podľa niekt. autorov s. 

vzniká v dôsledku pôsobenia hepatotropných vírusov a bez steatózy ani NASH nevzniká. 

Steatóza pečene pp. ovplyvňuje aj priebeh a th. chron. hepatitídy C. Pri NASH sa dokázal mutant 

C282Y v géne pre hemochromatózu HFE, kt. priaznivo ovplyvňuje rozvoj fibrózy. Voľné ţelezo 

vyvoláva totiţ tvorbu vysoko aktívnych hydroxylových radikálov, kt. majú dôleţitú úlohu pri 

oxidačnom strese. 

steatóza – [steatosis] tuková →degenerácia. Ide o patol. hromadenie nepolárnych lipidov v bunkách 

parenchýmových orgánov. Zmnoţenie tukového väziva sa nazýva lipomatóza, hromadenie tukov 



neobvyklého zloţenia v bunkách najmä RES lipidóza. S. najčastsejšie postihuje pečeň. Začínajúca 

s. má popraškový charakter. Ťaţšou formou je malokvapôčková s., kt. môţe predchádzať najťaţšej 

veľkokvapôčkovej s., keď má postihnutý orgán uţ makroskopicky ţltastú farbu, plocha rezu je 

mastná a na noţi sa zjavuje tenký povlak tuku. Príčinou seatózy môţe byť nadmerný prívod tuku 

v normálnym bunkám (steatosis saginativa, transportiva, resorptiva) al. poškodenie metabolizmu 

buniek pri anoxii a ischémii, malnutrícia al. toxické vplyvy (steatosis retentiva, dystrophica, toxica); 

→steatosis. Intersticiálna (extracelulárna) s. je zriedkavá forma, pri kt. sa tukové látky, najmä 

cholesterol a jeho estery, ukladajú v interstíciu; intracelulárna kumulácia lipidov chýba. Príkladom je 

ukladanie chole-sterolu v stenách artérií pri ateroskleróze a i. tkanivách (obličky, rohovka). 

Stediril
®
 dr. a Stediril 30

®
 tbl. obd. (Wyeth) – Norgestrelum 500 mg + Ethinylestradiolum 50 mg (resp. 

150 a 30 mg v 1 tbl. odb.); kombinovaný antikoncepčný prostriedok typu ,,micro-pill“. 

Steeleov-Richardsonov-Olszewskiho syndróm – [Steele, John, kanad. lekár 20. stor.; Richardson, 

John Clifford, *1909, kanad. neurológ; Olszewski, Jerzy, 1913 – 1966, kanad. neurolog poľ. pôvodu] 

→syndrómy. 

Steellov (Grahamov) príznak – [Steell Graham, 1851–1942, angl. internista] →príznaky. 

Steganopodes – veslonoţce. Rad vtákov rozmanitého tvaru. Patria sem čeľade: sulovité (→Sulidae), 

kormoránovité (→Phalacrocoracidae) a pelikánovité (→Pelecinidae). 

stegodontia, ae, f. – [g. stegos strieška + g. odús-odontos zub] stegodoncia, postavenie horných 

rezákov v podobe striešky nad dolnými rezákmi. 

Stegomyia fasciata – [g. stegos dom, strieška + g. myia mucha] zastar. označenie Aedes aegypti. 

steh – [sutura] spojenie mäkkých tkanív pri úraze al. po chir. výkone zošitím. Operačný výkon končí 

tzv. rekonštrukčnou fázou, kt. pozostáva z rekonštrukcie tkanív al. orgánov porušených operáciou. 

Zákl. prostriedkom rekonštrukcie je sutúra (zošitie častí). Tento úkon sa vykonáva pomocou klieští 

(ihelca) a chir. zahnutých ihiel. Okraje operačnej rany sa priblíţia chir. jedno- al. viaczubou pinzetou 

(adaptačnou), časti operovaného orgánu sa adaptujú anat. pinzetou. Ihelec je rôzně dlhý nástroj 

tvaru klieští s uzatváracím (autofixač-ným) zariadením. Do jeho čeľustí sa vkladajú špeciálne 

oblúkovite zahnuté ihly. Podľa tkaniva určeného na sutúru sa volia ihly rôzného prierezu a 

špeciálneho brúsenia. Kvôli navlečeniu šicieho materiálu majú úško zariadené perovým uzáverom 

na jednoduché zatlačenie vlákna. Zaloţený steh sa ukončuje uzlom. Nejjednoduchší s. sa vykoná 

tak, ţe kaţdé pretiahnuté vlákno sa uzlí osobitne. V rôzných situaciách sa volia modifikace. 

Šicí materiál môţe byť vstrebateľný (catgut, polyglykolové materiály) al. nevstrebateľný pevný šicí 

materiál, kt. zotrvává in situ a vhojuje se jazvou. Sú to vlákna prirodzené (hodváb, ľan, vlasy) al. 

vlákna umelé – syntetické (polyamid, nylon, silon a i.).  

K vstrebateľným vláknam patria vlákna Dexon, PDS, Vicryl; Dexon a Vicryl sa vstrebávajú po 3. 

týţd. Rebsorpcia PDS trvá ~ 2-3 mes. S výhodou moţno šiť malé rany monofilnými vláknami s 

atraumatickou ihlou. Inokedy moţno malú ranu uzavrieť kovovou zvorkou. Kozmetický efekt je 

pribliţne rovnaký a odstránenie zvorky klieštikmi je pre pacienta menej boelstivé ako odstranenie 

beţného šicieho materiálu.  

Syntetické vstrebateľné vlákno vyvoláva menšiu reakciu tkániva (,,Fadenkrankheit“) a bak-tériové i 

nádorové bunky prednostne adherujú k prirozeným materiálom a k pleteným vláknam. 

Pri operáciách na GIT metódou voľby je jednoradový extramukózny séromuskulárny s. vstrebateľným 

atraumatickým materiálom s hrúbkou 3 – 4/0 vykonaný jednotlivými s. al. ako pokračujúci s. 

Špeciálny šicí materiál tvoria kovové vlákna a zvorky. S. drôtom z nedráţdivého kovového materiálu 

sa volia najmä pri resutúrach dehiscentných rán. Extraperitoneálne sa šije rána drôtenými slučkami, 



kt. konce sa uzlia zakrútením cez tampón. Tým sa zblíţi celá stena obidvoch strán bez rizika 

uvoľnenia s. S. pomocou Michelových zvoriek – okraje dobre adaptovanej rany sa fixujú k sebe 

kovovými zvorkami, opatrenými bodcami. 

Praktický lekár kontroluje ošetrenú a zošitú ranu 2. aţ 4. d po ošetrení. Kaţdý preväz prebieha za 

prísne aseptických podmienok a pokiaľ moţno bez bolestí. 

Vlákna zo vstrebateľného materiálu sa ponechávajú, ostatné nevstrebateľné vlákna sa odnímajú 

jednotlivo. Okrem tváre, kde sa s. odstraňují včas, začína sa odstrihovať s. pod uzlíkom nejskôr 7. d. V 

miestach telesných dutin (hrudník, brucho) al. v značne namáhaných oblastiach kĺbov sa odstraňujú s. 

9.–10. d al. neskôr. 

Druhy stehov – po zaloţení a zauzlení stehov sa odstrihne prebytok šicieho materiálu tak, aby konce 

vláken nad uzlami boli dlhé pri vstrebateľných materiáloch ~ 5 mm a pri nevstrebateľných ~ 2 – 3 mm. 

Monofilné vlákno po sutúre koţe sa strihá ~ 10 mm nad uzlom na uľahčenie jeho zachytenia pri 

odstraňovaní. V praxi sa pouţívajú kombinacie chir. uzlov ľavou a pravou rukou. Kde se chceme 

vyvarovať uvoľnenia prvého uzla, zakládá sa dvojitý chir. uzel. Rany silne infikované sa zásadne 

nešijú. Rana aj len po niekoľkých adaptačných s. drôtom sa drénuje. 

Koţné rany sa zošívajú obyčajne pomocou nevstrebateľného materiálu. Patria sem: a) jednoduchý s. 

(obr. 1.1), b) podkoţný vratný s. podľa Donatiho (obr. 1.2), c) subkutánny vratný s. podľa Allgöwera 

(obr. 1.3); d) zapustený podkoţný s. s pouţitím vstrebateľného materiálu (opbr. 1.4); e) pokračujúci s. 

(Kürschnerov s.), ako jednoruchý pokračujúci s. (obr. 1.5a), chránený s. (obr. 1.5b), matracový s. al. 

cik-cak s. (obr. 1.5c), tabatierkový s., (obr. 1.5b), intrakutánny s. podľa Halstedta pomocou tenkej chir. 

ihly s pouţitím jemného vstrebateľného materiálu (výborné kozmetické výsledky, obr. 1.5e); f) s. s 

pouţitím koţných zvoriek (podľa Herffa). Sliznicové rany sa zošívajú pomocou jemných 

vstrebateľných materiálov vo forme jednoduchých s. 

Svalové s. sa vykonávajú pomocou vstrebateľných materiálov a zahrňujú fascie, príp. s prešitím 

kríţovými s., aby sa zabránilo prerezaniu pozdĺţneho s. Fasciové s. sa realizujú pomocou 

vstrebateľného materiálu vo forme jednoduchých s., príp. po zdvojení fascie (spevnenie).  

Črevné rany sa zošívajú pomocou vstrebateľného materiálu vo forme pokračujúceho al. jednoduchého 

s. (podsádka podľa Herzoga, obr. 1.6) al. Lemberta (séroserózne, t. j. s prehnutím sliznice) v rôznych 

modifikáciách (jedno- a viacvrstvovo, jedno- a viacradovo), prevaţne vo forme dvojradového s.: 

vnútorný s. prechádza všetkými vrstvami, vonkajší rad je 

séroserózny a zahrňuje svalovinu (podľa Lemberta-Alberta, obr. 

1.7). 

Stena brucha a hrudníka sa zošíva po vrstvách al. etáţového. S. 

po vrstvách zahrňujú peritoneum, resp. pleuru, svalovinu, fascie, 

tukové tkanivo a koţu. Osobitnou formou je odľahčujúci s., kt. 

uzatvára brušné steny vystavené väčšiemu napätiu, príp. väčšie 

defekty pomocou kovových platní al. zátok, aby sa zabránilo 

ruptúre. 

K špeciálnym s. patria cievne, nervové, šľachové a rohovkové s.  

Obr. Druhy stehov. 1 – jednoduchý koţný steh; 2 – vratný Donatiho steh; 

3 – subkutánny Allgöweho vratný steh; 4 – zapustený podkoţný steh s 

pouţitím vstrebateľného materiálu; 5a – Kürschnerov pokračujúci steh; 5b 

– chránený steh; 5c – matracový al. cik-cakovitý steh; 5d – tabatierkový 

steh; 5e – intrakutánny steh podľa Halstedta; 6 – Herzogov črevný 

pokračujúci steh; 7 – dvojradový Lembertov-Albertov steh 



Prehľad stehov 

Albertov steh – forma Czernyho s., pri kt. prvý rad s. zaujíma celú hrúbku čreva. 

Albertov-Lembertov steh – dvojvrstvový s. nevstrebateľnými jednotlivými stehy, a to vnitorný 

pokračujúci extramukózny séromuskulárny al. Albertovho typu vstrebateľným materiálom al. 

vonkajší séroserózny pokračujúci, príp. jednotlivé s. rovnakým vstrebateľným materiálom.  

Allgöwerov steh – podkoţný vratný s. (obr. 1.3). 

Apozičný steh – povrchný s., kt. sa pouţíva kvôli presnej adaptácii koţných okrajov rany. 

Appolitov steh – Gélyho s. 

Aproximatívny steh – hlboký s., kt. zabezpečuje apozíciu hlbokých tkanív rany. 

Atraumatický steh – s. upevnený na konci malej ihly bez uška. 

Bellov steh – forma záverového s., pri kt. sa ihla prechádza striedavo zvnútra navonok na dvoch 

koncoch rany. 

Bunnellov steh – osmičkový cik-cak s., kt. sa pouţíva pri operácii šľachy. 

Connellov steh – pokračujúci s. tvaru U, kt. sa pouţíva pri črevných anastomózach, s. sa 

vykonávajú paralelne ~ 4 mm od okraja rany a prachádzajú cez všetky vrstvy čreva.  

Cushingov steh – pokračujúci vratný s., kt. sa pouţíva na zošitie séromuskulárnych vrstiev pri chir. 

výkonoch na GIT. 

Czernyho steh – 1. črevný s., pri kt. prechádza slizicou niť sama; 2. metóda na spojenie pretrhnutej 

šľachy rozštiepením jedného konca šľachy a zašitia jej druhého konca do štrbiny. 

Czernyho-Lembertov steh – kombinácia Czerného a Lembertovho s. pri cirkulárnej enterora-fii. 

Dentuov steh – s., kt. sa pouţíva pri zošívaní šľachy: dva s. idúce sprava a zľava sa uviaţu vpredu, 

tretí s. zprava doľava a zhora nadol sa uviaţe na jednej strane. 

Donatiho steh – vratný s., pouţíva sa pri šití koţných rán (obr. 1.2). 

Dupuytrenov steh – pokračujúci Lembertvo s. 

Gaillardov-Arltov steh – s. pouţívaný pri korekcii entrópia. 

Gélyho steh – Appolitov s., pokračujúci s. na zošitie rán pri operácii čreva pomocou nite s ihlou na 

obidvoch koncoch, kt. pozostáva zo sérií kríţnych s. uzatvárajúcich ranu.  

Gussenbauerov steh – osmičkový s., kt. sa pouţíva pri zošívaní ruptúry čreva. 

Halstedov steh – modifikácia Lembertovho s., kt. pozostáva zo stehov na jednej strane paralel-

ných s ranou, na druhej strane s dvoma voľnými koncami materiálu, kt. sa zviaţu (obr. 1.5a). 

Herzogov steh – črevný pokračujúci s. (obr. 1.6). 

Horizontálny matracový steh – matracový s. 

Chránený steh – koţný s. (obr. 1.5b). 

Intrakutánny steh – vnútrokoţný s. 

Jednoduchý steh – koţný s., vykonáva sa väčšinou pomocou neresorbovateľných materiálov (obr. 

1.1). 

Kürschnerov steh – pokračujúci s. (obr. 1.5a). 



Le Fortov steh – pouţíva sa pri zošití pretrhnutej šľachy: jeden s. prechádza nad rezom, vstupuje 

na jednej strane a vychádza vpredu, potom prebieha nad a pod rezom a uviaţe sa na jednej strane. 

Lembertov steh – vratný s. pouţívaný v chir. GIT: ihla sa zavedie ~ 2,5 mm laterálne od rezu cez 

serózu a svalovinu, nie však submukózu a vyvádza blízko okraja rezu, zasúva sa blízko okraja na 

druhej strane a pokračuje na distálnejšom mieste bez toho, aby vnikol do priesvitu čreva. Môţe byť 

prerušovaný al. súvislý. 

Lembertov-Albertov steh – dvojradový s. (obr. 1.7). 

Matracový steh – ţinenkový s., je s. v tvare U. Začíná sa z jednej strany a vracia sa späť na 

pôvodnú stranu. Tu sa obidva konce uzlia. Výhodou je veľká pevnosť s., hemostáza a veľmi dobrá 

adaptácia okrajov (obr. 1.5c).  

Nakayamov cievny steh – [Nakayama, Komel, jap. chirurg pôsobiaci v Chibe] aparatívna termino-

terminálna anastomzóza (end-to-end) malých ciev pomocou fixácie tantalových prstencov na cievne 

kýpte; napr. pri nakladaní skratu na hemodialýzu. 

Pancoastov steh – forma plastického s. (angl. tongue-and-groove). 

Parého steh – pouţitie prúţkov tkaniny, kt. sa ukladajú pozdĺţ okrajov rany a potom zošijú, čím sa 

priloţia okraje rany k sebe. 

Plastický steh – metóda, pri kt. sa z jedného okraja rany utvorí jazyk a z druhej ţliabok, kt. sa spolu 

zošijú a konce nite zviaţu nad adhezívnym obväzom. 

Poduškový steh – s., kt. konce sa uviaţu nad tenkým zvitkom gázy al. kúska gumovej rúrky, aby sa 

zmiernil tlak na koţu.  

Pokračujúci steh –  postupný s. je s., pri kt. sa šije jedným vláknom celá rana v jednej al. viacerých 

vrstvách tkaniva a obidva konce sa zabezpečia uzlami. 

Prerušovaný steh – nesúvislý s., pri kt. kaţdý s. vo forme smyčky sa vykoná osobitným kúskom 

materiálu. 

Primárny steh – urgentný s. vykonaný pri prvej lekárskej pomoci s cieľom uzavrieť ranu. 

Sekundárny steh – 1. odloţené neskoršie uzavretie operačnej al. náhodnej rany, obyčajne pre 

prítomnosť al. riziko infekcie; 2. resutúra operačnej rany po jej disrupcii. 

Séroserózny steh – s., kt. adaptujú okraje seróznych povrchov.  

Simsov steh – s., pri kt. sa dva konce kovového drôtu zavádzajú cez štrbinu al. perforáciu, kt. sa 

potom stlačí. 

Subkutikulárny steh – metóda sutúrovania koţe pomocou s. v subkutikulárnom tkanive paralel-ne 

s líniou rany; moţno pouţiť súvislý al. prerušovaný s. 

Tabatierkový steh – obr. 1.5d.  

U-steh – Connelov s. 

Uzlový steh – s., pri kt. sa zauzlí kaţdé vlákno pretiahnuté okrajmi rany.  

Vnútrokoţný steh – intradermálny s., šije sa z vnútra rany v dermoepidermovej vrstve koţe 

striedavo z obidvoch strán. Pozdĺţnym dotiahnutím a zauzlením koncov na obidvoch stranách sa 

docieli vynikajíca adaptácia. 

Vratný steh – Donatiho s. 



Záverový steh – angl. lock-stitch, pokračujúci hemostatický s., kt. sa pouţíva v črevnej chir.: ohla 

prechádzxa všetkými vrstvami čreva a utvorí sa slučka stehového materiálu, kt. obopne miesto, kde 

sa vynorí ihla, čím vznká po utiahnutí samouzatváracia smyčka.  

Zdrhovací steh – tabatierkový s., s. kt. sa zakládá okolo častí dutého orgánu, kt. hodláme zanoriť 

(pahýľ apendixu, zašitý defekt na ţalúdku al. čreve. Zauzlením cirkulárne zavedeného s. sa docieli 

zanorenie. Zanorený pahyľ sa prešívá stehom.  

stehnová kosť →femur. 

Steimannov manéver – [Steinmann, Fritz, 1872 – 1923, švajč. chirurg] →manéver. 

Steinbrinckova-Chediakova granulačná anomália →Chediakov-Steinbrinckov-Higashiho sy. 

Steinerov syndróm – [Steiner, Gabriel, *1883, nem. neurológ] →syndrómy. 

Steinerov-Voernerov syndróm – [Steiner, Gabriel, heidelbergský psychiater] →syndrómy. 

Steinmannov príznak I a II – [Steinmann, Fritz, 1872 – 1923, švajč. chirurg] →príznaky. 

Steinmannova extenzia – [Steinmann, Fritz, 1872 – 1923, švajč. chirurg] vykonáva osobitnými 

klincami al. svorkami prenikajúcimi do povrchu kosti. Pouţíva sa uţ len 

výnimočne, nahradili ju vonkajšie fixátory; →obväzy. 

Steinmannova extenzia 

 

 

 

 

 

Steinov-Leventhalov syndróm – [Stein, Irving F., 1887 – 1976; Leventhal, 

Michael Leo, 1901 – 1971, chicagsjkí gynekológovia] →syndrómy. 

Steinthalove kritériá – [Steinthal, Karl, 1859 – 1927, heidelbergský chirurg] staršia klasifi-kácia štádií 

karcinómu prsníka: I. karcinóm obmedzený na corpus ţľazy; II. loklálne infiltru-júci; III. metastazujúci 

do regionálnych lymfatických uzlín (axilových, supraklavikulárných, mediastínových); IV. vzdialené 

metastázy. 

Stelazine
®
 tbl. a Stelazine Concentrate

®
 sol. (Smith Kline French) – Trifluoperazini chlori-dum 5 mg 

v1 tbl., resp. 10 mg bázy v 1 ml sirupovitej tekutiny; psychofarmakum, incizívne neuroleptikum; 

→trifluoperazín. 

stella, ae, f. – [l. hviezda] kríţový obväz. 

Stella dorsi – hviezdicový obväz chrbta. Má obyčajne tvar leţatej osmičky. Pacient pri jeho nakladaní 

sedí na stoličke chrbtom k ošetrujúcemu. Obtáčky sa vedú cez prednú 

plochu obidvoch ramien, kt. sa kríţia vzadu a postupne obväzujú obidve 

ramená (z jedného pleca cez chrbát druhostrannej axily, vzniknuté 

osmičky sa kríţia uprostred chrbta). Moţno ho vhodne vyuţiť pri 

fraktúre kľúčnej kosti. Obväz má tedenciu zhrnovať sa v obidvoch 

axilách, preto ho treba pravidelne kontrolovať, príp. vymeniť.  

Stella dorsi 

 



 

Stella pectoris – hviezdicový obväz prsníka. Zhotovuje sa podobne ako 

stella dorsi, kríţenie obtáčok je však vpredu na hrudi. Na spevnenie 

obväzu je vhodné začať i ukončiť ho kruhovou obtáčkou hrudníka. 

 

        Stella pectoris spredu    Stella pectoris zozadu 

Stellaria media (Caryophyllaceae) – hviezdica prostredná. 

Všadeprítomná jednoročná byli-na, kt. rastie v blízkosti ľudských obydlí, 

vyháňa mnoho rozvetvených jemných stoniek. Má oválne jasné 

bledozelené listy. Biele hviezdicovité kvety kvitnú celé leto. Obsahuje saponíny, kumaríny, 

flavonoidy, triterpenoidy, karboxylové kys. a vitamín C. Slúţi ako krmivo pre vtáky a všetky 

bylinoţravce, pouţíva sa aj ako zelenina. Zmierňuje svrbenie, podporuje hojenie rán, zvláčňuje a 

upokojuje pokoţku; adstringens. Pouţíva sa vo forme obkladov, krémov v th. svrbivých ekzémov a 

dermatitíd, vnútorne vo forme tct. pri reumatických chorobách. V čín. med. sa pouţíva pri 

prechladnutiach, pohryzení hadmi, materských znamienkach a úrazoch.  

stellatus, a, um – [l. stella hviezda] hviezdnatý, hviezdicovitý. 

stellectomia, ae, f. – [l. ggl. stellaum hviezdicovité ganglión + g. ektomé odstrániť] stelektómia, chir. 

odstránenie ggl. stellatum, cervikotorakálneho sympatikového ganglia. 

stelliformis, e – [l. stella hviezda + l. forma tvar, podoba] hviezdicovitý. 

Stellwagov príznak – [Stellwag, Carion Karl, 1823 – 1904, rak. oftalmológ] →príznaky. 

stenbolón – syn. stenobolón; 17-hydroxy-2-metyl-5-androst-1-en-3-ón, C20H30O2, Mr 302,44; octan 

sa pouţíva ako anabolikum(octan C22H32O3 – Anatrofin
®
). 

Stenbolón 

 

 

 

steno- – prvá časť zloţených slov z g. stenos úzky. 

stenocardia, ae, f. – [steno- + g. kardiá srdce] →stenokardia. 

stenocephalia, ae, f. – [steno- + g. kefalé hlava] stenocefália, patol. zúţenie lebky pri pred-časnom 

zraste lebkových švov. 

stenocoria, ae, f. – [steno- + g. koré zrenica] stenokória, stenokoriáza, zúţenie zrenice; mió-za. 

stenocrotaphia, ae, f. – [steno- + g. krotafos spánok; spánková kosť] stenokrotafia, znetvo-renie 

hlavy so zúţením lebky v spánkovej oblasti. 

stenochoria, ae, f. – [steno- + g. chóros miesto] stenochória, zúţenie kanála, najmä slzovodu. 

stenoinsufficientia, ae, f. – [steno- + insufficientia] stenoinsuficiencia, súčasné zúţenie a ne-

domykavosť. 

stenokardia – [stenocardia] Elsnerova astma, Elsnerova choroba, Heberdenov sy., Heberdenova 

choroba, Masterova choroba, Rougnonova (de Magny) choroba, angina pectoris, kardiálna astma, 

stabilná angína. S. je klin. sy. charakterizovaný →bolesťou na hrudníku vyvolaná relat. nedostatkom 

kyslíka v myokarde. Vyskytuje sa v prítomnosti artériosklerózy vencovitých tepien, ale aj pri 

hypertrofii ľavej komory, obštrukcii výtoku krvi z ľavej komo-ry, aortovej regurgitácii, kardiomyopatii a 



i. chorobách srdca. Zahrňuje miernu, stredne ťaţkú aţ zničujúcu prekordiálnu tupú bolesť a ťaţobu, 

spojenú s úzkosťou. Bolesť vyţaruje do ľa-vého pleca, ramena a ruky. Trvá obyčajne < 3 min. 

Vyvolávajú ju emócie, námaha, expozícia chladu a ťaţké jedlá. Prvý ju opísal Heberden ako 

→angina pectoris r. 1785. Autentický prípad angina pectoris zaznamenal Giovanni Battista 

Morgagni (1682 aţ 1771), kt. pozoroval r. 1707. 

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

Najčastejšie príčiny bolestí na hrudníku 

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

1. Koronárne 

    • angina pectoris – stabilná, nestabilná, vazomotorická 

    • infarkt myokardu 

2. Nekoronárne 

    • kardiálne – perikarditída, endokarditída, chlopňové chyby, aneuryzma aorty, srdcové neurózy (neurocir- 

      kulačná asténia) 

    • extrakardiálne  

       – bronchopneumopatie: tracheitída, pneumónia, infarktpľúc, nádorypľúc  

       – pleuritída, mediastinitída a nádory mediastína 

       – choroby chrbtice 

       – choroby hrudníka (fraktúry rebier, Tietzov sy., Mondorova choroba, interkostálna neuritída amyalgia,  

          herpes zoster; diafragmatická hernia 

       – brušnéchoroby (pankreatitída, infarkt sleziny, vred ţalúdka a dvanástnika, choroby ţlčníka, Roemheldov  

          sy.) 

       – choroby paţeráka (ezofagitída, ruptúra, spazmy,hiátováhernia,nádory  

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

stenokória – [stenocoria] stenokoriáza, zúţenie zrenice; mióza. 

Stenolon
®
 tbl. (Léčiva) – Metandienonum 5 mg v 1 tbl.; anabolický steroid; →metandienón. 

stenosis, is, f. – [sten- + -osis stav] →stenóza. 

Stenosis atherosclerotica – stenóza tepny následkom aterosklerotického plátu, kt. nasadá na jej 

stenu. 

Stenosis canalis vertebralis – stenóza chrbticového kanála. 

Stenosis carcinomatosa – karcinomatózna stenóza, podmienená rakovinou. 

Stenosis cicatricosa – jazvovitá stenóza, z jaziev.S. coronaria – koronárna stenóza, zúţenie 

vencovitej tepny. 

Stenosis ostii arteriosi sinistri – zúţenie aortového ústia. 

Stenosis ostii venosi sinistri – s. mitralis, zúţenie ľavého ţilového ústia, mitrálna stenóza. 

Stenosis (post)inflammatoria – (po)zápalová stenóza. 

stenóza – [stenosis] zúţenie, ústia, kanála, vývodu. 

stenostomia, ae, f. – [steno- + g. stoma ústa] stenostómia, zúţenie ústnej dutiny. 

stenothorax, cis, m. – [steno- + g. thóráx hrudník] stenotorax, nápadne úzky hrudník. 

stenoticus, a, um – [g. stenos úzky] stenotický, zúţený.  

stent – sieťka z nehrdzavejúcej ocele a i. materiálov, kt. sa pouţíva v cievnej chir. Zavádza sa 

katétrom pomocou zavádzača (sheat), expanduje sa balónikom. Udrţujú otvorený priesvit tepny.  



Koronárne stenty – pouţívajú sa pri akút. disekciách po perkutánnej transluminálnej koronár-nej 

angioplastike (PTCA), pri restenózach ap. Ak nie je s. potiahnutý kys. acetylsalicylovou, heparínom 

al. gen. tPA, treba podávať dohodobo antikoagulanciá. 

Koronárny s. Genius Magic fy. EuroCOR pozostáva z rúrky zo zliatiny kobaltu a chrómu so zárezmi, 

kt. je pripevnený na vodiaci balónikový katéter. Priemer s. roztiahnutého inflačným tlakom balónika 

min. 8 bar má dosiahnuť min. 2,25 – 4 mm. Expanzia s. po úplnej inflácii balónika má za následok 

pritlačenie artériosklerotického plátu proti dilatovanej médii a ad-ventícii tepny. Expandovaná cievna 

protéza zo zliatiny Co a Cr sa implantuje do tepny, pričom neointimové bunky a endotélie obrastajú 

slučku, takţe sa vnútorná plocha s. nimi úplne pokryje. V experimente na králikoch sa s. z kovovej 

siete endotelizuje v priebehu 1 týţd., pri psoch v priebehu 3 týţd. S. sa do obliterovanej vencovitej 

tepny al. stenotizovaného ţilového transplantátu aplikuje po perkutánnej štandardnej balónikovej 

angioplastike. 

Indikácie – koronárny s. slúţi na zväčšenie priesvitu vencovitej tepny a zmešenie restenózy pri th. 

nových lézií natívnych vencovitých tepien. Intrakoronárny s. roztiahnuteľný balónikom je indikovaný 

po úspešnej al. suboptimálnej rekanalizácii zúţenej vencovitej tepny al. ţilového transplantátu. Lézia 

nemá prekročiť dva vedľa seba leţiace (neprekrývajúce sa) s. 

Kontraindikácie – 1. veľký angiograficky dokázaný trombus na mieste, kde sa vykonala dilatácia 

pomocou PTCA; 2. lézie na bifurkácii; 3. difúzna distálna lézia so zlým prietokom; 4. ţeny vo 

fertilnom veku; 5. pacienti, u kt. je kontraindikovaná antitrombocytová a/al. antikoagulačná th.; 6. 

pacienti, u kt. veľkosť lézie v dilatovanom stave vyţaduje pouţitie s. s Ø < 2 mm.  

Relat. kontraindikácie – 1. vinuté cievy v blízkosti obliterácie al. proximálnej od nej; 2. angiograficky 

dokázaná ejekčná frakcia < 30 % (< 40 %, ak cieva zásobuje oblasť s abnormálnou pohyblivosťou 

steny); 3. pacienti so stenózou ľavej vencovitej tepny (nechránenej); 4. upchaté ústia; 5. nestabilná 

angina pectoris; 6. akút. infarkt myokardu; 7. veľké, nestenozujúce vedľajšie vetvy blízko lézie; 8. 

pacienti s kompletnými anomáliami chlopní, pri kt. je indikovaná operácia; 9. pacienti, u kt. by sa 

mohol uprednosniť chir. štandardný postup (koronárny bypass) a pacienti, u kt. sa neodporúča 

koronárna bypassová operácia; 10. pacienti, kt. si vyţadujú aplikáciu > 2 s.; 11. pacienti, u kt. lézia 

vyţaduje aplikáciu prekrývajúcich sa s. 

Stenty uvoľňujúce lieky (drug eluting stents, DES) vyuţívajú cytotoxické a cytostatické lieky 

zabudované do polymérnej matrice na zabránenie vzniku restenózy a opakovanej trombózy tepny, 

kt. sú beţnými komplikáciami po pouţití nepokrytých kovových s. Navyše úplne potláčajú 

novotvorbu tkaniva. Pacient musí však aţ do úplného zahojenia artérie uţívať antiagreganciá 

a antitrombotiká (počas implantácie heparín 10 000 IU a kys. acetylsalicylová 250 mg i. v., pred a po 

implantácii tiklodipín 2-krát 250 mg/d 1 mes. a kys. acetylsalicylová 100 mg/s min. 6 mes.).  

S. ,,Genius“ fy. OrbusNeich je s. zhotovený bioinţinierskou technológiou, zaloţený na princípe 

vychytávania endotelových progenitorových buniek (EPC) z cirkulujúcej krvi pa-cienta protilátkami 

imobilizovanými na povrchu s. Tieto protilátky tvoria ,,funkčnú“ endo-telovú vrstvu, kt. organizmus 

rozpoznáva ako vlastnú a táto vrstva a pôsobí ako prirodzená bariéra rozvoja trombu. Okrem svojej 

funkcie ako stentu má táto technológia potenciálne moţnosti vyuţitia pri srdcových chlopniach a 

skratoch pouţívaných pri koronárnych bypassoch, ako aj v súčiastkach dialyzačných prístrojov, kt. 

prichádzajú do styku s ľudskými tkanivami. S. ,,Genous“ chráni proti vzniku trombu a minimalizuje 

moţnosť restenózy. 

Fa. OptiMed vyrába karotické stenty s mäkkým, flexibilným atraumatickým hrotom, kt. sa pouţíva 

pri vysokostupňovej stenóze a. carotis interna (Sinus Carotid, dĺţka 5 – 9 mm) a jej bifurkačnej 

stenóze (Sinus Carotid Conical, dĺţka  6 – 9 a 7 – 10 mm).  



stepronín – syn. prostenoglycín; N-[1-oxo-2-[(2-tienylkarbonyl)tio]propylglycín, TTPG, C10-H11NO4S2, 

Mr 273,33; mukolytikum (Tiase
®
; sodná soľ C10H10NNaO4S2 – 

Broncoplus
®
, Tioten

®
). 

Stepronín 

 

sterco- – prvá časť zloţených slov z l. stercus výkal, stolica. 

stercobilinogenum, i, n. – sterkobilinogén. 

stercobilinum, i, n. – [sterco- + g. bilis ţlč] sterkobilín. 

stercolithos, i, m. – [sterco- + g. lithos kameň] sterkolit, črevný konkrement, zatvrdnutá stolica. 

stercoraceus, a, um – [l. stercus výkaly] týkajúci sa stolice. 

stercoraemia, ae, f. – [stercor- + g. haima krv] sterkorémia, autointoxikácia črevným obsahom; 

koprémia. 

stercoralis, e – [l. stercus výkaly] sterkorálny, týkajúci sa črevného obsahu, stolice. 

stercoroma, tis, n. – [l. stercus výkal + -oma bujnenie] sterkoróm, nahromadenie črevného obsahu, 

stolice. 

Stercow FM (99mTc) generator
®
 (Mallinckrodt Medical B. V.) – Natrii pertechnetas (

99m
Tc) 4,25 MBq 

+ Natrii chloridum 9 mg/ml; zariadenie na rádionuklidové dg. vyšetrenia, pri kt. sa pouţíva 

technécium 
99m

Tc. 

stercus, i, m. – [l.] stolica, črevný obsah, výkaly. 

Sterecyt
®
 tbl. (Kabi Pharmacia) – Prednimustin 20 al. 100 mg v 1 tbl.; cytostatikum. 

stereo- – prvá časť zloţených slov z g. stereos telesný, priestorový. 

stereoagnosis, is, f. – [stereo- + g. agnósiá neznalosť] stereoagnózia, neschopnosť zistiť pohmatom 

ppriestorové vlastnosti predmetu. 

stereoamaurosis, is, f. – [stereo- + g. amaurósis slepota] stereoamauróza, úplný nedostatok 

priestorového videnia. 

stereoamblyopia, ae, f. – [stereo- + g. amblys tupý + g. ósp-ópos oko] porucha priestorového videnia. 

stereoanaesthesia, ae, f. – [stereo- + anaesthesia necitlivosť] stereoanestézia, neschopnosť 

rozoznať predmety pohmatom. 

stereoangiographia, ae, f. – [stereo- + g. angeion cieva + g. grafein písať] stereoangiografia, rtg 

znázornenie ciev pomocou kontrastnej náplne, kt. umoţňuje predstavu o ich priestorovom priebehu 

a usporiadaní. 

stereoarthrolysis, is, f. – [stereo- + g. arthron kĺb + g. lysis uvoľnenie] stereoartrolýza, operačné 

uvoľnenie stuhnutého kĺbu v prípadoch, kde bola predtým ankylóza. 

stereochemia, ae, f. – [stereo- + g. chemeiá chémia] stereochémia, náuka o priestorovom 

usporiadaní atómov v molekule. 

stereocilium, i, n. – [stereo- + l. cilium rad] stereocília, dlhé rozvetvené mikroklky, kt. sa vyskytujú v 

ductus epididymidis a ductus deferens. 

stereognosis, is, f. – [stereo- + g. gnósis poznanie] stereognózia, schopnosť rozoznávať pohmatom 

priestorové vlastnosti predmetov. 



stereoisomeros, i, n. – [stereo- + g. isos rovnaký + g. meros diel, časť] stereoizomér(y), molekuly 

rovnakého zloţenia, kt. sa líšia len priestorovým usporiadaním atómov al. atómových skupín; 

→izoméry.  

stereoplasma, tis, n. – [stereo- + g. plasma hmota] stereoplazma, vonkajšia, tuhšia časť bunkovej 

protoplazmy. 

stereopsia, ae, f. – [stere- + g. opsis videnie] schopnosť priestorového, trojrozmerného vide-nia 

obidvoma očami; →zrak. Na na upevnenie súčasného videnia a uvoľnenie vzťahu medzi 

akomodáciou a konvergenciou slúţi Remyho separátor. Jeho základom je priehradka v tvare lišty 

dlhej 30 cm, kt. rozdeľuje zorné pole. Na jednom konci má opierku na čelo, na druhim sa nachádza 

nosič predlôh s vodiacimi dráţkami a obdĺţnikovými otvormi. Zo spodnej strany je vpredu upevnené 

dlţadlo. 

V strede nosiča predlôh sa hore i dole nachádza dráţka určená na zasunutie vloţiek, kt. sa 

nastavuje rozostup obrázkov; vloţky sú odstupňované v rozsahu 2 – 12 mm. Priahľadné obrázky 

(tvoria ich dvojice jednoduchých obrázkov, napr. kruh al. kríţˇsa vkladajú do dráţok. Kvôli orientácii 

sú v spodnej časti označené ryskami. Ak sa uloţia ryskami k sebe, moţno dosiahnuť hodnoty 

disparácie v rozpätí 30 – 72 mm, pri opačnej orientácii v rozpätí 60 – 102 mm. Jemnejšie 

odstupňovanie disparácie sa upravuje pomocou vloţiek, kt. sa zasúvajú do dráţok v strede nosiča 

predlôh a umoţňujú posunúť obrázkov o 0 – 12 mm (pri 0 nie je nijaká vloţka). Testy sa zasúvajú do 

dráţok v polohách odstupňovaných po 10 mm v rozsahu 30, 40, 50 a 60 mm. Vzájomným 

kombinovaním všetkých moţností sa dosahuje celková disparácia v rozsahu 30 – 102 mm. Ulohou 

vyšetrovaného je pri pohľade do diaľky a pri uvoľnení akomodácie, a tým aj konvergencie obrázky 

spojiť (napr. kríţ v kruhu).  

Voľbou obrázkov a vloţiek moţno nastaviť správnu disparáciu testov podľa očného rozostupu. 

Pouţívajú sa menšie i väčšie hodnoty, ako je očný rozostup liečeného, najmä pri nácviku kladnej a 

zápornej rezervy fúzie. 

stereoroentgenographia, ae, f. – [stereo- + roentgenographia] stereoröntgenografia, stereo-

rádiografia, súčasné snímkovanie dvoma rtg prístrojmi s projekciou filmu, kt. dáva trojroz-mernú 

predstavu (stereoskiagrafia). 

stereoscopia, ae, f. – [stereo- + g. skopein pozorovať] →stereoskopia. 

stereoscopicus, a, um – [stereo- + l. skopein pozorovať] stereoskopický, javiaci sa priestorovo, 

plastický.  

stereosensorium, i, n. – [stereo- + l. sensus zmysel] priestorové vnímanie, vnímanie hma-tom. 

stereoskop – [stereoscopus] 1. prístroj na vyšetrovanie tvaru a reliefu telies pomocou súčasného 

snímkovania z dvoch zorných uhlov, takţe vznikne priestorová predstava; 2. prístroj na dg. a th. 

porúch →stereoskopie (stereopsie). Patrí sem napr. Brewsterov-Holmesov s., kt. sa pouţíva na dg., 

nácvik, upevňovanie a kontrolu binokulárneho videnia). Zrkladlový s. pouţíva sa pri th. porúch 

binokulárneho videnia, nácviku správnej projekcie, superpozície a fúzie, na prekresľovanie ap. 

Vyšetrovaný vníma vyšetrovaný hĺbkové rozdiely, napr. ak sa mu v stereoskope predloţí dvojica 

obrazov schopných vyvolať trojrozmerný dojem. Stereopsia je schopnosť priestorového, 

trojrozmerného videnia obidvoma očami. Je to najdokonalejší spôsob videnia. Podmieňuje ho 

existencia korešpondujúcich a disparátnych miest sietnice a ich projekcie do vyšších oddielov CNS. 

Podmienkou stereoskopie je binokulárne →videnie, kt. vyţaduje súčinnosť obidvoch očí, pričom 

kaţdé z nich pozoruje trojrozmernú scénu z inej polohe. Na sietnici sa tak utvárajú dvojrozmerné 

obrazy scény, kt. sú zobrazené s mierne odlišnou perspektívou. Ich spracovaním v kôrovom 

zrakovom centre sa spätne získa informácia o hĺbke a výsledkom je, ţe namiesto 2 dvojrozmerných 

projekcií pozorovanej scény vnímame jedinú trojrozmernú scénu.  



Korešpondujúce miesta sú body na sietnici, na kt. sa premieta fixovaný obraz predmetu a sú vţdy v 

rovnakom smere od fovey. Tvar →horopteru závisí od vzdialenosti fixačného bodu oka. Do 2 m je 

tvar krivky konkávny smerom k očiam, v 2 m je to frontoparalelná rovina a vo väčšej vzdialenosti je 

krivka konvexná k pozorovateľovi. Pocit hĺbkového videnia nevyvoláva na sietnici absol. 

korešpondujúce body, ale predmety v pásme horopteru s určitým malým stupňom posunu 

(disparácie). Informácia z týchto bodov sa odovzdáva do vyšších oddielov CNS, kde sa fúziou utvorí 

jeden obraz, kt. má tretí rozmer, hĺbku. Objektom situovaným viac dopredu al. dozadu od horopteru 

tento tretí rozmer chýba. 

stereoskopia – [stereoscopia] priestorové pozorovanie; vyšetrovanie pomocou →stereosko-pu. 

stereotaxis, is, f. – [stereo- + g taxis radenie] stereotaxia, stereotaktická operácia. Ide o operačnú 

metóda pouţívaná v neurochirurgii, kt. umoţňuje operovať hlboké štruktúry mozgu i miechy bez 

obnaţenia. Zakladá sa na priestorovej lokalizácii štruktúry, kt. sa stanoví z jej vzťahov k min. 

variabilným útvarom CNS, znázorniteľným rtg vyšetrením. 

stereotropismus, i, n. – [stereo- + g. tropos obrat] stereotropizmus, pohyb organizmu ako reakcia na 

kontakt s pev- ným bodom, predmetom. 

stereotypia, ae, f. – [stereo- + g. typos tvar, vzor] automatické opakovanie neúčelných pohy-bov, fráz. 

stereotypus, i, m. – [stereo- + g. typos tvar, vzor] stereotyp, pevný, nemenný tvar, stav, návyk 

automaticky pouţívaný. 

Stereum purpureum – pevník purpurový; bazídiová huba z čeľade plesňovkovitých (→The-

lephoraceae), škodca ovodných stromov. 

Stereum purpureum (pevník purpurový) 

 

 

 

sterilis, e – [l.] sterilný; 1. zbavený choroboplodných zárodkov; 2. neplodný.  

sterilisatio, onis, f. – [l. sterilis neplodný] sterilizácia.  

Sterilisatio actinica – sterilizácia vyvolaná rádioaktívnym ţiarením. 

sterilisatus, a, um – [l. sterilis neplodný] sterilizovaný, zbavený všetkých mikroorganizmov. 

sterilitas, atis, f. – [l. sterilis neplodný] →sterilita. 

sterilita – [sterilitas] 1. stav s vylúčením všetkých mikroorganizmov, neprítomnosť ţivých zárodkov  

(miokroorganizmov), nevyhnutný predpoklad mnohých lekárskych výkonov, najmä chirurgických; 2. 

neschopnosť dať potomstvo, neplodnosť. Neschopnosť oplodnenia (koncepcie) pri pravidelnom 

nechránenom pohlavnom styku páru trvajúcom dlhšie ako 2 roky. Podmienkou oplodnenia 

prirodzeným spôsobom je stretnutie spermie sa schopnej oplodniť vajíčko a vajíčka schopného 

oplodnenia. Pri normálnom, nechránenom pohlavnom styku sa po ejakulácii niekoľko miliónov 

spermií postupne dostáva zo zadnej pošvovej klenby do kanála krčka maternice, do dutiny 

maternice a do vajíčkovodu. Priemerná oplodňovacia schopnosť spermií je 2 – 3 d. 

U zdravej ţeny, kt. neuţíva hormonálnu antikoncepciu vzniká kaţdý mesiac tzv. dominantný folikul 

na jednom z vaječníkov (výnimočne i viac). Ten obsahuje vajíčko, kt. sa ~ v strede cyklu z folikulu 

uvoľní (ovulácia). V tom čase sa k vaječníku, kt. vytvoril dominantný folikul, priblíţi ústie 

vajíčkovodu, aby umoţnilo vajíčku putovať do dutiny maternice. Priechodný vajíčkovod je jedinou 



prirodzenou cestou, ako sa vajíčko môţe dostať do dutiny uteru a sú-časne miestom, kde sa 

najčastejšie stretne vajíčko a spermie a nastáva oplodnenie. 

Vajíčko je schopné oplodnenia ~ 12 h po ovulácii. Oplodnené vajíčko sa potom premiestni do dutiny 

maternice, kde sa niduje. 

Pri splnení všetkých uvedených podmienok nastáva v priebehu 1 menštruačného cyklu počatie 

prirodzeným spôsobom, pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku asi v 1/4 párov. Za 1 r. je to 

9 z 10 párov, 10 % pokusov je neúspešných, z toho ~ 40 % je podmienená muţskou neplodnosťou, 

40 % ţenskou neplodnosťou; v 1/5 je príčina u obidvoch partnerov. Príčiny s. ţien môţu byť org. a 

funkčné. 

Muţská sterilita – je vyvolaná nedostatočnou tvorbou ţivotaschopných spermií v semenníkoch al. 

poruchou pohlavných vývodných orgánov. Príčinami môţu byť vrodené poruchy, poškodenie 

semenníkov (zápaly, opţiarenie, nezostúpené semenníky(, hormónové poruchy, varikokéla a i. 

Úspoešne moţno odstrániť len niekt. z nich Na oplodnenie však moţno vyuţit aj len jedinú(dokonca 

nezrelú) spermiu získanú punkciou semenníka.. Vyšetrenie s. manţelského páru sa začína 

obyčajne vyšetrením muţa a jeho spermy, pretoţe ide o vyšetrenie jednoduchšie a umoţní vylúčiť 

príp. príčinu neplodnosti páru. 

Ţenské sterilita – môţe mať mnohé príčiny: hormónové úporuchy (vrátane porúch riadiacich centier 

v mozgu a vrodených chorôb), choroby vaječníkov, vajíčkovodov a ďalších pohlavných orgánov 

(často následkom zápalov), psychické vplyvy. Častá je kombinácia niekoľkých faktorov Niekt. 

poruchy zapríčiňujú absol., neodstrániteľnú s., kým iné môţu byť liečené a vyliečené. Th. sa riadi 

príčinou (liečenie zápalov, hormónová th., psychoterapia, operačná th., príp. niekt. špeciálne 

postupy asistovanej reprodukcie).  

Poruchy osi hypotalamus–hypofýza–nadoblička – rozhodujúcim faktorom menštruačného cyklu 

je presná synchronizácia vývoja folikula a ovulačného signálu, t. j. vzostupu sekrécie 

gonadotropínov. Ich predčasný vzostup v období, keď folikul ešte nedosiahol úplnú zrelosť, má za 

následok zničenie folikula, kým oneskorený vzostup nájde folikul v období, keď stratil schopnosť 

ovulácie. Fyziol. asynchrónia hypofýzovo-ovariálnych väzieb sa vyskytuje vo včasnom období 

reprodukčného ţivota, keď dlhá pozit. spätná väzba nie je úplne zrelá. Preto je niekoľko cyklov po 

menarche obvykle anovulačných. Obdobný fenomén nastáva v premenopauze. 

Poruchy spätnej väzby však môţu byť následkom neprimeranej sekrécie estrogénov ováriom al. 

extraovariálnymi zdrojmi. Pri Cushingovom sy., kongenitálnej hyperplázii kôry nadobličiek, sy. 

polycystických ovárií a nádoroch ovárií al. nadobličiek secerunujúcich androgény je zvýšená 

dostupnosť prekurzorov estrogénov a ich zvýšená extraglangulárna produkcia. Tento vzostup 

estrogénov nie je cyklický a neregulujú ho gonadotropíny. Pôvodná spätnoväzbová signalizácia je 

porušená al. maskovaná a nasleduje porucha menštruačného cyklu. 

Nedostatočná sekrécia progesterónu ţltým telieskom a porucha sekrečnej aktivity endometria s 

poruchou implantácie al. recidívami samovoľných potratov v 1. trimestri charakterizuje tzv. sy. 

luteálnej insuficiencie. Jeho príčinou môţu byť jemné odchýlky sekrécie hormónov vo folikulovej 

fáze, ako je nízky pomer FSH/LH vo včasnej folikulovej fáze, zmeny frekvencie pulzov LH a zníţená 

produkcia estrogénov al. inhibínu. 

Luteálna insuficiencia sa u ţien zjavuje častejšie v neskoršom reprodukčnom veku, najmä 

v súvislosti so strerilitou. Jej výskyt sa odhaduje na 3,5 %, u ţien s habituálnym potrácaním v 1. 

trimestri aţ na 35 %. Nedá sa dokázať meraním bazálnych teplôt ani jednorazovým vyšetrením 

progesterónu. Spoľahlivé je však denné sledovanie progesterónu počas luteálnej fázy, na jej dg. 

stačí nález 3 jeho nízkych hodnôt. Dg. potvrdí biopsia endometria 1 – 2 d pred menštruáciou, kt. 

informuje o funkcii corpus luteum. Pretoţe implantácia obvykle nastáva na zadnej stene dutiny 



maternice, je riziko poškodenia min. (pred vyšetrením moţno vykonať test gravidity). Pacientka má 

merať bazálnu teplotu a termín histol. vyšetrenia sa vyráta od začiatku ďalšieho menštruačného 

obdobia. al. odhadnutého d ovulácie. Výsledok biopsie, kt. sa odchyľuje o > 2 d, sa má potvrdiť v 

nasledujúcom cykle. Mladšie ţeny môţu mať luteálnu insuficienciu luteálnej fázy prerušenú 

normálnymi menštruačnými cyklami, avšak typický sy. sa opakuje. 

Hyperprolaktinémia – často sa spája s poruchami menštruačného cyklu. Jej príčinou bývajú 

obyčajne →prolaktinómy. Stanovenie prolaktínu je dôleţitým úvodným krokom v dg. sterility s 

poruchou menštruačného cyklu. Prolaktín však nie je pp. priamou príčinou poruchy cyklu. Väčšinou 

je hyperprolaktinémia výsledkom zmien, kt. sú zodpovedné za poruchy menštruačného cyklu.  

Fyziol. je hyperprolaktinemická amenorea po pôrode u dojčiacich ţien. U ţen, kt. nedojčia, nastáva 

obnovenie normálneho menštruačného cyklu. Dojčenie oddiali návrat normálneho menštruačného 

cyklu, pertrváva amenorea al. sú cykly hormónovo deficitné (neadekvátna al. krátka luteálna fáza). 

Amenorea sa vyskytuje aj po uţívaní liekov. Obojstranná sekrécia mlieka z prsníkov v gravidite sa 

označuje ako galaktorea a kombinácia tejto sekrécie s poruchou cyklu ako sy. amenorea–

galaktorea. Dĺţka obdobia amenorey koreluje so zvýšením prolaktínu. 

Po pôrode sekréciu GrRH inhibuje uţ samo cicanie, pričom blokáda prolaktínu agonistami dopamínu 

nezvyšuje pulzovú frekvenciu LH, ak sa udrţuje stimulácia cicaním. Sekréciu LH inhibujú pp. aj 

endogénne opioidy; po podaní ich antagonistu, naloxónu, dojčiacim zvieratám nastáva zvýšenie 

sekrécie LH.  

Dopamín blokuje sekréciu GnRH-LH, preto sa po podaní agonistu dopamínu (bromokriptín) zniţuje 

sekréciu prolaktínu pri hyperprolaktinemických stavoch iných ako je laktácia, napr. u pacientiek s 

prolaktinómom, a obnovujú sa normálne ovulačné cykly. Agonisty dopamínu upravujú hodnoty 

prolaktínu prostredníctvom autoregulačných väzieb medzi prolaktínom a dopamínom, kt. sú príčinou 

nadbytku hypotalamického dopamínu. Amenorea pri hyperprolaktinémii je následkom zníţenia 

frekvencie pulzovej sekrécie GnRH, nedostatočného vývoja folikula a z toho vyplývajúceho deficitu 

estrogénov. Úprava hodnôt prolaktínu v sére sa obvykle spája s úpravou menštruačného cyklu. 

Klasifikácia porúch menštruácie – poruchy cieľového orgánu –zahrňujú prim. a sek. amenoreu. 

Primárna amenorea – tvorí 40 % všetkých porúch cieľového orgánu. Pubertálny vývoj býva 

normálny, genitálie však vykazujú abnormality. Obvykle ide o normálne funkčné gonády, pričom sa 

hodnoty gonadotropínov udrţujú v normálnom rozpätí normálnou funkčnou spätnou väznou 

(eugonadotropné sy.). Patrí sem úplný deficit androgénových receptorov (→sy. testikulárnej 

feminizácie; →syndrómy), čiastočný deficit androgénových receptorov (→Reifensteinov sy.; 

→syndrómy), aplázia maternice a poruchy syntézy steroidov. 

Ţeny s apláziou maternice (kongenitálne chýbanie maternice) majú niormálne ováriá, v kt. prebieha 

normálna hormónová cyklická činnosť, a ovulujú. Sú normogonadotropné, pretoţe spätnoväzbové 

mechanizmy sú funkčné. Následkom chýbania cieľového orgánu (maternice) vznikajú prim. amenorea. 

Ide o následok hypoplázie a nespojenia Müllerových vývodov. Obyčajne chýba aj pošva 

(Rokitanskiho-Küstnerov-Hauserov sy.), pretoţe sa nevyvinuli obidva Müllerove vývody, takţe chýba 

normálna stimulácia na kanalizáciu pošvy, kt. vzniká kraniálnym rastom epitelu sinus urogenitalis. 

Aplázia maternice sa často spája s anomáliami kostry, svalstva a obličiek. 

 

Krivky bazálnych teplôt bývajú normálne, bifázické, podobne ako ovulačné koncentrácie progesterónu 

a hodnoty testosterónu. Naproti tomu pri sy. androgénovej rezistencie sú hodno-ty testosterónu v 

plazme zvýšené. Vzhľadom na normálnu funkciu ovárií je prítomný normálny ţenský fenopyt. Th. 

spočíva v dilatácii vagíny, príp. jej chir. utvorení. Z kongeni-tálnych porúch syntézy steroidov sa 



amenorea môţe spájať s deficitom 17,20-dezmolázy al. lyáza a 17-hydroxylázy (→adrenogenitálny 

sy.; →syndrómy).  

Sekundárna amenorea – vyskytuje sa pri synechiách maternice následkom energickej dilatá-cie a 

kyretáţe po potratoch, resp. pôrodoch, najmä pri septických stavoch (Aschermanov sy.). V anamnéze 

je údaj o začiatku abnormalít menštruačného cyklu po intrauterinných zásahoch, infekciách al. 

kombinácii obidvoch. Ide o eugonadotropný sy. s normálnymi hodnotami estro-génov, po 

progesteróne ani v kombinácii s estrogénmi však nenastáva krvácanie zo spádu. Krivka bazálnych 

teplôt je bifázická. Dg. sa potvrdzuje hysterosalpingografiou, al. hystero-skopiou, kt. môţe byť aj th. 

výkonom (synechie sa dajú vizualizovať, lokalizovať a rozrušiť). Regenerácia endometria sa podporuje 

vyššími dávkami estrogénov a ako prevencia synechií maternice sa zavádza intrauterinné teliesko na 

čas potrebný na regeneráciu a obnovenie rastu folikula. 

Poruchy ovária – prejavujú sa poruchou menštruačného cyklu so zvýšenou koncentráciou 

gonadotropínov (hypergonadotropné sy.). Ich príčinou je porucha tvorby ovariálnych steroidov s 

následnou poruchou dlhej negat. spätnej väzby. Takmer 2/3 prípadov prim. amenorey tvorí porucha 

diferenciácia gonád al. ich funkcie v priebehu včasného fetálneho al. novorodeneckého vývoja. 

Najčastejšou prepubertálnou poruchou diferenciácie gonád je →dysgenéza gonád (opísaná r. 1938); 

charakterizuje ju triáda príznakov: nízka postava, prim. amenorey a sexuálny infanti-lizmus 

(→Turnerov sy.; →syndrómy). Ide o vrodenú poruchu vývoja gonád al. následok rýchlej atrézie 

zárodkových buniek. Pacientom chýba jeden z pohlavných chromozómov (karyotyp 45 X0, kt. vzniká 

nondisjunkciou chromozómov al. stratou jedného chromozómu X v priebehu sper-miogenézy al. 

oogenézy). Gonády tvoria pásik tenkého tkaniva bez prim. folikulov, kt. leţí blízko vajíčkovodu. V 

puberte sa netvoria pohlavné hormóny, prítomná je prim. amenorea bez prejavov sekrécie estrogénov. 

Vývoj prsníkov je porušený, pošva ostáva atrofická. Pubické a axilárne ochlpenie je prítomné, 

adrenarche nastáva normálne. Dg. sa potvrdzuje stanovením karyotypu 45 X0 a vyšetrením 

koncentrácie gonadotropínov, kt. dosahujú menopazové hodnoty. Ster z bukálnej sliznice je negat. Do 

tejto skupiny patria aj varianty Turnerovho sy., ako sú mozaiky, štruktúrne zmeny jedného z 

pohlavných chromozómov, zmiešaná dysgenéza gonád a sy. čistej gonádovej dysgenézy. 

Pri chromozómovej aberácii 45XX/45Y sa vyskytujú 2 i viac bunkových línií. Pri odhalení mozaicizmu 

treba vykonať karyotypickú analýzu viacerých tkanív. Vyskytuje sa tu aj podstatný rozdiel obsahu 

chromatínu. Mozaiky majú menej somatických atypií ako pri Turnerovom sy. Telesná výška môţe byť 

normálna, v ich pásikovitých ováriách sa vyskytujú ojedinelé folikuly, kt. produkujú málo estrogénov. 

Výnimočne môţe nastať gravidita, väčší je však výskyt kongenitálnych a chromozómových abnormalít. 

Ďalšou moţnosťou je kombinácia 45X/47XX/46XX a 46/46XY. Chromozóm Y môţe byť normálny al. 

štruktúrne abnormálny. Jeho prítomnosť sa spája s určitým stupňom virilizácie, obojetnými genitáliami 

al. muţským fenotypom. V pásikovitých gonádach sa môţe vyskytovať určité mnoţstvo tkaniva testes, 

od kt. závisí stupeň maskunilizácie. Tkanivo gonád s obsahom chromozómu Y má vysoké riziko (aţ 20 

%) malígnej degenerácie. Preto treba pátrať po prítomnosti chromozómu Y a tieto tkanivá odstrániť. 

Zmiešanú dysgenézu gonád charakterizuje prítmnosť testes na jednej strane a pásikovitej gonády na 

druhej strane. Táto dysgenetická gonáda produkuje testosterón a vzhľadom na svoj vysoký malígny 

potenciál sa má odstrániť. 

Pacientky so štruktúrnymi zmenami chromozómu 2 majú pozit. sexchomatín, vyskytujú sa u nich 

čiastočné príznaky dysgenézy gonád, avšak sexuálny vývoj chýba. Najčastejšou štruktúrnou 

anomálou je delécia časti chromozómu X a izochromozóm dlhého ramiemka. Vyskytujú sa často pri 

mozaikách. Delécia dlhého ramienka sa spája s normálou postavou, len ojedinele sa vyskytujú 

príznaky Turnerovho sy. So štruktúrnymi aberáciami chromozómu Y sa spája mnoho fenotypov, sú 

však zriedkavé. Opísali sa prípady ţien s obojstrannými pásikovitými gonádami (streak gonads), 

normálnou výškou a poruchou sexuálneho vývoja. 



Pri čistej dysgenéza gonád (karyotyp 46XX al. 46 XY) sú prítomné len pásikovité gonády ako pri 

Turnerovom sy. Normálna gen. výbava zaručuje normálny rast, somatické príznaky Trunerovho sy 

chýbajú. Pacientky sú skôr niţšej postavy, pretoţe v dôsledku nedostatku ovariálnych hormónov 

ostávajú rastové chrupavky epifýz dlhých kostí ,,otvorené``. Gen. poruchu zodpovednú za tieto 

poruchy nepoznáme. 

Predčasná insuficiencia ovárií – predčasná menopazua (< 40. r. ţivota) sa vyskytuje v 10 % prípadov 

sek. amenorey. Charakterizujú ju zníţené hodnoty estrogénov a vysoké hodnoty gonadotropínov. 

prítomné bývajú návaly tepla. Veľmi zriedkavý je sy. rezistentých ovárií; →syndrómy. 

Poruchy menštruiačného cyklu z dysfunkcie hypofýzy – zahrňujú: 1. nadbytok gonadotropínov 

(napr. adenóm secernujúci prolaktín, kortikotropín, somatotropín, tyrotropín, FSH al. LH); 2. deficit 

gonadotropínov (kraniofaryngeóm, Sheehanov sy., apoplexia hypofýzy, sy. prázdnej sely a prim. 

hypopituitarizmus neznámej etiológie). Ojedinele môţe byť hypofýza postihnutá karcinomatózou, kt. 

poruší jej funkciu. K ďalším poruchám patria cievne malformácie, traumy s fraktúrami lebky al. bez 

nich, následky chir. a radiačnej th. hypofýzových lézií. Hypofýzové tkanivo môţe byť postihnuté aj pri 

hemochromatóze. 

Poruchy menštruačného cyklu hypotalamového pôvodu – dg. sa vylúčením poruchy cieľového 

orgánu, ovária a hypofýzy. Hypotalamická dysfunkcia sa manifestuje ako prim. al. sek. amenorea. Pri 

prim. amenorei je vývoj genitálií a fenotyp normálny, avšak porušený je vývoj puberty, pri sek. 

amenorei je funkcia ovárií zníţená, príp. s hypoestrogenizmom, koncentrácie gonadotropínov bývajú 

zníţené al. normálne, hodnoty prolaktínu normálne. 

Menštruačný cyklus negat. ovplyvňuje úbytok telesnej hmotnosti a reštrikcia potravy. Príkla-dom sú 

reprodukčné poruchy pri →anorexia nervosa a →bulimia. Chudnutie sa spája s pokle-som frekvencie, 

príp. aj amplitúdy pulzov LH, príp. aj FSH. Môţe ísť o skrátenie folikulovej fázy, luteálnej fázy aţ 

amenoreu. Po návrate k normálnemu stavu výţivy sa porucha upravuje. 

S amenoreou sa spájajú aj stresujúce udalosti, ako je odchod do internátu, úmrtie blízkeho 

príbuzného al. priateľa, psychické problémy. Jej incidecia kolíše od 22 do 83 %. Stres sa zúčastňuje 

na vzniku amenorey u športovkýň. Zvýšená býva pritom odpoveď na podanie kortikoliberínu a 

prítomnná hyperkortizolémia. Zníţená je frekvencia pulzov LH.  

K vrodeným hypotalamickým poruchám s amenoreou patrí →Kallmanov sy. a →Lawrenceov-Moonov-

Biedlov sy.; →syndrómy. 

Amenorea sa môţe spájať aj so získaným hypotalamickým sy. Patrí sem →histiocytóza X, kt. zahrňuje 

eozinofilový granulóm kostí, Lettererovu-Siweho a Hansovu-Schüllerovu-Christianovu chorobu. 

Reprodukčná dysfunkcia býva 1. manifestáciou org. poškodenia hypotalamu, neurol. symptomatológia 

sa zjavuje neskôr. 

Amenorea môţe vzniknúť následkom náhleho vynechania hormónových antikoncepčných 

prostriedkov po ich dohodobom uţívaní, kt. utlmilo os hypotalamus–hypofýzy (,,post pill“ amenorea), 

ako aj po pôrode. Vyskytuje sa asi v 1 – 2 % takýchto prípadov, najmä ak išlo predtým o nepravidelný 

menštruačný cyklus. Hodnoty gonadotropínov bývajú normálne, estrogéov však zníţené. Porucha sa 

obvykle upraví spontánne. Jej výskyt je vyšší u ţien, kt. počas uţívania antikoncepčných prostriedkov 

schudli. Keď porucha pretrváva > 6 mes. a nejde o graviditu, treba vylúčiť hyperprolaktinémiu a 

nadbytok androgénov. Príkladom psychogén-nej amenorey je sy. nepravej gravidity; →pseudocyéza. 

Nadmerná odpoveď prolaktínu na podanie TRH sa vyskytuje aj pri depresiách. Poruchy 

menštruačného cyklu môţu vzniknút aj iatrogénnym poškodením hypotalamu, napr. po rádioterapii 

oblasti hlavy a krku pri th. nazo-faryngového karcinómu. Menštruačné poruchy spojené so zvýšenou 

sekréciou androgénov →sy. polycystických ovárií (→syndrómy). 



Diagnostika porúch menštruácie – abormality menštruačného cyklu sa môţu týkať 3 regulačných 

úrovní: hypotalamu, hypofýzy al. ovária. Ovárium produkuje najdôleţitejší pohlavný hormón, estradiol, 

kt. cieľovým orgánom je maternica, najmä endometrium. Stav tohto cieľového orgánu slúţi ako marker 

prítomnosti estradiolu (pri chýbaní maternice ho však nemoţno pouţit). Preto hodnotenie stavu 

maternice ako cieľového orgánu je pri poruchách menštruácie súčasťou dg. procesu. 

Poruchy menštruačného cyklu môţu byť primárne (pacientka nikdy nemenštruovala) al. sekundárne 

(pacientka menštruovala, ale posledných 6 mes. sa menštruácie zastavili). Pri menštruačnej dysfunkcii 

treba zodpovedať 2 otázky: 1. nastáva vývoj folikula? 2. nastáva ovulácia? V dg. sa uplatňujú najmä 

tieto vyšetrovacie metódy: 

Vyšetrenie cervikálneho hlienu – cervikálny hlien sa účinkom E2 stáva tekutým a hojným, najväčšie 

mnoţstvo hlienu a jeho maximálna viskozita (ťaţnosť, nem. Spinnbarkeit) sa zjavuje súčasne s max. 

koncentráciami E2, čo signalizuje dozretie folikula. 

Bazálna telesná teplota – umoţňuje určiť prítomnosť luteálnej fázy. Progesterón účinkom na 

hypotalamické termoregulačné centrá totiţ zvyšuje bazálnu teplotu. Významný vzostup teploty sa 

zjavuje 2 d po vrchole LH v sére a pretrváva počas celej luteálnej fázy (14 ± 1,5 d). Pre ovulačný 

cyklus je charakteristická bifázická krivka bazálnych teplôt, kt. znamená zvýšenie teplôt v priebehu 2 

týţd. existencie corpus luteum a je indikátorom prebehnutej ovulácie. Plochá al. nepravidelná krivka 

(po vzostupe teploty o niekoľko d nastáva opäť jej pokles) je prejavom anovulačného cyklu. 

Ultrasonografia – USG, vykonáva sa transvagínovým prístupom pomocou vagínovej sondy, kt. 

umoţňuje podrobné zobrazenie vývoja folikula. V normálnom menštručnom cykle sa obvykle stáva 

dominantný len jeden. Akonáhle dosiahne Ø 14 mm, je jeho denný prírastok 1,5 – 2 mm aţ do 

ovulácie, keď Ø folikula je 20 – 24 mm Pri medikamentóznej indukcii ovulácie menopauzovým 

gonadotropínom (hMG) dosiahne toto štádium niekoľko folikulov (mnohočetná ovulácia) a tento 

proces moţno presne monitorovať pomocou USG. USG sa pouţíva aj pri aspirácii folikulov v 

programoch fertilizácie in vitro (→oplodnenie). 

Pomocou USG sa dajú zobraziť zmeny endometria počas menštruačného cyklu, napr. v proliferačnej 

fáze hrubnutie endometria a zmeny jeho štruktúry. Pri menštruácii je echogenita endometria slabá, 

kým v strednej aţ neskorej folikulárnej fáze a pred ovuláciou vykazuje 3 línie (tree lines echo). 

Vnútorný priesvit je obklopený funkčným hypoechoegénnym endomet-riom a echogénnou hranicou 

medzi endometriom a myometriom. Zvyšujúca sa hrúbka endometria sa spája s rastúcou 

koncentráciou estrogénov. Hrúbka endometria < 5 mm obvykle znamená včasnú folikulárnu fázu, kým 

v neskorej folikulárnej fáze je hrúbka endometria ~ 10 mm. Po ovulácii vyvolá vzostup progesterónu 

edém strómy myometria, kt. sa v USG prejaví zvýšením echogenity. Luteálna fáza sa začína 

zvýšením periférnej echogenity, kt. postupne regreduje smerom do priesvitu, príp. môţe vyvolať 

obliteráciu. 

Postkoitový test  – slúţi na stanovenie stavu cervikálneho hlienu a spermy, ako aj ich interakciu. Má 

sa vykonať v období najbliţšie k termínu ovulácie, keď má hlien vlastnosti optimálne na príjem spermií 

(spermie ţijú v cervikálnom hlienu min. 48 h). Normálny výsledok testu znamená prítomnosť > 5 – 6 

spermií aktívne sa pohybujúcich spermií v jednom zornom poli mikroskopu pri 400-násobnom 

zväčšení. Abnormálny je test, keď spermie chýbajú, sú mŕtve al. sa pohybujú na mieste bez progresie, 

ako aj v prípade, ţe je hlien v období ovulácie príliš hustý a má zlú ťaţnosť. Keď nemá ţena 

primerané hodnoty estrogénov, test sa nemôţe vykonať. Príčinou zlých výsledkov môţe byť 

cervicitída, abnormálny spermiogram partnera, prítomnosť antispermatozoidných protilátok v hliene, 

ako aj zlé načasovanie testu. 

Hysterosalpingografia – rtg zobrazenie genitálií umoţňuje posúdiť tvar uteru, priechodnosť 

vajíčkovodov, príp. odhaliť peritubárne adhézie. Vykonáva sa vo včasnej folikulovej fáze cyklu, čo 

najskôr po ukončení menštruácie. Transcervikálne sa injikuje 3 – 5 ml rtg kontrastnej látky a zhovotí 



niekoľko snímok. Vyšetrenie sa nemá vykonávať u pacientiek alergických na jódové prípravky a pri 

podozrení na okultné infekcie. 

Biopsia endometria – poskytuje informácie o stave endometria, a tým nepriamo o hormóno-vom 

pozadí cyklu a ovulácie. Má sa vykonať čo moţno najblišţie termínu nasledujúcej menštruácie, avšak 

pred začiatkom krvácania. Výkon netrvá dlhšie ako 1 min. Rozdiel > 2 d medzi aktuálnym dňom cyklu 

a dňom určeným z his- tol. vzorky, kt. sa vyskytuje v nasledujúcom cykle, poukazuje na 

-

HCG) al. sa pacientka poučí o bariérovej antikoncepcii s cieľom vylúčiť túto moţnosť gravidity. 

Laparoskopia – je jednou zo zákl. metód dg. s. Hysteroskopia je indikovaná v prípade, keď sú 

ostatné testy na sterilitu negat. al. je podozrenie na intraabdominálnu patológiu (endometrióza, 

panvové adhézie). Má sa vykonať vo včasnej aţ strednej folikulovej fáze cyklu, aby sa nenarušila príp. 

gravidita. V tejto fáze je endometrium nízke a testy priechodnosti vajíčkovodov vykazujú minimum 

klamne negat. výsledkov. Príp. endometroidné lézie v tomto období viac prominujú, lepšie sa dg. a 

kauterizujú (elektrokauterom al. laserom). 

Kompletné vyšetrenie s. môţe trvať aj niekoľko mes. Dg. sa obyčajne neurýchľuje, pretoţe v tomto 

období oťarchavie aţ 25 % sterilných pacientiek. Urýchľuje sa len u starších ţien a pri podozrení na 

špecifický problém, napr. nepriechodnosť vajíčkovodov. V prípade podo-zrenia na nádor býva dg. 

ťaţšie a vyţaduje viac času. K zlepšeniu dg. prispieva USG, MRI a selektívne katetrizačné techniky (v 

prípade nádorov kôry nadobličiek). 

Klin. prejavom abnormálnej sekrécie androgénov, kt. môţe byť príčinou abnormálneho men-

štruačného cyklu je hirzutizmus. S menštruačnou dysfunkciou sa spája aj hyperprolakti-némia. 

K špeciálnym testom patrí stanovenie protilátok proti spermiám. Pouţíva sa v prípadoch, keď sa pri 

postkoitovom teste zistia spermie, kt. sa pohybujú len na mieste, bez progresie, al. úplne nepohyblivé. 

Indikáciou je aj dlhšie trvajúca s. nejasnej etiológie. Na vyšetrenie antisperma-tozoidálnych protilátok v 

cervikálnom hliene, sére a seminálnej plazme sú k dis-pozícii špecifické testy. Sú známe prípady, keď 

pacientky s prítomnosťou týchto protilátok oťarchaveli. Naopak protilátky bývajú prítomné v niekt. 

prípadoch idiopatickej sterility s nor-málnym postkoitovým testom, nie je však jasné, či sú skutočne 

príčinou s. 

Penetračný test vajičkom škrečka  – pouţíva sa na zistenie kapacitácie spermie a dosiahnutia 

fertilizácie. Za normálnu sa pokladá penetrácia vajíčkom > 10 %. Pri chýbaní iných abormalít sa môţe 

pri pozitivite totho testu usudzovať o poruche určitých faktorov ovplyvňujúcich schopnosť spermií 

prenikať vajíčkom a schopnosti fertilizácie. 

    

Diagnostika primárnej amenorey (bez virilizácie) 

Gynekologické vyšetrenie 

Normálny nález Abnormálny nález 

LH, FSH ↓/N Pomer 

LH/FSH↑ 

Porucha 

pubertálneho 

vývoja 

Somatické 

anomálie 

Normálne 

genitálie 

Normálny pubertálny vývoj 

Anomálie genitálií 

Prolaktín LH ↑ Testosterón 

N ↑ FSH ↑ N ↑ 

Fyzická 

záťaţ,  

Oneskorená 

puberta al. 

Nádor 

hypofýzy 

Sy.  

polycys-

Dysgenéza 

gonád 

Aplázia 

maternice 

Porucha 

androgénového 



stres, 

↓ hmotnosti 

, 

diéta 

decficit 

GnRH 

tických 

ovárií 

receptora 

 

Diagnostika sekundárnej amenorey 

1. -HCG 

2. estrogény 

↓ N 

gonadotropíny androgény 

N/↓ ↑ ↓ N ↑ 

Prolaktín Prolaktín DHEAs 

N ↓ N ↑ N ↑ 

Vyšetrenie 

osi 

hypotalamus–

hypofýza, 

úbytok 

hmotnosti. 

diéta, 

fyzická 

námaha, 

stres 

Nádor 

hypofýzy 

Zlyhanie 

ovárií 

Lézia 

hypofýzy 

Porucha 

cieľového 

orgánu 

Vyšetrenie 

osi 

hypotalamus–

hypofýza 

Vyšetenie 

ovárií 

Vyšetrenie 

nadobličiek 

 

Terapia porúch menštruácie – v prvom rade treba zistiť príčinu sterility, kt. je často polygénna a 

začať s jej odstránením (napr. s th. príp. endometriózy tyreopatie, hyperprolaktinémie, chron. 

urogenitálnej infekcie ap.). Príčinou s. môţu byť sexuálne al. psychické faktory. 

Niekedy stačí len vhodné „načasovanie“ pohlavného styku do obdobia ovulácie, t. j. ~ do stredu 

menštruačného cyklu. Čas ovulácie si môţe pacientka stanoviť sama vyšetrovaním bazálnej teploty 

po prebudení (vplyvom hormónu progesterónu stúpa teplota pribliţne o 0,5 °C). Najvhodnejšie 

obdobie na oplodnenie je 1 aţ 2 d pred vzostupom bazálnej teploty. Sú dostupné aj komerčne 

vyrábané voľne predajné testy na stanovenie času ovulácie. Presnejšie sa určuje čas 

ovulácievyšetrením hormónov v sére a USG (rast folikulov a sliznice maternice). V prípade, ţe takto 

sledovaný pár nedospeje k otehotneniu napriek tomu, ţe výsledky bazálnej teploty, ultrazvukového 

vyšetrenia, prípadne hormonálnych hladín sú vyhovujúce, resp. ak sa vyhovujúce výsledky vôbec 

nedosiahnu, je vhodné odoslať pár na akreditované pracovisko. Prvým krokom, kt. môţe takéto 

pracovisko urobiť (po príslušných vyšetreniach) je vnútromaternicová inseminácia. 

Keď ţena plánuje graviditu, moţno ovuláciu indukovať pomocou rôznych metód. Najúspeš-nejšou je 

medikamentózna indukcia ovulácie; patrí k najväčším úspechom gynekol. endokrinológie 

ostatných 30 r. Na indukciu ovulácie sa pouţívajú tieto postupy: 1. nepriama stimulácia osi 

hypotalamus–hypofýza klomifénom; 2. priama stimulácia gonadotropu hypofýzy GnRH; 3. priama 

stimulácia ovárií gonadotropínmi; 4. supresia sekrécie prolaktínu bromo-kriptínom (je vyhradená pre 

pacienty s hyperprolaktinémiou). 

Klomifén – je kompetitívny inhibítor estradiolu, kt. sa viaţe na estrogénové receptory cieľo-vých 

tkanív, a to aj v hypotalame a hypofýze, čím vyraďuje dlhé estrogénové spätné väzby. Výsledkom je 

vzostup sekrécie gonadotropínov, stimulácia vývoja folikula a vzostup sekrécie estradiolu. Najlepšie 

výsledky sa dosahujú u pacientiek s intaktnou osou hypotalamus–hypofýza a normálnym genitálnym 

systémom. Osvedčujú sa u ţien s oligoovuláciami al. amenoreou, s normálnou hodnotou 

endogénnych estrogénov a reagujúcich krvácaním zo spádu na podanie progestínu. Najväčšiu 



skupinu ţien liečených klomifénom sú ţeny so →syndróm polycystických ovárií. Pouţíva sa aj na 

indukciu superovulácie v programoch asistovanej reprodukcie (→oplodnenie). U ţien s deficitom 

endogénnych estrogénov neúčinkuje. Moţno ho pouţiť v th. ovulujúcich ţien, kt. majú normálny 

menštruačný cyklus, sú však sterilné. Dôkazy o ich účinnosti pri idiopatickej sterilite však chýbajú. 

Klomifén sa podáva p. o. spočiatku 3. – 5. d cyklu v dávke 50 mg/d počas 5 d. Keď je pred th. 

menštruačný cyklus zachovaný, indukuje sa 

krvácanie zo spádu aplikáciou progestínov. 

Ovu-lačná odpoveď sa sleduje pomocou 

krivky bazálnej teploty, stanovením 

plazmatického proge-sterónu v strednej 

luteálnej fáze, príp. aj biopsiou endometria 

pred menses. Pacientky sú informované, ţe 

majú mať pohlavný styk kaţdý 2. d počnúc 5. 

d po poslednej dávke klomifénu pošas 10 d. 

Keď nenastane ovulácia, v kaţdom 

menštruačnom cykle sa dávka klomifénu 

zvyšuje o 50 mg/d do max. dávky 200 mg (dmd je 1 g/cyklus a s ohľadom na telesnú hmotnosť). U 

obéznych ţien moţno dávku zvýšiť na 250 mg/d počas 5 – 8 týţd. Pacientky sa kontrolujú mesačne, 

pred začiatkom nového cyklu, pričom sa sleduje najmä veľkosť ovárií a ich ovulačná odpoveď. Keď 

však pacientka ovuluje a niekoľko cyklov prebehne bez rušivých príhod, moţno toto mesačné 

sledovanie prerušiť. 

Klomifén pôsobí ako antiestrogén, blokuje dlhú negat. spätnú väzbu estradiolu (E2). Výsledkom je 

vzpostup koncentrácie gonadotropínov a iniciácia folikulogenézy. Klomifén je účinný u pacientiek s 

dostatočnou endogénnou sekréciou estrogénov. Th. trvá 5 d a po tomto čase endognénne 

spätnoväzbové mechanizmy ďalej pokračujú v riadení cyklu. 

Pulzová aplikácia GnRH stimuluje sekréciu LH a FSH a podporuje folikulogenézu. Vzhľadom na to, 

ţe negat. spätná väzba E2 je akcieschopná, účinkuje prinajmešom na úrovni hypofýzy, je riziko 

hyperstimulácie ovárií obmedzené. 

HMG je zmes LH a FSH, kt. priamo stimuluje ovárium. Neexistujú tu spätnoväzbová kontrola a 

hyperstimulácii ovárií sa niekedy ťaţko vyhnúť. 

Úspešnosť indukcie ovulácie pri th. klomifénom je 70 – 80 % a celkový počet gravidít je 30 aţ 40 %, 

z toho viacpočetných gravidít je ~ 7 %. Jestvujú správy o zvýšenom počte spontánnych potratov a 

gravidít po th. klomifénom. K jeho neţiaducim účinkom patrí zväčšenie ovárií (14 %), vazomotorické 

poruchy (10 %), bolesti v podbruší (7,5 %), nauzea (2 %) a citlivosť prsníkov (2 %). Zriedkavé sú 

poruchy vízu (záblesky svetla, rozmazané videnie a škvrny v zornom poli).  

Pri zlyhaní th. klomifénom sa klomifénkombinuje s HCG, estrogénmi, kortikoidmi al. bromo-

kriptínom. Pridanie HCG je vhodné pri normálnom vývoji folikula s nedostatočnou produk-ciou LH. 

Inj. HCG sa však musia správne načasovať do ovulačného okna, aby nevznikla predčasná 

luteinizácia selektovaného folikula, a to opakovaným vyšetrením estradiolu a USG monitorovaním 

vývoja folikula. Na ovuláciu sú pripravené folikuly > 15 mm. Obvyklá dávka HCG je 10 000 IU i. m . 

Opakované inj. 2500 – 5000 IU HCG v 3 – 4-d intervaloch stimulujú corpus luteum a pomáhajú 

udrţať luteálnu fázu. Estrogény sa pridávajú krátkodobo okolo ovulácie, a to pre negat. vplyv 

klomifénu na vlastnosti cervikálneho hlienu.Výhoda tejto kombinácie sa však nedokázala. 

GnRH – aplikuje sa formou pulzovej infúzie s vhodnou frekvenciou, kt. stimuluje sekréciu LH a FSH. 

Na rozdiel od gonadotropínov aplikácia GnRH dovoľuje čiastočnú akcieschopnosť dlhej negat. 

spätnej väzby, kt. udrţuje hodnoty gonadotropínov a ovariálnych hormónov v normálnom rozpätí.  



Indikácie na th. GnRH sú podobné ako pri th. gonadotropínmi, ideálnym prípadom na pul-zovú th. 

GnRH je hypogonadotropný hypogonadizmus s poruchou sekrécie GnRH. V týchto prípadoch 

nesúťaţí pulzová infúzia GnRH s jeho endogénnou pulzovou sekréciou. Menšie úspechy s GnRH sa 

dosahujú pri sy. polycystických ovárií, kde zlyhala th. klomifénom al. u ţien so skrátenou luteálnou 

fázou. GnRH sa podáva aj ţenám v protokoloch superovulácie programov fertilizácie in vitro. 

GnRH sa podáva vo forme kontinuálnej i. v. infúzie v dávke 10 – 20 mg na pulz počas 2 týţd., a to 

najlepšie pomocou malých prenosných infúznych čerpadiel. Pouţíva sa obvykle frekvencia pulz/90 

min. Po jeho podaní sa rýchle zvyšuje koncentrácia LH v krvi s vrcholom v 20. – 30. min., a to v 

závislosti od dávky. Sleduje sa pritom vývoj folikula (USG), bazálna teplota a klin. stav. Po 

dosiahnutí plazmatickej koncentrácie estradiolu 0,8 – 1 mg/l a Ø folikula > 15 sa podá inj. 10 000 IU 

HCG i. m. na naštartovanie ovulácie (hoci tá môţe nastať aj spontánne následkom endogénneho 

vzostupu LH ako reakcia na vzostup estradiolu). Pacient-kam sa odporučí styk počas 3 

nasledujúcich d po inj. HCG. Na udrţanie normálnej luteálnej fázy sa aplikuje 2500 IU HCG v 3-d 

intervaloch po 1. inj. HCG. Alternatívou je pokračovanie pulzovej infúzie GnRH ďalšie 2 týţd. počas 

celej lutálnej fázy. Tým sa dosahuje kontinuálna stimulácia LH, od kt. závisí dĺţka preţitia corpus 

luteum. Väčšinou sa však infúzia GnRH prerušuje po ovulácii a na udrţanie luteálnej funkcie 

pouţíva suplemen-tácia pomocou HCG. Ak sa nedostaví menštruácia a krivka bazálnej teploty 

ostáva zvýšená > 14 d, odporúča sa vyšetriť koncentráciu -HCG v plazme. Keď je ţena gravidná, 

ďalšia th. je zbytočná, ak neoťarchavie, môţe sa začať druhý cyklus th. V správne indikovaných 

prípadoch ovulácia nastáva v 90 %, gravidita v 50 %, z toho spontánne potraty v 1/3 prípadov.  

Neţiaduce účinky sú zriedkavé a vcelku mierne. Patrí k nim hyperstimulácia ovárií a vyššia 

incidencia viacpočetných gravidít (avšak menšia ako pri th. gonadotropínmi). Akcieschopnosť dlhej 

negat. spätnej väzby ostáva pritom zachovaná, takţe sekrécia endogénnnych gonadotropínov 

stimulovaná GnRH je normálna. Lokálne môţe v mieste vpichu vzniknúť infekcia.  

Gonadotropíny – jediná indikácia ich pouţitia je indukcia ovulácie. Ideálnymi kandidátkami na th. 

sú ţeny s hypogonadotropnou hypogonádovou amenoreou. Indikované sú aj prípady oligoovulácií, v 

kt. zlyhala th. klomifénom al. pacientky s hyperprolaktinémiou, kde th. bromokriptínom a klomifénom 

neviedla ku gravidite. Gonadotropíny sa pouţívajú aj v th. superovulačných protokoloch ţien 

progamu fertilizácie in vitro.  

Pouţíva sa ľudský hypofýzový gonadotropín (HPG), získaný z ľudských hypofýz i. m. Na 

naštartovanie ovulácie sa pouţíva HCG získaný z moču gravidných ţien (má účinok podobný ako 

LH). HPG sa podáva v dávke 150 IU/d kaţdých 24 h od 3. d menštruačného cyklu denne v 

rovnakom dennom čase, kým sa nedostaví účinok (obvykle 10 – 15 d). Týţdeň po 1. aplikácii sa 

ţena kaţdý 2. – 3. d kontroluje. Monitoruje sa: 1. kvalita cervikálneho hlienu, veľkosť ovárií a 

postkoitový test pred aplikáciou HCG na zistenie aktívnych spermií; 2. plazmatická koncentrácia 

estradiolu, kt. je indikátorom vývoja folikula; 3. USG sledovanie vývoja folikula (zrelé folikuly majú Ø 

15 – 20 mm). Keď je takýchtio folikulov viac a hodnota estradiolu dosiahne 1 mg/l, moţno podať 

HCG na naštartovanie ovulácie, a to v dávke 10 000 IU. Po aplikácii HCG sa odporúča styk kaţdý 

deň počas 3 d. Priebeh luteálnej fázy sa sleduje meraním bazálnych teplôt a stanovením 

progesterónu v strednej luteálnej fáze. Keď nie je podozrenie na hyperstimulačný sy., ďalšie 

vyšetrenie je zbytočné. Ţena sa kontroluje 3-krát za th. cyklus, estrogény 2 – 3-krát a USG 1 – 

2.krát.  

V ostatnom čase sa pouţívajú ,,čisté“ prípravky FSH, kt. nemajú účinok LH. Pridanie FSH vo 

včasnej fáze cyklu podporuje regurgitáciu väčšieho počtu folikulov a ich vývoj a posúvajú pomer 

FSH/LH v prospech FSH. 

Ovulácia po th. gonadotropínmi nastáva v 90 – 100 %, gravidita v 65 – 70 %, podiel gravidít na th. 

cyklus 22 – 25 %, frekvencia potratov 27 % a mnohopočetná gravidita 21 %, z toho dvojčiat je 50 %. 



K neţiaducim účinkom patria mierne febrilné reakcie, no najmä hyperstimulácia ovárií 

a mnohopočetná gravidita. Hyperstimulácia ovárií môţe nastať, aj keď zriedkavejšie aj po th. 

klomifénom, GnRH al. čistým FSH.Ťaţšia hyperstimulácia ovárií sa vyskytuje asi v 0,9 % liečených 

cyklov. Prejavuje sa 4. – 5. d po podaní HMG extrémnym zväčšením ovárií, kt. môţu byť hmatateľné 

cez brušnú stenu. Obsahujú mnohopočetné folikulové a korpusluteálne cysty, prítomný je edém 

strómy. Nebezpečný je vznik rozsiahleho ascitu s príp. pleurálnym výpotkom, spojený s 

hypovolémiou, hemokoncentráciou, zvýšením centrálneho ţilového tlaku, TK a tachykardiou, 

zníţenou perfúziou obličiek s oligúriou, retenciou tekutín a poruchou hydrominerálnej rovnováhy. 

Prírastok telesnej hmotnosti > 5 kg signalizuje ťaţký stupeň hyperstimulácie. Hyperstimulácii moţno 

zabrániť vynechaním aplikácie HCG. Th. tohto sy. je symptomatická. Pacientky treba hospitalizovať 

a starosltivo sledovať. Majú zachovávať pokoj na posteli. Objem sa upravuje aplikáciou plazmy, 

príp. plazmatických expanderov al. albumínu, diuretiká sú kontraindkované. Akonáhle sa pacientka 

zbaví nadbytočnej tekutiny, stav sa 

rýchlo upravuje. Ak nenastala gravidita, 

stav sa po menštruácii v priebehu 7 – 10 

d rýchlo upraví. Pri oťarchavení (čo nie je 

výnimkou) endogénna sekrécia HCG 

zabráni rýchlej úprave a zlepšenie 

nastáva len pozvoľna, v priebehu 6 – 8 

týţd.). V extrémnych prípadoch sa stav 

zlepší len po ukončení gravidity.  

Klomifén pôsobí ako antiestrogén, 

blokuje dlhú negat. spätnú väzbu 

estradiolu (E2). Výsled-kom je vzpostup 

koncentrácie gonadotropínov a iniciácia 

folikulogenézy. Klomifén je účinný u 

pacientiek s dostatočnou endogénnou 

sekréciou estrogénov. Th. trvá 5 d a po 

tomto čase endognénne spätnoväzbové mechanizmy ďalej pokračujú v riadení cyklu. 

Pulzová aplikácia GnRH stimuluje sekréciu LH a FSH a podporuje folikulogenézu. Vzhľa-dom na to, 

ţe negat. spätná väzba E2 je akcieschopná, účinkuje prinajmešom na úrovni hypo-fýzy, je riziko 

hyperstimulácie ovárií obmedzené. 

HMG je zmes LH a FSH, kt. priamo stimuluje ovárium. Neexistujú tu spätnoväzbová kontrola a 

hyperstimulácii ovárií sa niekedy ťaţko vyhnúť. 

Veľký objem tekutiny moţno odstrániť paracentézou pod kontrolou USG, kt. prináša pacientkam len 

dočasnú úľavu, lebo ascites sa rýchlo obnovuje. Limitujúcim činiteľom je diuréza. Oligoanúria je 

indikáciou na dialýzu. Pri gynekol. vyšetrení treba pamätať na moţ-nosť ruptúry hyperstimulovaného 

ovária, preto sa má vykonávať šetrne. Závaţnou komplikáciou je vnútobrušné krvácanie. Chir. 

intervencii sa treba vyhnúť, pretoţe je veľmi ťaţko resekovať veľké, cystické a krehké ovárium. Ak 

však uţ krvácanie nastalo, ovarektómia býva nevyhnutná. Tieto komplikácie sú však veľmi 

zriedkavé. 

Kombinácia gonadotropínov s agonistami GnRH – superovulácia gonadotropínmi sa často 

pouţíva u normálne ovulujúcich ţien s idiopatickou sterilitou a v programoch fertilizácie in vitro. Tieto 

ţeny majú intaktnú os hypotalamus–hypofýza–ováriá a funkčné spätnoväzbové mechanizmy. Preto 

zvýšenie koncentrácie estradiolu počas th. gonadotropínmi môţe dlhou pozit. spätnou väzbou 

indukovať predčasné vyplavenie LH. Vplyvom jeho predčasného vyplavenia nastáva poškodenie 

rastúceho folikula, predčasná ovulácia al. luteinizácia neprasknutého folikula. Pre tieto komplikácie 



sa muselo v programoch asistovanej reprodukcie zrušiť 20–30 % indukovaných cyklov. Klin. sa 

tento stav prejavuje nízkym vzostupom al. priamo poklesom produkcie estradiolu pred aplikáciou 

HCG. Výsledkom je malý počet získaných folikulov, zníţenie frekvencie fertilizácie a gravidít. 

Pre tieto situácie sa navrhla th. analógmi GnRH, kt. predchádza aplikácii gonadotropínov. Natívna 

molekula dekapeptidu GnRH má veľmi krátky biol. t0,5, avšak náhradou aminokyselín v miestach 

jeho enzýmového štiepenia sa dosiahla odolnosť voči rýchlej degradácii. Takýto agonista GnRH je 

schopný stimulovať LH a FSH. Vzhľadom na jeho dlhý biol. t0,5 je iniciálny vzostup sekrécie 

gonadotropínu (flare-up effect), po kt. nasleduje dlhodobá ,,down“ regulácia gonadotropu. 

Výsledkom tejto kontinuálnej stimulácie receptorov je inhibícia sekrécie gonadotropínov.  

K týmto agonistom GnRH patrí buserelín, leuprolid, nafarelín a i. Ich aplikácia inhibuje sekréciu 

LH i FSH, pričom tento hypogonadotropný hypogonadizmus trvá po celý čas podávania GnRH. Po 

dosiahnutí hypogonadotropného stavu sa indukuje ovuláciu podávaním gonadotropínov. Zlepšuje sa 

regurgitácia folikulov, zvyšuje ich počet, získava sa viac oocytov a dosahuje sa vyššia frekvencia 

gravidít. Pacientky so sy. polycystických ovárií, kt. sú ohrozené vyšším rizikom hyperstimulácie 

ovárií, majú pri kombinovanej th. menší počet komplikácií a vyšší počet gravidít. 

Leuprolid sa podáva v dávke 1 mg v strednej luteálnej fáze (6. – 7. d po vzostupe bazálnych teplôt) 

počas 10 d. Desiaty d sa vyšetrí estradiol v plazme a stav vývoja folikulov USG vyšetrením. Pri 

koncentrácii estradiolu < 3,5 mg/l, absencii folikulov s Ø > 10 mm, sa začne th. HMG a dávka 

leuprolidu sa zníţi na 0,5 mg/d. Dávka HMG pri pouţití leuprolidu býva o niečo vyššia. Pacientky sa 

kontrolujú kaţdý 2. – 3. d meraním koncentrácie estradiolu v plazme a USG vyšetrením. Keď 

hodnoty estradiolu dosiahnu 1 mg/l a priemer folikulov prekročí 15 mm, podá sa dávka 10 000 IU 

HCG a vynechá leuprolid. Táto th. významne zniţuje incidenciu spontánnych ovulácií a predčasnej 

luteinizácie, nevie sa však, či skutočne zníţi aj frekvenciu gravidít. Klin. sa skúšajú antagnisty 

GnRH, kt. inhibujú sekréciu gonadotropínov kompetíciou s endogénnym GnRH o jeho receptor, 

napr. (Nal-Glu)-GnRH a (Nal-Lys)-GnRH. 

Agonisty dopamínu – podávajú sa pri anovulácii a sterilte vyvolanej hyperprolaktinémiou. Dopamín 

totiţ inhibuje sekréciu prolaktínu, preto jeho aplikácia, ako aj námeľové alkaloidy, kt. sú jeho 

agonistami, zniţujú koncentráciu prolaktínu nielen u zdravých ţien, ale aj u hyperprolaktinemických 

pacientiek. 

Ţeny so sek. amenoreou majú  hyperprolaktinémiu  asi  v 15 – 30 %, v prípade oligomenorey v 8 %. 

Preto by sa mala u kaţdej ţeny s poruchou menštruácie vyšetriť koncentrácia prolaktínu v plazme (u 

zdravých ţien sú ich hodnoty 1 – 25 mg/l). Asi 20 % ţien, u kt. sa vyskytne amenorea a 

hyperprolaktinémia má hypofýzový nádor, preto by sa malo vykonať vyšetrenie CT oblasti tureckého 

sedla. Väčšina nádorov  sú malé typické mikroadenómy s Ø < 10 mm. Ich  rast  je  pomalý, 

obmedzuje sa na hypofýzu a prebieha väčšinou asymptomaticky. Nádory > 10 mm (makroadenómy 

môţu zapríčiňovať poruchy zorného poľa a funkcie hlavových nervov. Takéto prípady patria do 

kompetencie neurológa al. neurochirurga. 

U ţien, kt. neplánujú graviditu je najväčším problémom deficit estrogénov a jeho dôsledky, napr. 

osteoporóza. Aj v týchto prípadoch je indikovaná th. bromokriptínom, pri kt. sa upravuje 

menštruačný cyklus a sekrécia hormónov. Keď sú tieto ţeny sexuálne aktívne a nechcú mať deti, 

mala by sa pouţiť antikoncepcia. Pri miernej hyperprolaktinémii, ak pacientka odmieta lieky, treba 

kaţdý rok vyšetriť hodnoty prolaktínu, kaţdé 2 – 3 r. vykonať CT a v prípade osteporózy aplikovať 

substitučnú hormónovú th. 

U hyperprolaktinemických ţien plánujúcich graviditu je liekom voľby bromokriptín. Podáva sa p. o. v 

úvodnej dávke 2,5 mg. Po 4 d th. sa opäť stanoví koncentrácia prolaktínu v plazme a ak je zvýšená, 

zvyšuje sa dávka bromokriptínu. Obvyklou dávkou, kt. účinne upravuje zvýšené hodnoty prolaktínu 

je 7,5 – 10 mg/d, výnimočne sú potrebné dávky 40 – 50 mg/d. Pacientky si vedú menštruačný 



kalendár a zaznamenávajú si priebeh bazálnych teplôt. Pri zistení gravidity sa th. preruší. Th. 

bromokritpínom je veľmi účinná, takmer v 90 % prípadov upravuje hodnoty prolaktínu, odstraňuje 

galaktoreu a obnovuje cyklus. Ovulácia sa upravuje v 80 %, z toho v 80 – 85 % nastáva gravidita. 

Obnovenie menštruačného cyklu nastáva v priebehu 1 mes. th. a gravidita v priebehu prvých 6 th. 

cyklov. Ak napriek úprave hodnôt prolaktínu nenastane spontánna ovulácia, moţno pouţiť 

kombináciu bromokriptínu s liekmi indukujúcimi ovuláciu (klomiféncitrát al. gonadotropíny). Väčšina 

takýchto ţien ovuluje a dospeje do gravidity. 

Dlhšie trvajúci účinok má námeľový derivát pergolidmezylát, kt. má vyššiu afinitu k dopamínovému 

receptoru, takţe ho moţno podávať raz/d. Agonisty dopamínu sa pouţívajú aj v th. 

makroprolaktinómov a ako príprava na operáciu Tieto lieky nielen zniţujú hodnoty prolaktínu, ale 

vyvolávajú aj zmenšenie adenómov.  

K neţiaducim účinkom bromokriptínu patrí nauzea a ortostatická hypotenzia, kt. sa vyskytujú 

najčastejšie na začiatku th. Moţno ich zmierniť zníţením úvodnej dávky na 1,25 mg/d, kt. si ţena 

vezme večer pred spaním. Dávky sa postupne zvyšujú kaţdé 3 d aţ do dosiahnutia th. dávky. 

Ďalším častým neţiaducim účinkom je obstipácia. Po zistení gravidity sa odporúča th. prerušiť. 

Th. luteálnej insuficiencie – najväčším problémom pri indukcii ovulácie je nedostatočná produkcia 

progesterónu v luteálnej fáze, kt. je potrebný na implantáciu. Th. tohto sy. by sa mala preto začať v 

cykle, v kt. nastala gravidita. Cieľom je umoţniť normálnu implantáciu a včasný vývoj embrya. 

Chýbajúci progesterón sa dopĺňa jeho aplikáciou p. o. vo forme inj. al. vagínových resp. rektálnych 

čapíkov. Syntetické progestíny sú kontraindikované, pretoţe väčšina z nich sú deriváty testosterónu, 

takţe môţu mať luteolytický účinok (porušujú endogénnu sekréciu progesterónu), príp. môţu 

vyvolať maskulinizáciu plodov ţenského pohlavia. Alternatívou je začať hormónovú th. vo včasnej 

folikulovej fáze s cieľom zlepšiť funkciu folikula, pretoţe porucha funkcie corpus luteum je len 

následkom porúch folikulogenézy.  

Ubikvitínový test muţskej neplodnosti (angl. sperm-ubiquitin tag immunoassay, SUTI): zakladá 

sa na detekcii ubikvitínu pomocou protilátok. Ubikvitín je bielkovina, kt. je indikátorom poškodených 

spermií. Jeho vysoké hodnoty svedčia o moţnosti neplodnosti. Predpokladá sa, ţe protilátky, na kt. 

je test zaloţený, sa budú dať vyuţiť aj pri odstraňovaní poškodených spermií zo vzorky odobratej na 

mimomaternicové oplodnenie.  

sterilizácia – [sterilisatio] 1. usmrtenie al. odstránenie všetkých foriem mikroorganizmov prítomných v 

určitom prostredí; 2. postup, kt. sa jedinec stane neschopný reprodukcie, ako je kastrácia, podväz 

semenovodov (vazektómia) al. podväzom, resp. odstránením vajíčkovodov (salpingektómia). 

S. je zničenie všetkých ţivých mikroorganizmov v sterilizovanom prostredí. Moţno ju vykonať: 1. 

spaľovaním bezcenných kontaminovaných predmetov (vata, obväzy, laborat. zvieratá, papierové 

vreckovky ap.); 2. vypaľovaním nad plameňom (bakterol. slučky, očkovacie perá, pipety a i.); 3. 

horúcim vzduchom 60 – 120 min pre teplote 160 – 200 °C (v sterilizátoroch s vnútenou cirkuláciou 

vzduchu sú časy polovičné; ničí choroboplodné zárodky ich postupnou dehydratáciou; nehodí sa pre 

ostré nástroje, kt. sa otupujú); 4. varom (neničí spóry, od r. 1978 sa v nemocniciach nevykonáva); 5. 

prúdiacou parou (bakterol. pôdy; nemá dostatočný sporocídny účinok); 6. parou pod tlakom v 

autokláve al. dezinfekčných komorách pri 115 aţ 120 °C a tlaku 1,96.105 Pa (2 atm.) 20 min 

(najúčinnejší termický spôsob s.; predpokladom úspešnej s. je správne odvzdušnenie sterilizačnej 

komory; mechanizmus účinku spočíva v koagulácii bielkovín, a tým súvisiacej deštrukcii mikróbovej 

bunky; poškodenie sterilizovaných nástrojov je podstatne menšie; →autokláv). 

Pri príprave sterilných liečiv sa pouţívajú tieto spôsoby s.: 

a) Opakované preťahovanie plameňom – min. 20 s al. ţíhanie. Usmrcujú sa tak mikroorga-nizmy na 

povrchu predmetov, kt. sa nepoškodia plameňom. 



b) Zahrievanie v prúde horúceho vzduchu – v sušiarni al. horúcovzdušnom sterlizátore. Steri-lizuje 

sa pri 160 °C 120 min al. pri 180 °C 60 min.  

c) Zahrievanie v horúcich tekutinách – napr. v horúcom oleji pri 160 °C 20 min. Týmto spôsobom sa 

usmrtia baktérie na povrchu sklených, kovových al. porcelánových predmetov. 

d) Varenie vo vode – pri 100 °C 20 – 30 min. Týmto spôsobom sa usmrtia len niekt. druhy 

mikroorganizmov. Odolné mikróby moţno zničiť varom predĺţeným aţ na 60 min, trojnásobne 

opakovaným vţdy po 24 h; medzi jednotlivými varmi treba sterilizovaný materiál uschovávať pri 

obyčajnej teplote v tme. 

e) Varenie vo vode pod tlakom – varenie vo vode pri 134 °C pod tlakom 2 atp. 30 min. Týmto 

spôsobom moţno sterilizovať fľaše, nástroje ap.; ak nie sú predmety ponorené, sú vystavené 

rovnakému účinku nasýtenej vodnej pary. 

f) Zahrievanie v prúdiacej vodnej pare – asi pri 100 °C 1 h, ak sa nestanovuje inak. Sterilizácia sa 

vykonáva v Arnoldovej, Kochovej al. inej vhodnej nádobe. 

g) Zahrievanie vo vodnej pare pod tlakom – zahrievanie v autokláve nasýtenej vodnej pare pri 120 

°C a tlaku 1 atp. 30 min al. pri 134 °C a tlaku 2 atp. 10 min, ak sa nestanovuje inak. 

h) Pôsobenie plynov – al. iných látok v plynnom stave s baktericídnym účinkom za obyčajnej teploty 

a normálneho tlaku; čas expozície sa stanoví podľa výsledkov skúšok s baktériovými testami. 

i) Pôsobenie plynov za osobitných podmienok – napr. zmesou etylénoxidu s CO2 pri 60 °C v komore 

so špeciálneho autoklávu pod tlakom 6,5 atp. 6 h.  

j) Elektromagnetické zariadenie – pôsopbenie ţiarenia g al. energetických elektrónov v dávke min. 

2,5 Mrad. Týmto spôsobom moţno sterilizovať len materiál, v kt. vplyvom ţiarenia nevznikajú 

neţ

 

 

k) UV žiarenie – pôsobenie vĺn s dĺţkou 263,7 nm; čas expozície závisí od umiestenia ţiariča, 

usporiadania sterilizovaného materiálu a hustoty svetelného toku v priestore. 

l) Baktériová filtrácia – filtrácia tekutín vhodným sterilným bakteriol. filtrom pri miernom pretlaku al. 

podtlaku. Získaný bez baktériový filtrát sa asepticky naplní do sterilných nádob, kt. sa sterilne 

uzavrú. 

m) Zahrievanie tekutín s prísadou vhodnej baktericídnej látky – vykonáva sa pri teplote 98–100 °C 

min. 30 min vo vhodnej nádobe. 

n) Aseptická príprava – slúţi na prípravu liečiv, kt. sa nedajú inak sterilizovať. Ide o zamedzenie 

vniknutia mikroorganizmov do spracúvaného materiálu zbaveného vhodným spôsobom zárodkov. 

Vykonáva sa v špeciálnych aseptických boxoch al. iných priestoroch vyhradených na tento účel. Pre 

aspetickú prácu platí úseková norma ÚN 84 5051 ,,Predpisy na aseptickú a sterilnú prácu“. 

V bakteriol. laboratóriách, boxoch, na detských oddeleniach v aseptických sáloch ap. sa pouţíva UV 

ţiarenie s vlnovou dĺţkou 250 –     sa vyuţíva na priemyselnú s. predmetov 

z termolabilných plastov, obväzového materiálu, transfúznych a i. súprav ap. 

Sterisil
®
 – hexetidín. 

sterno- – prvá časť zloţených slov z l. sternum mostík. 

sternalgia, ae, f. – [stern- + g. algos bolesť] bolesť v oblasti mostíka. 

sternalis, e – [l. sternum mostík] sternálny, hrudný. 



Sternbergov príznak – [Sternberg, Carl von, 1874 – 1935, rak. patológ] palpačná citlivosť svalov 

plecového pletenca pri pleuritíde. 

Sternbergova choroba – [Sternberg, Carl von, 1874 – 1935, rak. patológ] Hodgkinova choroba. 

Sternbergove-Reedove bunky – [Sternberg, Carl von, 1874 – 1935, rak. patológ; ] Reedove-

Sternbergove bunky. 

sternebra, ae, f. – [stern- + l. vertebra stavec] segment mostíka počas vývoja plodu. 

Sternheimerove-Malbinove bunky – [Sterheimer, Richard, chicagsky lekár] leukocyty rozličnej 

veľkosti a tvaru, kt. sa vyskytujú v močovom sedimente pri uroinfekcii. Ich protoplazma vykazuje 

charakteristickú pohyblivosť; nemajú dg. význam. 

sternity – bojové chem. látky, dráţdiace horné dýchacie cesty. Patrí sem adamzit, difenyl-chlórarzín 

(DA) a difenylkyanarzín (DC). 

sternoclavicularis, e – [sterno- + l. clavicula kľúčna kosť] sternoklavikulárny, týkajúci sa mostíka a 

kľúčnej kosti. 

sternocleidomastoideus, a, um (musculus) – [sterno- + g. kleis-kleidos kľúčna kosť + g. mastos 

hlávka, bradavka + g. eidos podoba] sternokleidomastoidový (sval), kývač hlavy, sval, kt. spája 

mostík s kľúčnou kosťou a hlávkovým výbeţkom. 

sternocleidotrapezialis, e – [sterno- + g. kleis-kleidos kľúčna kosť + g. trapezon stolček 

lichobeţníkového tvaru] týkajúci sa mostíka, kľúčnej kosti a m. trapezius. 

sternocostalis, e – [sterno- + l. costa rebro] sternokostálny, týkajúci sa mostíka a rebier.  

sternodymus, i, m. – [sterno- + g. didymoi dvojčatá] podvojná anomália spojená mostíkom. 

sternodynia, ae, f. – [stern- + g. odyné bolesť] sternodýnia, bolesť v oblasti mostíka. 

sternoepigastricus, a, um – [sterno- + l. epi nad + g. gastér ţalúdok] sternoepigastrický, týkajúci sa 

mostíka a nadbruška. 

sternohyoideus, a, um – [sterno- + os hyoideum jazylka] sternohyoidový, týkajúci sa mostíka a 

jazylky. 

sternomediastinalis, e – [sterno- + l. mediastinum medzihrudie] sternomediastinálny, týkajúci sa 

mostíka a medzihrudia. 

sternopagus, i, m. – [sterno- + g. págus od pégnynai spojenie] anomálne dvojčatá spojené v oblasti 

mostíka. 

sternopericardiacus, a, um – [sterno- + pericardium osrdcovník] sternoperikardový, týka-júci sa 

mostíka a osrdcovníka. 

sternoschisis, is, f. – [sterno- + g. schisis trhlina] sternoschíza, vývojová anomália charakte-rizovaná 

rázštepom mostíka. 

sternothyroideus, a, um – [sterno- + cartilago thyroidea štítna chrupavka] sternotyreoidový, týkajúci 

sa mostíka a štítnej chrupavky. 

sternotomia, ae, f. – [sterno- + g. tomé rez] sternotómia, chir. preťatie mostíka. 

sternotrachealis, e – [sterno- + l. trachea priedušnica] sternotracheový, týkajúci sa mostíka 

a priedušnice. 

sternotrypesis, is, f. – [sterno- + g. trypésis prevŕtanie] sternotrypéza, navŕtanie mostíka (na získanie 

kostnej drene). 



sternovertebralis, e – [sterno- + l. vertebra stavec] sternovertebrálny, týkajúci sa mostíka a stavcov. 

sternum, i, n. – [g. sternon] mostík, hrudná kosť, plochá kosť na prednej strane hrudníka. Skladá sa z 

3 častí: a) rukoväť; b) telo; c) mečovitý výbeţok.  

Rukoväť (manubrium sterni) je najširšia z veľkej časti hmatateľná a jej horný okraj, incisura jugularis 

sterni, ohraničuje na ţivom hrdelnú jamku (fossa jugularis). Navonok od incisura jugularis je incisuira 

clavicularis, pokrytá chrupkou a privrátená do zloţeného sternoklaviku-lárneho kĺbu. K okrajom 

sterna sa pripája zoširoka chrupka 1. rebra, u starších osôb kalcifi-kovaná, ba aj osifikovaná. V 

rukoväti sa zjavuje jedno osifikačné jadro v strednej čiare v 5. fetálnom mes. asi v 1/3 prípadov ešte 

jedno jadro pod ním. Menej často sú v manubrium malé jadrá na laterokaudálnom okraji. 

Telo (corpus sterni) je pozdĺţne a je najširšie ~ vo výške dolnej štvrtiny. S rukoväťou sa spája 

chrupkou, zriedka synostoticky, a zviera s ním tupý uhol, otvorený dozadu (angulus sterni Ludovici). 

Na hraniciach medzi rukoväťou a telom sa pripájajú chrupky 2. páru rebier. V pravidelných 

vzdialenostiach sú za sebou po okraji tela incisurae costales pre 3., 4. a 5. rebro, kým chrupky 6. a 

7. rebra sa pripájajú k sternu blízko seba. Chrupky 2. aţ 5. rebra sa vľavo pripájajú kaudálnejšie ako 

vpravo. Odstavce tela sterna, uloţené medzi jednotlivými pármi rebier, majú počas vývoja po 

jednom páre samostatných osifikačných bodov, kt. skoro splývajú, takţe v neskorom detstve sa 

sternum skladá z pravidelných segmentov a pripomína segmentované sterná početných cicavcov, 

zloţené z úsekov, tzv. sternebrae. Niekedy je v kaudálnej časti tela v strede otvor, kt. je náznakom, 

ţe v ranom vývojovom období vzniklo telo sterna splynutím 2 sternálnych líšt. V corpus sterni sa 

zjavuje 4 aţ 5, obyčajne párových osifikačných jadier, a to v lraniokaudálnom poradí od 5. mes. do 

narodenia. 

Mečovitý výbeţok (proc. ensiformis, proc. xiphoideus) je veľmi variabilný, obyčajne hrotnatý, niekedy 

lyţicovite rozšírený, niekedy má v strede otvor. Časť mostíka môţe zostať doţivotne chrupkovitá. 

Spojenie s corpus sterni sa uskutočňuje chrupkou al. synostoticky. V proc. ensiformis sa zjavuje 

nepárové osifikačné jadro pred narodením al. častejšie po narodení. Párové jadrá sa spájajú 

obyčajne medzi sebou a potom splývajú do jednotného tela sterna asi v období puberty al. krátko po 

nej. 

sternutatio, onis, f. – [l. sternuere kýchať] kýchanie. 

sternutatatorium, i, n. – [l. sternuere kýchať] látka vyvolávajúca kýchanie. 

steroidmonoxygenázy – hydroxylázy, enzýmy z triedy oxidoreduktáz, kt. katalyzujú hydro-xyláciu 

steroidových hormónov. Patria sem: 

Steroid 11 -monooxygenáza – syn. 11-hydroxyláza, EC 1.14.15.4, katalyzuje NADPH-

dependentnú hydroxyláciu steroidov v polohe 11. Je to mitochonchondriový cytochróm P-450, kt. 

pôsobí ako terminálna oxidáza v dýchacom reťazci a transporte elektrónov a zahrňuje aj 

adrenodoxín a flavoproteín. Deficit enzýmu podmieňuje autozómovo recesívne dedičný nedostatok 

11-hydroxylázy (kongenitálna hyperplázia kôry nadobličiek typ IV). Enzým môţe zahrňovať aktivitu 

kortikosterón 18-monooxygenázy. 

Steroid 17 -monoxygenáza – syn. 17-hydroxyláza, EC 1.14.99. 9, katalyzuje hydroxyláciu 

steroidov v polohe 17. Je to mikrozómový cytochróm P-450, kt. prijíma elektróny z NADPH 

prostredníctvom flavoproteínu. Reakcia je stupňom syntézy kortizolu, androgénov a estrogénov. 

Jeho deficit podmieňuje autozómovo recesívne dedičný nedostatok 17-hydroxylázy (kongenitálna 

hyperplázia kôry nadobličiek, typ V). Enzým má aj aktivitu 17-hydroxyprogesterónaldolázy. 

Steroid 21-monoxygenáza – syn. 21-hydroxyláza, EC 1.14.99.10, katalyzuje NADPH-de-

pendentnú hydroxyláciu steroidov v polohe 21. Je to mikrozómový cytochróm P-450, kt. vy-ţaduje 



na redukujúce ekvivalenty flavoproteín. Jeho deficit podmieňuje autozómovo recesív-ne dedičný 

nedostatok 21-hydroxylázy (kongenitálna hyperplázia kôry nadobličiek, typ III).  

steroides, es – [g. stereos telesný, priestorový + g. eidos podoba] steroidový, →steroidy. 

steroidy – [steroides] zlúč., kt. sa skladajú z 3 cyklohexánových a jedného cyklopentánového kruhu. 

Patria sem steroly, kalciferoly, ţlčové kys., pohlavné hormóny, hormóny kôry nadobličiek a i. 

stertor, is, n. – [l. stertere chrápať] chrápanie. Zvuk vyvolaný chvením mäkké podnebia a zadných 

podnebných oblúkov v spánku, najmä v polohe na chrbte, s otvorenými ústami. Moţná je 

behaviorálna th. 

Sterzov príznak – príznak aterosklerózy mozgových ciev: krátkodobé parézy končatín a prechodné 

poruchy reči. 

Stesolid
®
 enm. (Dumex) – Diazepam 5 al. 10 mg v 1 rektálnej tube 2,5 ml; antiepileptikum, 

anxiolytikum; podáva sa vo forme mikroklyzmy.. 

stet/ho- – g. prvá časť zloţených slov z g. sthétos hruď. 

stethaemia, ae, f. – [stet- + g. haima krv] stetémia, stáza krvi v pľúcach, prekrvenie pľúc. 

stethogoniometron, i, n. – [steto- + g. goniá uhol + g. metron miera, meradlo] stetogonio-meter, 

špeciálny prístroj na meranie zakrivenia hrudníka. 

stethtographia, ae, f. – [steto- + g. grafein písať] stetografia, znázornenie srdcových oziev a šelestov 

pomocou špeciálneho prístroja (sterografu, fonokardiografu). 

stethometron, i, n. – [stetho- + g. metron miera, meradlo] stetometer, prístroj na meranie objemu 

hrudníka (pri vdychu a výdychu). 

Stethomyia – podrod komárov rodu Anopheles. 

stethomyositis, itidis, f. – [stetho- + g. mýs-myos sval + -itis zápal] stetomyozitída, zápal hrudných 

svalov. 

stethoparalysis, is, f. – [stetho- + g. paralysis obrna] stetoparalýza, obrna hrudníkových sva-lov. 

stethoscopia, ae, f. – [stetho- + g. skopein pozorovať] Ästetoskopia. 

stethoscopus, i, m. – [stetho- + g. skopein pozorovať] stetoskop. 

stetoskop – [stethoscopus] fonendoskop, prístroj, kt. sa pouţíva pri →auskultácii. Pôvodne ho 

navrhnol Laennec na auskultáciu zvukov pri dýchaní a srdcovej činnosti. Pouţíva sa aj na 

auskultáciu pleurových, artériových, ţilových, maternicových, črevných a i. zvukov. Rozo-znáva sa 

binaurálny stetoskop s 2 vetvami určený pre posluch obidvoma ušami (napr. Cammannov s.), 

DeLeeho-Hillsov pôrodnícky stetoskop (pôrodník ho má upevnený na hlave a pouţíva pri auskul-

tácii srdca plodu), diferenciálny s. (umoţňuje porovnávať zvuky z dvoch oblastí tela). Elektronický 

stetoskop je elektronický zosilňovač zvukov v tele; selektívny ovládač umoţňuje vyladenie bízko- a 

vysokofrekvenčných tónov a výstup na zapisovač al. obrazovku. Ezofágový stetoskop – 

paţerákový s., je uloţený v paţeráku na prenos srdcových a dýchacích zvukov. Leffov stetoskop – 

s. slúţi na auskultáciu srdca plodu.  

stetoskopia – [stethoscopia] vyšetrovanie dýchacích a srdcových zvukov posluchom pomocou 

stetoskopu. 

Stevensonova metóda – metóda na výpočet hlasitosti. 

Stevensov-Johnsonov syndróm →syndrómy. 



steviol – kys. 13-hydroxykarb-16-en-18-ová, C20H30O3, Mr 318,44; aglukón steviozidu, sladký 

glukozid, kt. sa nachádza v hojnom mnoţstve v listoch a stopke rastliny 

Stevia rebaudiana Bert.  

Steviol 

 

 

steviozid – syn. steviozín; -D-glukopyranozylester kys. 13-[(2-O--D-

glukopyranozyl--D-glukopyranozyl)oxy]kar-16-en-18ovej, 

C38H60O18, Mr 804,90; látka izolovaná z listov Stevia 

rebaudiana (Bert.) Hemsl. (Eupatorium rebaudianum Bert.), 

Compositae; umelé sladidlo. 

Steviozid 

 

 

 

 

 

 

 

Stewartov-Holmesov príznak →rebound phenomenon. 

sthenorhinia, ae, f. – [g. sthenos úzky + g. rhis-rhinos nos] stenorínia, úzky nos. 

stibín – hydrid antimónu, SbH3, Mr  124,78; pouţíva l sa ako fumigant. Toxické príznaky sa podobajú 

účinkom arzínu. 

stibium – syn. →antimón. Stibii trisulfidum – sulfid antimonitý; Technescan Antimonsulfid
®
 inj. 

stibofén – bis[4,5-dihydroxy-1,3-benzéndisulfonáto(4–)-O
4
,O

5
]-antimonáto(5–)pentanátrium-

heptahydrát, C12H18Na5O23S4Sb, Mr 895,21; anthelmintikum účinné proti schistozóme, anti-

protozoikum, filaricídum (Std 91
®
, Corystibin

®
, Fantorin

®
, 

Fuadin
®
, Neoantimosan

®
, Pyro-stib

®
, Repodral

®
, Sodium 

Antimosan
®
, Trimon

®
; draselná soľ – Antimosan

®
, 

Heyden 611
®
). 

Stibofén 

stibokaptát – syn. dimerkaptosukcinát antimonitý; zlúč. trojmocného antimónu; šesťsodná soľ kys. 

2,2
,
-[(1,2-dikarboxy-1,2-etándiyl)bis-(tio)-1,3,2-ditiastibolán-

4,5-dikarboxylovej, C12H6Na6O12S6Sb2, Mr 787,74; 

antischistozomikum, podáva sa i. m. (Ro 4-1544/6
®
, Sb-58

®
, 

TWSb
®
, Astiban

®
). 

Stibokaptát 

 

Stiborov príznak →príznaky. 

Stickerova choroba →choroby. 

Stiedov výbežok – [Stieda, Ludwig, 1837 – 1918, nem. anatóm] proc. posterior tali. 



Stiedova choroba →choroby. 

Stiedova zlomenina – [Stieda, Ludwig, 1837 – 1918, nem. anatóm] zlomenina vnútorného kondylu 

stehnovej kosti. 

Stierlinov príznak →príznaky. 

stiff-man syndrome →syndrómy. 

stigma, tis, n. – [g. bod] označenie, znamenie, jazva; v gen. patol. znak. 

Stigma folliculi – stenčená, okrúhla oblasť tkaniva kôry vaječníka nad vyklenutým Graafovým 

folikulom pred ovuláciou. 

Stigma Giuffrida-Ruggierii – abnormálne plytká fossa glenoidalis. 

Stigmata Malpighii – body v slezine, kde sa menšie ţily vlievajú do väčších ţíl. 

Stigmata ventriculi – stigmy ţalúdka, drobné bodkovité krvácania v sliznici ţalúdka. 

Stigmata vomitus – prejavy vracania. 

stigmasterol – (3b,22E)-stigmasta-5,22-dien-3-ol; 3b-hydroxy-24-etyl-
5
,22-cholestadién, C29H48O, Mr 

412,67; jeden zo 44 známych fytosterolov. Nachádza sa v rastlinách v zákl. al. esterifkovanej forme, 

príp. konjugovaný vo forme glykozidov. Najbohatším zdrojom sú rastlinné oleje, orechy, semená, 

cereálie, strukoviny (sójové a kalabarové bôby) a malej miere sa 

vyskytuje aj v zelenine a ovocií. Zniţuje resorpciu cholesterolu v 

GIT a zvyšuje jeho vylučovanie ţlčou; bráni rozvoju steatózy 

pečene. Pouţíva sa v th. dyslipoproteinémií. 

Stigmasterol 

 

stigmatisatio, onis, f. – [l. stigma bod] stigmatizácia, označenie, poznamenanie, poškodenie. 

Stilamin 0,25 a Stilamin 3 mg
®
 inj. sicc. (Serono) – Somatostatini acetas 0,25, resp. 3 mg suchej 

substancie v 1 amp.; syntetický somatostatín. Pouţíva sa pri krvácaní do GIT, v profylaxii 

pooperačných komplikácií po operícii pankreasu a dvanástnikových fistúl. 

Stilbaceae – čeľaď nepravých húb radu Moniliales, do kt. patrí rod Dendrodochium. 

stilbamidín – syn. 4,4
,
-diamidinostilbén; 4,4

,
-(1,2-eténdiyl)bisbenzénkarboximidamid, C15-H16N4, Mr  

264,33; antiprotozoikum účinné proti leišmániám a 

trypanozómiám (izetionát C20-H28N4O8S2 – M&B 744
®
). 

Stibamidín 

 

stilbaziumjodid – 1-etyl-2,6-bis[2-[4-(1-pyrolidinyl)fenyl]etenyl)pyridíniumjodid, C31H36IN3, Mr  

577,56; anthelmintikum účinné proti nematódam (BW 61-32
®
, 

Monopar
®
). 

Stilbaziumjodid 

 

 

 



stilbén – syn. bibenzal, bibenzylidén; 1,1
,
-(1,2-etenyldiyl)bis[benzén], C14H12, Mr 180,24; trans-forma 

sa pripravuje Clemensenovou redukciou benzoínu, cis-forma dekarboxyláciou kys. -fenylškoricovej 

pomocou chromitu meďnatého. 
 
C6H5CH         C6H5CH 
                            
     HCC6H5    C6H5CH Stilbén 
 
 trans-forma   cis-forma 

Stillerovo rebro – [Stiller, Berthold, 1837 – 1922, maď. lekár] abnormálne pohyblivé X. rebro.  

stillicidum, i, n. – [l. stilla kvapka] kvapkanie, odkvapkávanie, podanie kvapiek.  

Stillicidum lacrimarum – slzenie. 

Stillingov kanál – [Stilling, Benedict, 1810 – 1879, nem. anatóm] canalis hyaloideus. 

Stillingova spleť – [Stilling, Benedict, 1810 – 1879, nem. anatóm] angl. fleece of Stilling, spleť 

myelinizovaných nervových vláken okolo ncl. dentatus. 

Stillingove tabuľky – [Stilling, Jakob, 1842 – 1915, štasburgský oftalmológ] pseudoizochro-matické 

tabuľky na vyšetrenie →farbocitu. Farebný tón a svetlosť sa pri teste dajú meniť nezávisle od seba. 

Tabuľky pozostávajú zo série kruhových políčok rôznej veľkosti i odrazivosti. Políčka jednej farby sú 

usporiadané do tvaru písmena al. čislice. Niekedy majú políčka rôzne farby, ale podobnú odrazivosť 

a tvoria v tabuľke iný znak (napr. písmeno B a zároveň číslica 3, písmeno O a číslica 6 al. 9 ap.). 

Táto úprava umoţňuje overiť, či sa vyšetrovaný orientuje podľa farby al. podľa zmien odrazivosti. 

Úlohou vyšetrovaného je zo vzdialenosti 1 m do 15 s rozpoznať na tabuľke znázornený obrazec. 

Stillingove vlákna – [Stilling, Benedict, 1810 – 1879, nem. anatóm] nervové vlákna vo formatio 

reticularis predĺţenej miechy. 

Stillingovo-Clarkeovo jadro – [Stilling, Benedict, 1810 – 1879, nem. anatóm a chirurg, kt. pôsobil v 

Kasseli; Clarke, Jacob A., 1817 – 1880, londýnsky neurológ] ncl. thoracicus. Gangliové bunky pri 

báze columna dorsalis miechy v blízkosti jej mediálneho okraja, kde sa spája so substantia 

intermedia centralis a to medzi segmentmi C7 a L3. Jadro sa skladá z veľkých buniek, kt. neurity 

obaľuje hrubá myelínová pošva a tie prebiehajú ako tractus spinocerebellaris anterior et posterior do 

mozočka. 

Stillingov-Türckov-Duaneov syndróm – [Stilling, Jakob, 1842 – 1915, nem. oftalmológ; Türck, 

Siegmund, švajč. oftalmológ z konca 19. stor.; Duane, Alexander, 1858 – 1926, amer. oftalmológ] 

→Duanov sy. (→syndrómy). 

Stillov syndróm →syndrómy. 

Stillov-Chauffardov syndróm →Chauffardov sy. (→syndrómy). 

Stillov šelest →šelesty. 

Stilnox 10 mg
®
 tbl. obd. (Laboratories Synthélabo) – Zolpidemi tartras 10 mg v 1 tbl.; agonista 1-

receptorového miesta centrálneho GABA-receptoru, zodpovedného za moduláciu Cl
–
 kanála; 

hypnotikum nebenzodiazepínového typu. 

stilóniumjodid – N,N,N-trietyl-2-[4-(2-fenyletenyl)fenoxy]etánamíniumjodid, C22H30INO, Mr 451,40; 

antispazmodikum, ganglioblokátor (MG 624
®
, Elvetil

®
). 

Stilóniumjodid 

 

 



stimulans, antis – [l. stimulare podnecovať] stimulácia, podnecovanie, vzpruţenie, podráţdenie. 

stimulator, oris, m. – [l. stimulare podnecovať] stimulátor, ponuka, podnet, zariadenie, kt. vyrába 

podnet (elekt.), napr. kardiostimulátor. 

stimulus, i, m. – [l.] siteň, podnet, popud, ponuka. 

Stinsonova metóda →metódy. 

stipes, itis, m. – [l.] kmeň, kôl; plameň.  

stiripentol – 4,4-dimetyl-1-[3,4(metyléndioxy)-fenyl]-1-penten-3-ol; antiepileptikum s účinkom 

podobným valproátu. 

stirofos – syn. tetrachlórvinfos; 2-chlór-1-(2,4,5-trichlórfenyl)-benzylfosfátový ester kys. fosforečnej, 

C10H9Cl4O4P, Mr 365,95; inhibítor cholínesterázy, insekticídum, 

pesticídum (ENT 25841
®
, SD 8447

®
, Dietreen

®
, Gardona

®
, Rabon

®
). 

Stirofos 

 

stirpes, is, f. – [l.] kmeň, koreň, výhonok. 

Stockerov príznak →príznaky. 

Stodola, Ivan – (1888, L. Mikukláš – 1977, Piešťany) lekár, organizátor zdravotníctva, dramatik a 

spisovateľ. Pôsobil ako ţupný lekár v L. Mikuláši, neskôr krajinský radca v Bratislave a Prahe, r. 

1939 – 48 ako riaditeľ Štátneho zdrav.-sociálneho ústavu. Presadzoval zásady boja proti tbc, 

brušnému týfu a trachómu, bol krajinským tajomníkom Masarykovej ligy proti tbc. Je jedným zo 

zakladateľov nášho sociálneho a preventívneho lekárstva.  

Stoffwechseltee N
®
 species (Abstwinder Naturheilmittel) – fytofarmakum, diuretikum, akvaretikum. 

Zloţenie: Betulae folium 25 mg + Calendulae flos cum calyce 23 g + Equiseti 15 g + Salicis cortex 

10 g + Urticae herba 7 g + Dulcamarae stipes 5 g + Guajaci lignum 5 g + Millefolii herba 5 g + 

Juniperi fructus 5 g c 100 g čajovej zmesi. Pouţíva sa ako pomocný liek pri obezite s retenciou 

tekutín. 

Stokertov príznak →príznaky. 

Stokesov príznak →príznaky. 

stomach/o- – prvá časť zloţených slov z g. stomachos ţalúdok. 

stomachalgia, ae, f. – [stomach- + g. algos bolesť] bolesť ţalúdka. 

stomachicus, a, um – [g. stomachos ţalúdok] podporujúci chuť do jedenia, uľahčujúci trávenie. 

stomachiká – [stomachica (remedia)] lieky podporujúce vylučovanie ţalúdkovej šťavy, trávenie a 

krvný obeh. Drogy tejto skupiny obsahujú látky s aromatickou, ostrou al. horkou chuťou (amará, 

digestíva). Viaceré z nich sa pouţívajú ako korenie: Fructus anisi, Herba thymi, Cortex cinnamomi, 

Radix zingiberis, Fructus cardamomi, Semen myristicae, Crocus, Semen sinapis, Semen erucae, 

Frutctus capsici, Fructus piperi. 

Stomachis extractum – extrakt ţalúdka ošípaných štandardizovaný na obsah pepsínu (56 mval, t. j. 

20 g 20 % HCl) je donátorom pepsínu a katepsínu. Pouţíva sa ako substitučný organopreparát pri 

dyspeptických ťaţkostiach pri hypo- a achlórhydrii, achylickej hnačke, poruchách trávenia po 

resekcii ţalúdka, v rekonvalescencii a v starobe (Enzynorm
®
 dr. a sol.; Enzynorm forte

®
 dr.). 

stomachodynia, ae, f. – [stomacho- + g. odyné bolesť] stomachodýnia, bolesť ţalúdka. 



stomachoscopia, ae, f. – [stomacho- + g. skopein pozorovať] stomachoskopia, vyšetrovanie ţalúdka 

zrakom (pomocou gastroskopu). 

stomachus, i, m. – [g. stomachos ţalúdok] ţalúdok. 

Stomaran
®
 species (Léčivé rostliny) – dietetický čaj pri poruchách trávenia. Zloţenie: Radix calami 15 

g + Radix angelicae 15 g + Flos chamomillae 15 g + Herba centauri 10 g + Herba hyperici 10 g + 

Herba agrimoniae 10 g + Herba menthae piperitae 10 g + Folium rubi fruticosi 10 g + Fructus 

foeniculi 5 g v 100 g čajovej zmesi. Pouţíva sa pri poruchách sekrécie ţalúdkovej šťavy a trávenia, 

plynatosti, nechuti do jedenia, ako spazmolytikum. 

stomat/o- – prvá časť zloţených slov z g. stoma ústa. 

stomatalgia, ae, f. – [stomat- + g. algos bolesť] bolesť v ústach. 

stomatitída – [stomatitis] zápal sliznice ústnej dutiny. V praxi sa týmto termínom označujú zápalové 

zmeny väčšieho úseku sliznice lícnej, ústnej predsiene, podnebia al. podjazykovej oblasti. Zápalové 

zmeny ďasien sa nazývajú gingivitídou, jazyka glositídou, pier cheilitídou ap. V etiológii s. sa najvac 

uplatňujú mechanické faktory (poranenia ostrými hranami zubov, nevyhovujúcicimi zubnými 

náhradami), termické vplyvy (horúca potrava, otvorený oheň, ţeravé predmety), chem. látky (kys., 

zásady, rozpúšťadlá), galvanické príčiny (rozličné kovy ako náhrady zubov a plomby), infekcia a 

alergické reakcie. 

Erozívne stomatitídy – vznikajú v súvislosti s týmito stavmi: alergicko-toxické reakcie, 

gingivostomatitis herpetica, hemoblastózy, herpangína, herpes simplex, herpes zoster, lichen ruber 

planus, (erozívna forma), multiformný erytém, pemfigus, stomatitis epidemica, syfilis I. a II. štádium, 

varičela. 

Ulcerózne stomatitídy – vyskytuje sa pri týchto stavoch: agranulocytóza, alergicko-toxická reakcia, 

fyz. vplyvy, gingivostomatitis ulcerosa, hemoblastózy, herpes zoster, karcinóm, lichen ruber planus, 

(bulózna forma), lupus erythematosus, mononucleosis infectiosa, multiformný erytém, mykózy, 

pemfigus, periadenitis mucosa, trofické vredy.  

Vezikulózne stomatitídy – bývajú následkom týchto stavov: alergické reakcie, fyz. a chem. vplyvy, 

herpangína, herpes simplex, herpes zoster, lichen ruber planus, (vezikulózna forma), multiformný 

erytém, pemfigus, stomatitis epidemica,varicella. 

Dg. – stanovuje sa na základe klin., bakteriol., virol., príp. histol. vyšetrenia. 

Th. – zameriava sa na ovplyvnenie zákl. choroby. Lokálna th. spočíva v aplikácii antibiotík, 

adstringencií (Herbadent), čajovín (harmanček, šalvia). V praxi pouţívané tct. (Tct. myrrhae, 

rathaniae, gallarum) sa nepokladajú za vhodné. Alkohol, najmä vo vyšších koncentráciách, dráţdi 

sliznice a vyvoláva ešte väčšiu bolesť. Lokálne liečivo moţno aplikovať vo forme výplachov úst, al. 

vytierať a potierať eflorecencie vatovým tampónom namočeným v rozt. utišujúcej látky. Masťové 

liečivé pôsobia lepšie v zmesi s pektínovou bázou, kt. lepšie odoláva účinku slín a lepšie prilieha na 

sliznicu (Kenalog in orabase). Vhodná je strava s vhodným zloţením, teplotou a konzistenciou. Má 

sa vylúčiť fajčenie. V ťaţších prípadoch treba poskytnúť aj celkovú th., podávajú sa vitamíny, 

imunomodulanciá, kortikoidy a antibiotiká. Pri dlhšom trvaní s. ako 2 týţd. treba myslieť na 

systémovú chorobu. 

stomatitis, itidis, f. – [stoma- + -itis zápal] stomatitída, zápal sliznice ústnej dutiny.  

Stomatitis allergica – alergická stomatitída. 

Stomatitis angularis – angulus infectiosus, s. aphthosa, s. herpetica. 

Stomatitis aphtobullosa – slintačka a krívačka. 



Stomatitis aphtosa – recidivujúce afty, častá choroba opakujúca sa aj nekoľkokrát/r., niekedy celý 

ţivot. Vyskytne sa v priebehu ţivota ~ v 20 % populácie, a to častejšie u ţien ako u muţov. Etiológiu 

nepoznáme. Nie je pp. ţe ho vyvolávajú baktérie al. vírusy, uvaţuje sa skôr o alergii napr. na niekt. 

baktérie beţnej ústnej flóry príp. na potraviny, o imunol. mechaniz-moch, endokrinných poruchách, 

gen. faktoroch (o čom svedčí rodinný výskyt) a i. Uvádza sa ţe ~ v 20 % pacientov ide o nutričný 

deficit, najmä nedostatkok vitamínu B12, kys. listovej a ţeleza; v iných štúdiách sa to však 

nepotrvdilo. Ďalšou príčinou by mohli byť poruchy GIT (malasimilácia niekt. cereálií). Aftózna 

stomatitída sa totiţ pozoruje pri niekt. celkových poruchách GIT. 

Klin. obraz – charakterizujú malé kráterovité erózie al. vriediky so zapáleným okolím, kt. sa 

nachádzajú na sliznici ústnej dutiny s výnimkou tvrdého podnebia a pripojenej gingívy. Eró-zie 

intenzívne bolia na chuťové podnety, ale aj spontánne. Pri súčasnom výskyte viacerých 

eflorescencií sa pacient nemôţe riadne stravovať. Afty postihujú obyčajne pohyblivé časti úst, ako je 

jazyk a okraje pier a líc. Vriediky sa začínajú ako malé oválne al. okrúhle začervenalé papulky, kt. sa 

menia na vezikuly a v priebehu 1 d praskajú. Prasknuté erózie afty pokrýva tenká ţltavá pablana a 

obkolesuje ich červený lem. Vriediky sa obyčajne hoja do 2 týţd. bez jazvenia. Ich veľkosť kolíše od 

3 po > 25 mm. Ťaţšie lézie môţu zanechávať jazvy. Horúčka je zriedkavá.  Prvé epizódy sa zjavujú 

medzi 10. a 20. r. ţivota. Môţu sa však zjaviť aj u detí < 2-r. U niektl. osôb ide len o 1 epizódu, u 

iných o celú sériu. 

Th. – kauzálnu th. nepoznáme. Odporúča sa potieranie áft rozt. AgNO3, genciánovou viole-ťou, 

aplikácia antibiotík (Framykoin
®
 ung.), dezinficiencií a adstringencií. V ťaţších prípa-doch sa 

podávajú vitamíny (B, A a E), gamaglobulín. 

Afty môţe vznikať aj následkom traumatizácie ďasien ostrou zubnou kefkou ap. a porúch imunity 

(imunodeficiencia al., imunoalteračné choroby, ako je lupus erythematosus systemicus, Crohnova 

choroba, Bechçetov sy.). Na patogenéze s. a. sa môţe zúčastňovať aj fajčenie, zubné protézy, ďalej 

ţenské pohlavné hormóny (o čom svedčí vznik s. a. len v určitých fázach menštruačného cyklu a 

zlepšenie, resp. remisia v gravidite). U niekt. ţien sa osvedčila hormónová th. Vznik áft môţu 

vyprovokovať emočné stresy a traumatizácia ústnej dutiny. 

Stomatitis aphtosa herpetica – vzniká následkom infekcie vírusom herpes simplex, kt. je rozšírený 

takmer ubikvitárne. Nachádza sa hojne vo výteroch z áft a v slinách pacienta. Infekcia sa môţe šíriť 

priamo al. nepriamo kontaminovanými predmetmi. Pre veľkú vnímavosť ochorejú najmä dojčatá, 

batoľatá a malé deti, kým deti školského veku a mladiství zriedkavejšie. Vyskytuje sa najmä v 

prechodnom ročnom období. Inkubačné obdobie trvá 2 – 3 d, niekedy týţd. Začiatok choroby býva 

obyčajne prudký. Dieťa je skleslé, ubolené, mrzuté, plačlivé. Pre bolesti v ústach odmieta potravu. 

Po 2 – 3-d subfebrilnom predchorobí pri vysokej horúčke (40 °C i viac) je sliznica ďasna zdurená, 

intenzívne sčervenená a ľahko krváca. Erytém prechádza často aj na bukálne sliznice a jazyk. 

Postupne vznikajú okrúhle al. eliptické ţltobiele ploché vriedky s karmínovočerveným úzkym lemom 

(afty). Afty na perách splývajú a zasychajú v zakrvavené príškvary. Z úst cítiť zvláštny zápach 

(foetor ex ore). Submandibulárne a angulárne lymfatické uzliny bývajú zdurené a bolestivé. Ak sa 

pridruţia streptokokové al. stafylokokové infekcie, v okolí úst sa môţu vyvinúť impetiginózne krusty. 

Ochorenie trvá zvyčajne ~ 1 týţd. Vriedky sa rýchlo epitelizujú, upravuje sa chuť do jedenia a 

celkový stav. 

Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu, moţná je izolácia pôvodcu. V krvi pacienta bývajú 

protilátky proti vírusu herpes simplex typu 1. 

Dfdg. – treba odlíšiť Coxsackie A 16, 2, 5 – 10, 16 – 20, B 2, 5, pemfigus, sy. ruka–noha–ústa 

(erupcia varičelózneho typu), Behçetov sy. 

Th. – lokálne sa aplikujú výplachy, kloktania úst harmančekovým čajom, príp. anestezínový púder 

(Rp. Anaesthesini 1,0, Sacch. lact. 2,0). Podávajú sa vitamíny, pri vysokej horúčke antipyretiká a 



zábaly. Pri rozsiahlejších postihnutiach s väčšou reakciou lymfatických uzlín, horúčkou so sklonom k 

ulceráciám je indikovaný gamaglobulín a antibiotiká, resp. antivirotiká (acyklovir). 

Stomatitis arsenicalis – s. následkom otravy arzénom. 

Stomatitis bismutica – s. pri otrave bizmutom; charakterizuje ju modročierny bizmútový lem na 

ďasnách, gingivitída, pigmentácie na bukálnej sliznici, ,,sore“ na jazyku, kovová chuť v ústach a 

pocity pálenia v ústach. 

Stomatitis catarrhalis – s. simplex. 

Stomatitis contacta – s. venenata.  

Stomatitis diabetica – s. pri diabetes mellitus; najmä vo forme gingivitídy, príp. s alveolárnou 

pyoreou. 

Stomatitis epidemica – s. epizootica, slintačka a krívačka (SLAK), je choroba dobytka. Postihuje 

čeľaď Bovidae (dobytok), ovce, kozy, ošípané a všetky divé preţúvavce. Pomerne málo vnímavá je 

čeľaď Camelidae (ťavy, lamy, vikune). Kone môţu byť prenášačmi nákazy, avšak neochorejú. 

SLAK vyvoláva ju Aphthovirus patriaci do čeľade →Picornaviriadae. Dosahuje veľkosť 24 nm a má 

pravidelnú ikozaedrálnu symetriu. Stred vírusovej častice tvorí jedna molekula jednovláknitej RNA, 

okolo kt. je bielkovinový kapsid. RNA je nosteľkou gen. informácie pre všetky vlastnosti vírusu Je 

zodpovedná za infektivitu a mnoţenie vírusu. Bielkovinový kapsid obsahuje 4 štrukúrne polypeptidy, 

kt. sú rozhodujúce pre antigénnu a imunogénnu aktivitu vírusu a pre typovú a subtypovú 

špecifickosť. 

Vírus SLAK má 7 zákl. typov, kt. sa líšia svojimi sérol. a imunol. vlastnosťami. Označujú sa ako typ 

O, A a C (európske typy), typ SAT 1, 2 a 3 (africké typy) a typ Asia 1 (ázijský typ). Kaţdý typ sa 

ďalej delí na rad viac al. menej odlišných subtypov. Táto antigénna heterogenita je významná z 

epizootického hľadiska, ako aj z hľadiska praktickej imunizácie, pretoţe imunita po prekonaní 

nákazy al. po vakcinácii je prísne typová a čiastočne subtypovo špecifická. 

Odolnosť vírusu vo vonkajšom prostredí je relat. vysoká a závisí od podmienok prostredia. Vírus je 

vysoko infekčný a môţe pretrvávať v kontaminovanom krmive a v prostredí aţ 1 mes., v závislosti 

od teploty a pH. Ide o jednu z najinfekčnejších chorôb zvierat. Vírus je vysoko citlivý na kyslé pH (od 

hodnoty pH 6,8 – 6,5). Naproti tomu v zásaditom prostredí je relat stabilný (aţ  do pH 11). Teploty 

nad teplotou mrazu vírus dlhodobo konzervujú, teploty > 50 °C ho so stúpajúcou rýchlosťou 

inaktivujú. Na dezinfekciu sú vhodné silné lúhy, formalín a chlórové preparáty. Vírus nepoškodzuje 

alkohol, éter, acetón, fenol. Má schopnosť dlhodobo preţívať v tkanivách zvierat, kt. uhynuli al. boli 

zabité v priebehu nákazy, a to v kostiach, krvi, parenchýmových orgánoch, lymfatických uzlinách, 

semene; v koţi môţu preţívať viac d aj mes. V svalovine zabitých zvierat sa vírus aktivuje v 

priebehu zrenia mäsa v dôsledku poklesu pH na hodnoty 6,0 – 5,8 v súvislosti s tvorbou kys. 

mliečnej. 

Hlavnou vstupnou bránou infekcie je sliznica horného dýchacieho a tráviaceho ústrojenstva. V 

priebehu inkubačného obdobia sa tu tvoria prim. afty, z kt. sa vírus šíri lymfatickou a krvnou cestou 

do predilekčných miest a uţ v tomto čase sa vylučuje mliekom, močom a slinami. Po vzniku sek. áft 

prebieha druhá, veľmi silná virémia a nastáva extrémne silné vylučovanie vírusu z chorého zvieraťa 

všetkými sekrétmi a exkrétmi vrátane vydychovaného vzduchu (najmä pri ošípaných). 

Prenos nákazy sa uskutočňuje priamym al. nepriamym kontaktom (kvapôčková infekcia), zvieracími 

vektormi (ľuďmi ap.), neţivými vektormi (predmetmi, náradím), vzruchom, najmä v teplých 

oblastiach (na vzdialenosť aţ 60 km na súši a aţ 300 km nad morom; r. 1967 sa napr. preniesla z 

Francúzska na ostrov Wight).  



Pri kaţdom náleze pľuzgierovitých zmien na sliznici papule, salivácie al. krívania vnímavých zvierat 

spojenom s príznakmi celkového ochorenia treba predpokladať SLAK. 

Vírus sa dá identifikovať z lézií (vriedikov) na lícach, v ústnej dutine, na ďasnách, jazyku, dlaniach, 

prstoch, stupajách. Väčšina prípadov sa vyskytuje v lete a na začiatku jesene. Choroba postihuje 

najmä deti < 10-r., ale aj staršie, ale aj v dospelosti nie je zriedkavosťou. Vírus sa nachádza v 

slinách, krvi, moči a mlieku postihnutých zvierat. 

Aftovírusy sú skupinou vírusov zodpovedných za slintačku a krívačku. Choroba sa vyskytuje 

endemicky v Ázii, Afrike a Strednom Východe a Juţ. Amerike, sporadicky aj v iných oblastiach 

sveta. V ostatnom čase sa vyskytla v mnohých krajinách pandémia vyvolaná typom O a vo februári 

2001 prenikla do V. Británie, pp. z Juţ. Afriky. Kontrola choroby sa vykonáva väčšinou očkovaním 

(inaktivovaná vakcína – príleţitostné epidémie spojené očkovaním) al. zabíjaním infikovaných 

zvierat (V. Británia). 

Aftovírusy sa fyzikálne značne líšia od iných pikornavírusov: sú acidolabilné (< pH 7,0), antigénne 

sa rozlišuje 7 sérotypov (A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia1), lokalizáciou antigénných miest na 

kapside sa značne líši od enterovírusov. Genóm je väčší ako genóm iných pikornavírusov, ~ 8,5 kb.  

Vírusy sa vyskytujú vo vydychovanom vzduchu, slinách, stolici, moči, mlieku a semene infikovaných 

zvierat, ako aj v mäse a vedľajších produktoch, v kt. sa udrţujú pri pH > 6,0. Zdrojom nákazy sú 

puchieriky al. buly na jazyku, ďasnách, lícach, podnebí, perách, bradavkách, vemene, okolo nosa a 

na kopytách. 

Klin. obraz – pri hovädzom dobytku: inkubačné obdobie trvá 2 – 7 (výnimočne 12 d). Prvými 

príznakmi sú vysoká teplota, salivácia, porucha celkového stavu. Typické afty sa tvoria 2. – 3. d od 

nákazy. Sú guľaté al. pozdĺţne, svetlej farby, naplnené priezračnou, neskôr skalenou lymfou. Za 

ďalšie 1 – 3 d praskajú a vznikajú bolestivé erózie s krvácajúcou spodinou. Po 1 aţ 2 d sa začína 

epitalizácia smerom od okrajov k stredu. Afty lokalizované na dorzálnej ploche jazyka, bezzubom 

okraji čeľusti, ďasnách, pyskoch, mulci, nozdrách, korunovom okraji paznechtov, medzinechtí, 

vemene. Pri ťaţkých zvieratách sa zjavuje krívanie aţ uľahnutie. Erózie sa hoja za 8 – 14 d. Pri 

ošípaných sa afty vyskytujú najmä na nohách, v menšom rozsahu v ústnej dutine, na rypáku a pri 

prasniciach na vemene. Pri ovciach sa pozorujú zmeny najmä na končatinách; v ústnej dutine sú 

veľmi drobné a rýchlo sa hoja. Veľmi časté sú aborty. Pri kozách sú zmeny na končatinách 

zriedkavé, viac sa vyskytujú v papuli, kútikoch papule, zriedka na jazyku. Slintanie nie je výrazné, 

nápadný je pokles dojnosti. Pri všetkých zvieratách môţe byť priebeh nákazy zhubný s vysokou 

mortalitou, poruchami srdcovej činnosti a krvného obehu, dýchacieho aparátu, často bez utvorenia 

vezikulárnych zmien. Nákazlivosť trvá, kým sa úplne nezhoja afty. Stolica môţe byť infekčná 

niekoľko týţd. 

Dg. – stanovuje sa na základe klin. a laborat. vyšetrenia. Pri hovädzom dobytku sa na vyšetrenie 

posielajú stery z čerstvých, neprasknutých afekcií (jazyka, mulca a ústnej sliznice) s hmotnosťou 

min. 2 g. Pri ošípaných sa posielajú čerstvé afty z rypáka al. korunkových okrajov paprčiek (po umytí 

čistou studenou vodou). Nevhodné sú steny z prasknutých viacdňových pľuzgierov. Materiál sa 

ukladá do glycerínfosfátového pufra (Bioveta, Terezín). Z mláďat moţno odoslať celú hlavu, 

oddelené končatiny, resp. celé zviera. Vzorky materiálu sa zabalia podľa prepisov, povrchovo 

dezinfikujú a odosielajú poslom. V laboratóriu sa dodaný materiál pouţije na priamy sérol. dôkaz 

komplementfixačného antigénu pomocou hyperimúnnych morčacích typových antisér a na izoláciu 

vírusu na laborat. zvieratách al. na kultiváciu tkanív. Výsledok vyšetrenia je v pozit. prípade známy 

do 3 h. 

Dfdg. – ťaţko sa odlíši: 1. vezikulárna s. ošípaných vyvolaná rabdovírusom; 2. vezikulárna choroba 

ošípaných vyvolaná enterovírusom, podobným ľudskému vírusu Coxsackie B5; 3. vezikulárny 

exantém ošípaných vyvolaný kalicivírusom; 4. vezikulárna s. (mor) hovädzieho dobytka vyvolaná 



paramyxovírusom; 5. infekčná rinotracheitída dobytka vyvolaná herpesvírusom; 6. ,,modrý jazyk“ 

(angl. bluetongue) vyvolaný reovírusom.  

Th. – nevykonáva sa. Likvidácia uţ vzniknutej nákazy v podmienkach ţivočíšnej veľkovýroby je 

zloţitá a ekonomický náročná. Zavedené protinákazové opatrenia smerujú k ochrane štátu pred 

zanesením vírusu zo zahraničia, k vylúčeniu moţnosti šírenia sa vírusu vnútri štátu a k rýchlej 

likvidácii príp. vzniknutých ohnísk nákazy. Dôleţitá je aktívna imunizácia vnímavých zvierat. 

Pouţívajú sa na ňu trojvalentná olejová vakcína pre ošípané. Programy pravidelných kaţdoročných 

vakcinačných akcií sú stanovené záväznými smernicami Štátnej veterinárnej správy. 

U ľudí SLAK vyvolávajú rôzne vírusy z čeľade Enterovirus, najmä Coxsackie A16, kmene Coxsackie 

A a enterovírus 71. Prenos nákazy sa uskutočňuje priamo z človeka na človeka (kvapôčkovou 

infekciou, slinami, tekutinou z vezikúl a exkrétmi) al. nepriamo predmetmi kontaminovanými 

sékrétmi. Choroba postihuje najmä deti. 

Klin. obraz – inkubačné obdobie trvá 2 – 5 d, nasleduje krátke prodromálne febrilné štádium, 

sledované faryngitídou s vezikulkárnou vyráţkou, po kt. ostáva v ústnej dutine 5 – 10 bolestivých 

vriedikov, obyčajne na jazyku, ďasnách a na bukálnej sliznici. Súčasne sa zjavuje nesvrbivá 

vezikulárna vyráţka na rukách a nohách, najmä na dlaniach a stupajoch. Stav sa upravuje v 

priebehu 7 – 10 d. U detí < 5- r. sa príleţitostne vyskytujú ťaţké prípady s myokarditídou, 

meningitídou, encefalitídou a akút. chabou obrnou. Pacienti sú nákazliví v celom priebehu 

ochorenia. 

Dg. – stanovuje sa na základe epidemiol. anamnézy a klin. a laborat. vyšetrenia. Na izoláciu 

enterovírusov je najdôleţitejším materiálom stolica, pretoţe mnoţstvo vírusov v nej je vysoké a 

vylučovanie enterovírusov trvá pomerne dlho. Na vyšetrenie sa v Hanksovom vírusovom 

transportnom médiu zasiela aj likvor a výtery z vriedikov v ústnej dutine al. koţných pľuzgierikov 

lézií.  

Th. – je symptomatická. V ťaţších prípadoch (dlhodobejšia hyperpyrexia, tachykardia, tachypnea, 

zhoršenie príjmu potravy, vracanie a dehydratácia, letargia ap.) al. pri komplikáciach (meningitída, 

myokarditída, akút. chabá obrna) sa majú hospitalizovať. Postihnuté deti sa majú izolovať doma 1 

týţd. po zjavení sa vyráţky. Odporúča sa zvýšená hygiena (umývanie rúk, dezinfekcia predmetov 

(hračky, riad, uteráky kontaminované kvapôčkami, slinami, teku-tinou z puchierikov a exkrétmi 

infikovaných prípadov). 

Stomatitis epizootica – s. epidemica. 

Stomatitis erythematopultacea – s. simplex. 

Stomatitis exanthematica – exantematická stomatitída. 

Stomatitis fumantium – s. nicotinica. 

Stomatitis fusospirochaetalis – Plautova-Vincentova angína. 

Stomatitis gangraenosa – noma, gingivitis necroticoulcerosa. 

Stomatitis gonococcica – kvapavková stomatitída. 

Stomatitis herpetica – s. aphtosa, gingivostomatitis herpetica, zápal sliznice celej ústnej dutiny 

vrátane ďasien následkom prim. infekcie vírusom herpes simplex. Charakterizuje ho tvorba erózií so 

zápalovým dvorcom, zdurením regionálnych lymfatických uzlín, horúčkou. 

Stomatitis infectiosa – infekčná stomatitída. 

Stomatitis intertropica – stomatitída kombinovaná s tropickou sprue. 

Stomatitis maculofibrinosa – Bednařove afty. 



Stomatitis medicamentosa – lieková stomatitída, pri liekovej alergii. 

Stomatitis membranosa – pablanová stomatitída. 

Stomatitis mercurialis – stomatitída pri otrave ortuťou, kt sa vyznačuje silným slinotokom 

(sialorea), vypadávaním zubov, ortuťovým lemom okolo ďasien, Kussmaulovým ,,lakovým hltanom“, 

príp. nekrózami podobnými aftom. 

Stomatitis mycotica – syn. soor, s. oidica, mykotický zápal sliznice ústnej dutiny. 

Stomatitis nicotinica – s. fumantium, hyperplastický zápal vývodov malých slinných ţliaz 

s hyperkeratózou okolitej sliznice najmä na tvrdom podnebí. Postihuje silných fajčiarov, býva 

asymptomatická. 

Stomatitis nonspecifica – nešpecifická stomatitída. 

Stomatitis papulosa bovina – mierna choroba mladého dobytka vyvolaná poxvírusom, s léziami 

ústnej dutiny podobnými slintačke a krívačke. 

Stomatitis pseudomembranacea – pseudomembranózna stomatitída, s tvorbou pablán. 

Stomatitis saturnina – stomatitída ako ťaţká parodontopatia bez ,,oloveného“ lemu následkom 

celkového toxického pôsobenia olova. 

Stomatitis scarlatinosa – šarlachová stomatitída. 

Stomatitis scorbutica – skorbutická stomatitía. 

Stomatitis simplex – syn. s. catarrhalis, katarálny zápal sliznice ústnej dutiny je pomerne benígna 

choroba, kt. sa môţe vyskytnúť samostatne (vyvolávajú ju baktérie, huby al. vírusy, často vzniká z 

gingivitídy) al. sprevádza inú chorobu, napr. koţnú, metabolickú, krvnú, infekčnú (cyklická infekčná 

choroba, osýpky, šarlach), otravy ťaţkými kovmi a i.) Klin. obraz charakterizuje očervenenie, 

zdurenie sliznice, kt. príp. ľahko krváca a býva prekrytá jemným belavým závojom (napr. ako by 

dieťa práve pilo mlieko – s. erythemato-pultacea). Prítomný býva zápach z úst (foetor ex ore), 

hypersalivácia, sťaţený príjem potravy; →glossitis, →gingivitis. 

Stomatitis syphilitica – syfilitická stomatitída; →syfilis. 

Stomatitis tropica – sprue. 

Stomatitis ulcero(membrano)sa – zápal ústnej dutiny s hlbokými, progredujúcimi ulcerami 

pokrytými pablanami, intenzívnym zápachom z úst, slinotokom, zdurením regionálnych lymfatických 

uzlín; vyskytuje sa napr. pri Plautovej-Vincentovej angíne, leukémii, agranulocytóze, sepse. 

Stomatitis ulcerosa – ulcerózna stomatitída, kompikácia niekt. puchierovitých afekcií. 

Stomatitis ulcerosa oviec – stomatitída oviec, ecthyma contagiosum. 

Stomatitis uraemica – uremická stomatitída; →uraemia. 

Stomatitis venenata – stomatitída zjavujúca sa na sliznici v mieste, kde nastáva opakovaný kontakt 

s dráţdivými látkami al. jedmi. 

Stomatitis vesiculosa – akút. benígna stomatitída, príleţitostne postihuje aj ľudí. Vyvoláva ju 

infekcia Rhabdovirusom hovädzieho dobytka koní a mulov. 

Stomatitis Vincenti – akút. nekrotizujúca ulcerózna gingivitída. 

stomatocytosis, is, f. – [stomato- + g. kytos bunka + -osis stav] →stomatocytóza. 

stomatocytóza – [stomatocytosis] anomália erytrocytov (Erc) charakterizovaná ich šálkovitým tvarom, 

kt. majú vo sfarbenom nátere štrbinovitú vtlačeninu, pripomínajúcu ústa (stomatocyty). Hereditárna 



stomatocytóza – dominantne dedičná anomália, kt. podmieňuje chýbanie jedného z integrálnych 

proteínov membrány Erc. Vyskytuje sa pri tzv. chorobe Rh0. Ide o nesférocy-tovú hemolytickú 

anémiu môţe byť aj následkom uţívania niekt. liečiv al. vírusovej nákazy. Prvý ju opísal u 2 

ţidovských sestier pochádzajúcich z Poľska Damon a spol. (1962).  

stomatocytus, i, m. – [stomato- + g. kytos bunka] stomatocyt; →stomatocytóza. 

stomatodeum, stomadeum, i, n. – [g. stoma-stomatos ústa] primitívna ústna jamka v období vývoja. 

stomatodysodia, ae, f. – [stomato- + g. dysódiá zápach z úst] stomatodyzódia, zápach z úst. 

stomatogenes, es – [stomato- + g. gennán tvoriť] stomatogénny, ústneho pôvodu. 

stomatologia, ae, f. – [stomato- + g. logos náuka] stomatológia, med. odbor, kt. sa zaoberá 

chorobami úst, čeľustí a zubov. Je to zákl. špecializačný odbor. K nadstavbovým špecializačným 

odborom patrí: a) čeľustná ortopédia; b) maxilofaciálna chirurgia; c) detská stomatológia.  

Certifikované pracovné činnosti stomatológie sú: a) dentoalveolárna chirurgia; b) mukogin-

giválna chirurgia; c) ochorenia slizníc ústnej dutiny. 

Ortodoncia – odbor s., kt. rieši nepravidelnosti chrupu a chýb zhryzu. 

Paradontológia – odbor s., kt. predmetom činnosti je dg., th. a prevencia chorôb parodontu. 

Preventívna stomatológia – odbor s., kt. sa zaoberá predchádzaním chorôb zubov. 

Stomatochirurgia – odbor s., kt. sa zaoberá extrakciou dočasných a stálych zubov, chir. th. 

komplikácií zubného kazu a chorôb ďasien, th. chorobných stavov a následkov úrazov zubov 

a priľahlých tkanív, tvárových tkanív a čeľustí, ako ja nápravou vrodených anomálií (postave-ní 

čeľustí, zaloţenia zubov a vývojových chýb).  

Stomatoprotetika – odbor s., kt. rieši problematiku zubného kazu a výskumom a výrobou protéz. 

Záchovná stomatológia – odbor, kt. sa venuje th. zubov konzervatívnymi metódami. 

Zubná hygienistika – odbor s., kt. sa zaoberá poradenstvom a úpomocou v oblasti individuálnej 

starostlivosti o zuby a ďasná. Prax vykonávajú stredoškolsky vyškolené dentálne hygienistky.  

stomatomalacia, ae, f. – [stomato- + g. malakiá mäknutie] stomatomalácia, patol. zmäknutie ústnej 

dutiny. 

stomatomycosis, is, f. – [stomato- + g. myké huba + -osis stav] stomatomykóza, hubová cho-roba 

ústnej dutiny. 

stomatopharyngealis, e – [stomato- + g. farynx hltan] stomatofaryngový, týkajúci sa úst a hltana. 

stomatoplastica, ae, f. – [stomato- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] stomatoplastika, plastická 

operácia ústnej dutiny. 

Stomatopoda  – ústonoţce. Rakovce s mohutne vyvinutým bruškom. Malý štít pokrýva hlavu a 3 

hrudné články. Prvých 5 párov hrudných nôh sa premenilo na jednovetvové hryzadlové nohy. Tri 

páry vlastných hrudných nôh sú kráčavé a dvojvetvové, na brušku je 6 párov dvojvetvových noţičiek 

so ţiabrami, posledný pár je široký. Straško modlivkový (Squilla mantis) je aţ 20 cm dlhý, okolo úst 

má 5 párov hrudných nôh. Ţije v teplých moriach, vyvíja sa cez pelagickú larvu (zoeu). 

stomatorrhagia, ae, f. – [stomato- + g. rhagiá od rhégnynai výron] stomatorágia, krvácanie z úst. 

Stomatosan
®
 tct. (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – stomatologium. Zloţenie: Tct. z Flos caryophylli, 

Radix symphyti, Herba caryophyllatae seu gel urbani, Herba thymi, Herba mille-folii, Radix tomentillae, 

Herba salviae, Herba verbenae, Herba alliariae, Herba prunellae; sto-matologikum. Pouţíva sa ako 

masáţny prostriedok na podpornú th. pri gingivitíde a parodon-titíde. 



stomatoschisis, is, f. – [stomato- + g. schizein štiepať] stomatoschíza, vrodený rázštep úst, ,,zajačí 

pysk“. 

stomatosis, is, f. – [stomat- + -osis stav] stomatóza, bliţšie nešpecifikovaná choroba úst.  

stonožky →vzdušnicovce. 

Stookeyho príznak →príznaky. 

Stopangin
®
 sol. a spr. (Galena) – dezinficiens, otorinolaryngologikum, stomatologikum. Zloţenie: sol.: 

Hexetidinum 250 mg + Etherolea mixta 375 mg, solubilisantia, corrigentia ad 250 ml rozt.; spr.: 

Hexetidinum 86,5 mg + Tetracaini hydrochloridum 13,6 mg + corrigentia + vehiculum ad 45 ml v 

rozt. Pouţíva sa na dezinfekciu orofaryngu pri angíne, faryngitíde, gingivitíde, parodontóze, 

stomatitíde, glositíde, aftoch; na dezinfekciu pred tonzilektómiou a po nej, extrakcii zubov a i. chir. 

výkonoch v ústnej dutine; na potlačenie zápachu z úst. Relat. kontraindikáciou je laryngitída (riziko 

laryngospazmu). 

stopová prímes – látka, kt. sa pridáva k pracovnému plynu, scintilačným a termoluminiscenčným 

materiálom na zlepšenie detekčných vlastností.   

stopové prvky – syn. mikroelementy, oligoprvky, anorg. účinné látky, mikronutrienty; prvky, kt. sa 

vyskytujú v tkanivách a tekutinách v takých nízkych koncentráciách (< 50 – 

minulosti nedali detegovať beţnými metódami. Ide o 32 zo 43 anorg. prvkov, kt. sa pokladali za biol. 

málo významné, v súčasnosti sa im pripisuje význam porovanteľný s vita-mínami a hormónmi, 

navyše majú značný ekologický, hygienický a toxikol. význam. Z hľa-diska biol. významnosti moţno 

s. p. rozdeliť na: 1. esenciálne: Cr, Mn Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo, I; 2. pravdepodobne esenciálne: F, 

Si, V, Ni, As, Sn; 3. neesenciálne: Li, Be, B, Ti, Br, Rb, Sr, Y, Ag, Cd, Ba, Pt, Au, Hg Pb, Bi. V 

závislosti od príjmu (dávky) môţe byť s. p. esenciálny aj toxický. 

Stoptussin
®
 gtt. (Galena) – Butamirati dihydrogenocitras 4 mg + Guaifenesinum 100 mg v 1 ml rozt. 

(30 kv.); antitusikum, expektorans. Pouţíva sa pri suchom, dráţdivom kašli. Relat. kontraindikáciou 

je myasthenia gravis. 

storax – syn. styrax, sladká orientálna ţivica, balzam, kt. sa získava z kmeňa stromu Liquidamber 

orientalis Mill. al. L. styraciflua L. (Hammamelidaaceae). Obsahuje 33 – 50 % - a -storezínu a 

jeho škoricového esteru, 5 – 10 % styracínu, 10 % fenylpropylcinamátu, malé mnoţstvo 

etylcinamátu, benzylcinamát, 5 – 15 % voľnej kys. škoricovej, styrén, 0,4 % ľavotočivého oleja, 

C10H16O a stopy vanilínu. Je zloţkou zloţitej benzínovej tct. Pouţíva sa ako fumigant, vo 

voňavkárstve, v mikroskopii na zalievanie preparátov, miestne protektívum, expektorans, vo veter. 

med. ako parazitícídum. 

STPD – skr. angl. standard temperature and pressure, dry, suchý vzduch (plyn) pri 0 °C a tlaku 101,32 

(štandardné fyz. podmienky); →dýchacie plyny. 

strab/ismo- – prvá časť zloţených slov z g. strabizein škúliť. 

strab(ism)ometrum, i, n. – [strab(ism)o- + g. metron miera, meradlo] strab(izm)ometer, merač uhlu 

škúlenia.  

strabismus, i, m. – [g. strabizein škúliť] strabizmus, škúlenie, stav pri kt. sú osi oka odchýlené uţ pri 

normálnom pohľade. Rovnováţne postavenie očí, pri kt. pozorovaný bodový objekt sa zobrazuje na 

korešpondujúce miesta sietnice obidvoch očí sa označuje ako ortofória. Je výsledkom dokonalého 

vývojového usporiadania všetkých zloţiek okohybných svalov a ich vyrovnanej funkcie. V praxi sú 

však častejšie rôzne anat. a funkčné nedokonalosti, kt. sa potom korgujú. Podnetom na korekciu je 

úsilie zobraziť predmet na sietnici v mieste naostrejšieho videnia. Súhrn nervosvalových reakcií, kt. 

sa tento cieľ dosahuje, sa nazýva fixačný reflex. Je to vrodený reflex, kt. sa vyvíja najmä v 1. r. 



ţivota. Ak je anat. al. funkčná porucha ortofórie malá, správne postavenie očných osí sa udrţiava 

funkciou reflexu opravnej fúzie. Dokonalé spevnenie fixačného rexlexu nastáva okolo 5. r. ţivota. K 

odchýlkam od ortofórie patrí →heterofória a s. 

Rozlišuje sa: 1. konkomitujúci s. (súbeţné škúlenie, strabismus concomittans, charakterizuje ho 

veľkosť odchýlky, kt. ostáva pri všetkých smeroch pohľadu pribliţne rovnaká); 2. paralytický s. 

(nesúbeţné škúlenie, strabismus incomittans). Obidva typy sa prejavujú čiastočne odlišne. 

Dg. strabizmu – na meranie odchýliek pri manifestnom al. latentnom s. sa pouţíva sada priz-

matických klinov, prizmatické lišty. Na orientačné vyšetrenie binokulárneho videnia nablízko sa 

pouţívajú malé →Worthove svetlá (nablízko). Dg. poruchy svalovej rovnováhy a zrakových chýb sa 

dá vykonať orientačným testom na zisťovanie →heterofórie.  

Sada prizmatických klinov (pouţíva sa aj na určenie horizontálnej a vertikálnej prizmatickej 

vergencie) pozostáva z 12 hranolových skiel uloţených v škatuli. Hodnoty →prizmatického účinku 

sú odstupňované po 2 prizmatických dioptriách od 2 do 20, posledné dva hranoly majú 25, resp. 30 

prizmatických dioptrií. 

Postup pri vyšetrení: pred škúliace oko sa kladú čoraz lámavejšie hranoly, pokiaľ sa rohovkový 

reflex neposunie do polohy, kt. zodpovedá fixcáii oka. Tým sa zmeria uhol prim. odchýlky. Potom sa 

dávajú pred fixujúce oko postupne čoraz silnejšie hranoly. Jeho pohyb je sledovaný konjugovaným 

pohybom škúliaceho oka. Pri určitej vhodnej hodnote je rohovkový reflex na škúliacom oku v polohe, 

kt. zodpovedá jeho monokulárnej fixácii. Tým sa určí sek. odchýlka. Hodnota hranola, ktorým sa 

dosiahla správna poloha rohovkového reflexu na škúliacom oku, určuje stupeň odchýlky v obidvoch 

prípadoch. 

Kvôli kontrole sa vyšetrovanie doplňuje zakrývacím testom, kt. umoţňuje rozlíšiť jednostranné a 

alternujúce škúlenie, ako aj heterofóriu. Pri určovaní heterofórie sa hranoly vyuţívajú ako disociačné 

členy, pomocou kt. sa ruší binokulárna fixácia. 

Pri určovaní horizontálnej heterofórie sa pouţíva hranol otočený bázou nadol, kt. sa dáva pred jedno 

oko. Tak vznikne vertikálna diplopia a podľa jej charakteru moţno určiť druh fórie: diplopia bez 

stranovej odchýlky (ortofória), neskríţená horizontálna zloţka diplopie (ezofória) al. skríţená 

horizontálna zloţka (exofória). Zároveň nastáva posun rohovkového reflexu: nahor (ortofória), 

zároveň nahor aj von (ezofória) al. zároveň nahor aj dovnútra (exofória). 

Analogicky sa postupuje pri určovaní vertikálknej heterofórie, lenţe hranol sa orientuje bázou 

temporálne. Tak vznikne horizontálna neskríţená diplopia a tomu zodpovedajúci posun 

rohovkového reflexu. V tomto prípade je významná vertikálna zloţka posunu. Pri posune nahor ide o 

hypofóriu, pri posune nadol o hyperefóriu. 

Vertikálna, resp. horizontálna vergencia sa určuje tak, ţe sa pred oko postupne predraďujú 

postupne čoraz lámavejšie hranoly. Pri zisťovaní prizmatickej konvergencie, resp. divergencie sa 

orientujú bázou do strán, pri určovaní prizmatickej supravergencie, resp. infravergencie bázou 

zvislo. Schopnosť fúzie určuje najvyššia hodnota hranola, kt. dokáţu oči prekonať a udrţať 

binokulárne videnie. 

Prizmatické lišty obsahujú 2 súpravy klinov, na jednom konci sú vybavené drţadlom. Kliny sú 

zoradené podľa prizmatického účinku. V kratšej lište sú orientované bázou nadol, v dlhšej lište 

bázou vporavo. Hodnoty hranolových účinkov sú vyznačené na boku lišty. 

Typické hodnoty hranolových účinkov (v prizmatických dioptriách): 

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

• vertikálne:  0,5   1   2   3   4   5   6   8   10 

• horizontálne:          1   2   3   4   5   6   8   10 12  15  20  25  30  35 



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

Pri skúške súbeţnosti očných pohybov a diplopie slúţi značka na vyšetrenie diplopie. Tvorí ju 

tyčinka z org. skla, uloţená v kryte s obdĺţnikovým otvorom. Vnútorný povrch krytu je biely a dobre 

odráţa svetlo. 

Postup pri vyšetrení: pred jedno oko pacientra sa dá červený filter. Pacient pohybuje značkou vo 

vzdialenosti 2 m od vyšetrovaného v priečnom smere v 8 zákl. pohľadových smeroch (vodorovne, 

zvislo a v smere obidvoch diagonál; všetky pohyby sa vykonávajú tam aj späť). Pacient má bez 

toho, aby otáčal hlavou, sledovať svetelnú stopu. Pri normálnom videní vidí pacient vo všetkých 

prípadoch iba jednu značku. Inak sa prejaví diplopia, pri kt. vidí dvojicu značiek, pričom jedna je 

sfarbená. Pri paralytickom s. sa zdvojenie obrazov charakteristicky zväčšuje pri pohybe v smere 

funkcie postihnutého svalu, resp. skupiny svalov. Pri pohybe opačným smerom sa zdvojenie 

zmenšuje aţ zaniká. Podľa smeru posunutia dvojice obrázkov sa rozlišuje skríţená, neskríţená 

výškovo posunutá a šikmá diplopia. Pri neskríţenej diplopii vidí pacient červenú značku aj na tej 

strane, kde má oko s červeným filtrom. Tomu zodpovedá odchýlka očnej osi postihnutého oka v 

nazálnom smere. Pri skríţenej je značka viditeľná na opačnej strane. Ak sa horizontálne a vertikálne 

odchýlky kombinujú, ide o šikmú diplopiu. 

Na stanovenie porúch svalovej rovnováhy a pohyblivosti a dg. jednoduchých i zloţitých obŕn 

okohybných svalov sa pouţíva →Hessov svetelný koordinometer a →Lancasterov test. 

Meranie očného rozostupu pri strabizme 

Korekcia má stimulovať zachovávanie správnej orientácie očnej osi, preto musí byť rozostup stredov 

okuliarových šošoviek rovnaký ako rozostup stredov zreníc pri neškúliacom postavení očí. Zmena 

pohľadového smeru škúliaceho oka zapríčiňuje aj zmenu PD, čomu treba prispôsobiť meranie PD. 

Merané oko nemá byť odchýlené (druhé oko sa zakryje, takţe merané oko je nútené zaujať správne 

postavenie). Vzdialenosti sa merajú od koreňa nosa striedavo na jednu a druhú stranu. Počas 

merania treba dbať na to, aby sa hlava pacienta, hlava vyšetrovacieho ani meradlo nehýbali. 

Ak sa na predpise udáva uhol škúlenia, má byť uvedený so znamienkom; kovergentné škúlenie sa 

označuje znamienkom ,,+“, divergentné škúlenie znamienkom „–”. 

Medzi očným rozostupom očí škúliaceho pacient PDs a rozostupom očí v rovnobeţnom postavení 

PD platí pribliţne vzťah: 

PD = PDs + 10,1 . sin s [mm, mm,°] 

s – uhol škúlenia, 10,1 – polomer kruţnice v mm, po kt. sa pohybuje stred pupily odchýleného oka 

(obr.) 

Z uvedeného vzťahu i obrázku vyplýva, ţe pre konvergentné škúlenie (keď s < 0 a rovnako aj sin s < 

0) platí PD < PDs a pre divergentné škúlenie (keď s > 0) platí PD < PDs. 

Strabismus concomitans – súbeţný strabizmus, pri kt. je uhol škúlenia oka vo všetkých 

pohľadových smeroch konštantný. 

Strabismus deorsumvergens – škúlenie pri úchylke očnej osi dole. 

Strabismus divergens – rozbiehavé škúlenie. 

Strabismus incomitans – s. paralyticus, inkomitatntný, paralytický strabizmus, pohyblivosť bulbu je 

obmedzená v smere postihnutých svalov. 

Strabismus intermittens – prerušovaný strabizmus, škúlenie, kt. sa prejavuje občasne. 

Strabismus latens – latentný strabizmus, škúlenie, kt. sa prejavuje za určitých podmienok. 



Strabismus paralyticus – s. incomitans. 

Strabismus periodicus – periodické, občasné škúlenie.  

strabizmus – [strabismus] →škúlenie. 

strabo, onis. f. – [g. strabos škúlenie] škúľavý. 

strabometria, ae, f. – [g. strabos škúlenie + g. metron miera] meranie uhla škúlenia pomo-cou 

strabometra. 

strabotomia, ae, f. – [g. strabos škúlenie + g. tomé rez] strabotómia, chir. výkon na odstrá-nenie 

strabizmu. 

strach – g. fobos; →fóbia. 

strakošovité →Laniidae. 

strana – l. latus, paries. 

strangulatio, onis, f. – [l. strangulare škrtiť] strangulácia, obesenie al. zaškrtenie, zapríčiňuje smrť 

udusením a prerušením dodávky kyslíka a ţivín do mozgu. Obyčajne ide o samovraţdu, vraţdu al. 

popravu, u detí zvyčajne o nešťastnú náhodu pri hrách. Ako škrtiaci prostriedok býva pouţité lano, 

šnúra na vešanie bielizne, drôt, opasok, ale aj iné predmety. Pri s. sa zlomí jazylka, štítna 

chrupavka, vzniká luxačná fraktúra krčných stavcov s poškodením miechy. Po uvoľnení škrtidla sa 

zisťuje výrazný strangulačný pruh. Prvá pomoc spočíva v max. rýchlom odvesení, prerušení s. a 

resuscitácii dýchania a obehu. Po oţivení sa pacient hospitalizuje, ak išlo o pokus o samovraţdu po 

obnovení ţivotných funkcií treba pacienta hospitalizovať na psychiatrickom oddelení. 

strangulatorius, a, um – [l. strangulare škrtiť] strangulačný, škrtiaci, dusiaci; morbus strangulatorius – 

záškrt. 

stranguria, ae, f. – [g. stranx-strangos vytlačenie, kvapka + g. úron moč] strangúria, boles-tivé 

močenie, rezavá bolesť pri močení, ,,rezavka“. 

Strassmannov príznak →príznaky. 

strata – l. amissio, defectus. 

stratificatio, onis, f. – [l. stratum vrstva + l. facere činiť] stratifikácia, vrstvenie. 

stratificatus, a, um – [l. stratum vrstva + l. facere činiť] stratifikovaný, vrstvený, rozvrstve-ný. 

stratiformis, e – [l. stratum vrstva + l. forma tvar, podoba] stratiformný, vrstvovitý. 

stratigramma, tis, n. – [l. stratum vrstva + l. gramma zápis] stratigram, hĺbková rtg snímka zhotovená 

v určitých rovinách, vrstvách (tomogram). 

stratigraphia, ae, f. – [l. stratum vrstva + l. grafein písať] stratigrafia, hĺbkové snímkovanie v určitej 

rovine. 

stratum, i, n. – [l.] vrstva. 

Stratum adamantinum – sklovina. 

Stratum album – biela vrstva.  

Stratum basale – najhlbšia vrstva endometria, kt. obsahuje slepo sa končiace ţľazy maternice. 

Bunky tejto vrstvy vykazujú len min. zmeny počas pohlavného cyklu. 

Stratum basale epidermidis – s. cylindricum seu germinativum epidermidis, najhlbšia vrstva 

epidermy, zloţená z jedinej vrstvy silne bazofilných buniek. 



Stratum cerebrale retinae – pars nervosa retinae. 

Stratum cinereum – povrchová sivá vrstva colliculus superior. 

Stratum circulare gastris – s. circulare ventriculi, cirkulárna vrstva svaloviny ţalúdka. 

Stratum circulare membranae tympani – cirkulárna vrstva svaloviny bubienka, najlepšie vyvinutá 

na periférii. 

Stratum circulare tunicae muscularis coli – vnútorná cirkulárne prebiehajúca vrstva svalovi-ny 

hrubého čreva.  

Stratum circulare tunicae muscularis intestini tenui – vnútorná cirkulárne prebiehajúca vrstva 

svaloviny tenkého čreva.  

Stratum circulare tunicae m. recti – vnútorná cirkulárne prebiehajúca vrstva svaloviny konečníka.  

Stratum circulare tunicae muscularis ventriculi – vnútorná cirkulárne prebiehajúca vrstva 

svaloviny ţalúdka. 

Stratum circulare ventriculi – s. circulare gastris. 

Strata colliculi rostralis – strata (grisea et alba) colliculi superioris. 

Strata colliculi superioris – strata (grisea et alba) colliculi superioris. 

Stratum compactum – vrstva endometria blízko povrchu, kt. obsahuje krčky ţliaz maternic; spolu 

so s. spongiosum tvorí s. functionale. 

Stratum corneum epidermidis – najpovrchnejšia rohová vrstva pokoţky, kt. pozostáva 

z odumretých a odlupujúcich sa buniek. 

Stratum corneum unguis – rohová vrstvá nechtu, vonkajšia kompaktná vrstva nechtu, nechtová 

platnička. 

Stratum cutaneum membranae tympani – koţná vrstva bubienka: veľmi tenká koţa, kt. pozostáva 

z laterálnej vrstvy bubienkovej membrány. 

Stratum cylindricum epidermidis – s. basale epidermidis. 

Stratum desquamans – povrchná epitelové bunky tvoriace zatvrdnuté šupiny, ,,povrchový prach“. 

Stratum Dobiei – Z-pás; →sval. 

Stratum eboris – zubný dentín. 

Stratum externum tunicae muscularis ductus deferentis – vonkajšia vrstva svalových vláken 

semenovodu.  

Stratum externum tunicae muscularis ureteris – vonkajšia vrstva svalových vláken močo-vodu. 

Stratum externum tunicae muscularis vesicae urinariae – vonkajšia svalová vrstva močového 

mechúra. 

Stratum fibrosum capsulae articularis – väzivová blana, membrana fibrosa capsulae articularis.  

Stratum fibrosum vaginae tendinis – väzivová vrstva šľachovej pošvy. 

Stratum Floegeli – granulárna vrstva v kaţdom transparentnom laterálnom disku myofibrily.  

Stratum functionale – pars functionalis, s. compactum a s. spongiosum endometria, bunky kt. majú 

v období gravidity vzhľad deciduy. 



Stratum ganglionare n. optici – časť sietnice, kt. obsahuje multipolárne neuróny, kt. axóny tvoria 

vlákna n. opticus.  

Stratum ganglionare retinae – gangliová vrstva sietnice, kt. obsahuje bipolárne bunky. 

Stratum germinativum epidermidis (Malpighi) – zárodková vrstva buniek pod rohovou vrstvou, s. 

basale et s. spinosum epidermidis.  

Stratum germinativum unguis – zárodková epitelová vrstva hyponychia, v kt. sa bunky ešte 

mnoţia, pokračovanie s. basale et s. spinosum epidermidis, nechtová platnička. 

Stratum granulosum cerebelli – granulárna vrstva mozočka uloţená v hĺbke, obsahuje mnoho 

malých neurónov (zrnité bunky) a od molekulovej vrstvy ju oddeľuje Purkyňova vrstva.  

Stratum granulosum epidermidis – s. corneum epidermidis, granulárna vrstva pokoţky medzi s. 

lucidum a s. spinosum epidermidis.  

Stratum granulosum folliculi oophori vesiculosi – s. granulosum folliculi ovarici vesiculosi. 

Stratum granulosum folliculi ovarici vesiculosi – s. granulosum ovarii, vonkajšia vrstva buniek 

Graafovho folikula vaječníka, vystiela theca folliculi ovarii vesiculosi.  

Stratum griseum – sivá vrstva.  

Stratum griseum colliculi rostralis – s. (grisea et alba) colliculi superioris.  

Strata (grisea et alba) colliculi superioris – s. griseum colliculi rostralis; 4 najhlbšie vrstvy 

horného hrbčeka, 2 sivé a 2 biele, kt. pozostávajú z rozličných nervových buniek; intermediárne sivé 

a biele vrstvy sú hlavné aferentácie, hlboké sivé a biele vrstvy hlavné eferentácie hrbčeka. 

Stratum Halleri – časť vaskulárnej vrstvy chorioidey, kt. pozostáva z veľkých ciev. 

Stratum Henlei – vonkajšia vrstva vnútorneho listu vlasového folikula, kt. leţí medzi vonkajším 

koreňom puzdra a Huxleovou vrstvou. 

Stratum Chiewitzi – prechodná vrstva vláken, kt. oddeľuje vnútornú a vonkajšiu vrstvu 

neuroblastov optického disku. 

Stratum intermedium – vrstva buniek sklovinového orgánu zuba periférne od ameloblastickej 

vrstvy. 

Stratum internum – vnútorná vrstva. 

Stratum Kaes-Bechterewi – Vicq d
,
Azyrov pás. tenká vrstva vláken na okraji medzi vonkaj-šou 

granulárnou a vonkajšou pyramídovou vrstvou mozgovej kôry.  

Stratum lacunosum – vláknitá vrstva uloţená medzi s. radiatum a s. moleculare hipokampu, kt. 

pozostáva najmä z vrstvy hustých vláken spojených s Schafferovými kolaterálami, axónmi 

vystupujúcimi z alvea a axónmi a kolaterálami vystupujúcimi z neurónov s. oriens.  

Stratum Langhansi – cytotrofoblast. 

Stratum longitudinale musculare – pozdĺţna vrstva svaloviny.  

Stratum longitudinale musculare gastris (ventriculi) – pozdĺţna vrstva svalových vláken ţalúdka.  

Stratum longitudinale tunicae muscularis coli – vonkajšia vrstva svaloviny čreva, kt. pozo-stáva 

z pozdĺţne prebiehajúcich vlákien; je zhrubnutá v oblastiach troch teniae coli a veľmi tenká medzi 

nimi.  

Stratum longitudinale tunicae m. recti – vonkajšia vrstva svaloviny konečníka, kt pozostáva 

z pozdĺţne prebiehajúcich vláken. 



Stratum lucidum. epidermidis – tenká vrstva plochých buniek epidermis, silne lámajúcich svetlo, 

uloţených pod rohovou vrstvou.  

Stratum lucidum hippocampi – s. radiatum hippocampi, bunkový (na rozdiel od dendritické-ho) 

segmentu s. pyramidalis hipokampu. 

Stratum Malpighii – s. germinativum. 

Stratum medianum – prostredná vrstva. 

Stratum medium – stredná vrstva.  

Stratum Meynerti – lamina pyramidalis externa corticis cerebri. 

Stratum molleculare – s. plexiforme, vonkajšia vrstva kôry mozočka. 

Stratum medium tunicae muscularis ductus deferentis – stredná vrstva svaloviny semeno-vodu.  

Stratum medium tunicae muscularis vesicae urinariae – stredná vrstva svaloviny močového 

mechúra. 

Stratum molleculare cerebelli – s. plexiforme, vonkajšia vrstva kôry mozočka; obsahuje pomerne 

málo hviezdicovitých neurónov, oddelená od granulárnej vrstvy Purkyňovou vrstvou.  

Stratum molleculare hippocampi – povrchová vrstva hipokampu, v kt. sa končia apikálne dendrity 

pyramídových buniek. 

Stratum mucosum membranae tympani – hlienová vrstva bubienkovej membrány; vnútorná 

vrstva, kt. je pokračovaním sliznice vystielajúcej bubienkovú dutinu. 

Stratum musculare – svalová vrstva. 

Stratum neuronorum piriformium – Purkyňova vrstva, vrstva Purkyňových neurónov uloţená 

medzi vonkajšou molekulovou a vnútornou granulárnou vrstvou kôry mozočka. 

Stratum Nitabuchi – Nitabuchova stria (zóna), prerušený list fibrinoidu v placente na junkcii 

trofoblastu a deciduy. 

Stratum Ollieri – s. osteogeneticum, vnútorná vrstva periostu. 

Stratum opticum – optická vrstva colliculus superior, vrstva bielych vláken pod povrchovou sivou 

vrstvou a nad intermediárnou sivou vrstvou; mnohé vlákna sú zo zrakovej dráhy a obsahujú 

niekoľko veľkých neurónov. 

Stratum oriens – vrstva hipokampu medzi alveom a s. pyramidale; pozostáva z neurónov, kt. vystu-

pujú axónmi (košíčkovité bunky), z rozvetvení bazálnych dendritov pyramídových buniek a ich 

axónových kolaterál. 

Stratum Panderi – splanchnopleurálna vrstva mezoblastu. 

Stratum papillare corii (cutis, dermidis) – povrchová redšia vrstva zámše, charakterizujú ju 

mostíky a papily prominujúce do epidermy. 

Stratum pigmenti bulbi oculi – pars pigmentosa retinae.  

Stratum pigmenti corporis ciliaris – pigmentová vrstva vráskovca.  

Stratum pigmenti iridis – pigmentová vrstva dúhovky.  

Stratum pigmenti retinae – s. pigmentosum, pigmentová vrstva sietnice. 

Stratum plexiforme cerebelli – s. moleculare cerebelli. 

Stratum profundum – hlboká vrstva. 



Stratum Purkyně – s. neuronorum piriformium. 

Stratum pyramidale – dvojitá vrstva pyramídových buniek v hipokampe; ich dendrity smerujú zo s. 

oriens do s. moleculare.  

Stratum radiatum hippocampi – s. lucidum hippocampi, povrchová časť vrstvy pyramído-vých 

buniek hipokampu, kt. tvoria väčšinou apikálne dendrity spolu s ich axónmi a niekoľ-kými 

pyramídovými bunkami.  

Stratum radiatum tympani – vonkajšia vrstva lúčovito usporiadaných väzivových vláken ušného 

bubienka pod koţnou vrstvou; prebiehajúcich navonok z manubrium mallei prebie-hajú do anulus 

fibrocartilagineus. 

Stratum Rauber – blastodermový ektoderm, primitívny ektoderm, vonkajšia vrstva z troch vrstiev 

buniek, kt. tvoria blastodisk al. embryový disk vo vyvíjajúcom sa embryu. 

Stratum reticulare cutis – s. reticulare dermidis, s. reticulare corii, sieťkovitá vrstva dermis, 

vnútorná vrstva, kt. pozostáva najmä z hustovláknitého väziva. 

Stratum Rohr – striae, vrstva fibrínu vo vyvíjajúcej sa placente, vnútri intervilóznych priestorov na 

junkcii plodu a maternice. 

Stratum Sattler – časť s. vascularis chorioidey, kt. tvoria stredne veľké cievy. 

Stratum spinosum epidermidis – vrstva epidermy, medzi s. granulosum a s. basale epidermi-dis, 

kt. pozostáva z ostnatých buniek (polygonálne bunky spojené navzájom plazmatickými výbeţkami, 

kt. prekleňujú medzibunkové štrbiny). 

Stratum spongiosum – hubovitá vrstva, stredná vrstva endometria, kt,. obsahuje vinutú časť 

mater-nicových ţliaz; spolu so s. germinativum tvoria s. functionale. 

Stratum submucosum – s. subvasculare, podsliznicová vrstva, vnútorná vrstva myometria, kt. 

nalieha na endometrium. 

Stratum subserosum – vonkajšia vrstva myometria, kt. nalieha na serózu maternice. 

Stratum subvasculare – s. submucosum. 

Stratum superficiale – povrchová vrstva. 

Stratum supravasculare – vrstva myometria, kt. leţí medzi s. vasculare a s. subserosum. 

Stratum synoviale capsulae articularis – membrana synovialis capsulae articularis.  

Stratum synoviale vaginae tendinis – synoviová vrstva šľachovej pošvy. 

Stratum Tomesi – s. granularis Tomesi, vrstva nedokonale zvápenatého dentínu, kt. pozostáva 

z ma-lých interglobulárnych priestorov pod spojením dentínu s cementom v koreni zuba. 

Stratum vasculare – stredná vrstva myometria, kt. tvorí väčšinu jeho masy a pozostáva z cirkulár-

nych a špirálovitých vláken. 

Stratum Waldeyeri – s. vascularis ovarii. 

Stratum Weii basalis – s. subodontoblasticum, číra, relat. bezbunková vrstva, uloţená vnútri vrstvy 

odontoblastov, nad zónou zubnej drene bohatou na bunky, viditeľná v inaktívnej fáze 

dentinogenézy; počas dentinogenézy sa jemné fibrily inkorporujú do matrixu.  

Stratum Zeisseli – vrstva v ţalúdkovej stene, medzi tunica muscularis mucosae a tela submucosa. 

Stratum zonale thalami – okrajová vrstva myelinizovaných vláken, kt. pokrývajú hornú plochu 

dorzálneho talamu. 



Strausova reakcia – [Straus, Isidor, 1845 – 1896, franc. lekár] Strausov fenomén, po inokulácii 

materiálu obsahujúceho virulentné glanders bacily do peritoneálnej dutiny samcov morčiat vznikajú 

lézie skróta. 

Straussov príznak →príznaky. 

strávenina – l. chymus. 

stred – l. centrum. 

stredný – l. medialis, medianus, medius. 

stredný mozog →mezencefalón. 

strechatky →Megaloptera. 

stremma, tis, n. – [l.] otočenie, podvrtnutie. 

strenuus, a, um – [l.] silný vytrvalý, náruţivý. 

strephendopodia, ae, f. – [g. strefein otáčať + g. endon dovnútra + g. pús-podos noha] 

strefendopódia, vbočenie nohy dovnútra, pes varus. 

strephexopodia, ae, f. – [g. strefein otáčať + g. exó von + g. pús-podos noha] strefexopódia, 

vybočenie nohy navonok, pes valgus. 

strephopodia, ae, f. – [g. strefein otáčať + g. pús-podos noha] strefopódia, ,,konská noha“, zvislá 

noha, pes equinus. 

strephosymbolia, ae, f. – [g. strefein otáčať + g. symbolom znamenie] strefosymbólia, ťaţ-kosti s 

čitaním, neschopnosť rozlišovať podobne tvorené ale opačne orientované písmená al. tendencia k 

zámene poradia písmen v slove, príp. prevráteným smerom (statická reverzia, inverzia, napr. blato – 

dláto). 

strepitus, a, um – [l.] hrmot, šum. šelest. 

strepogenín – biol. aktívne peptidy, kt. stimulujú rast niekt. mikróbov. Vyskytujú sa v ex-trakte z 

pečene, múke, kvasniciach a paradajkovej šťave.  

Strepsils
®
 loz., S. Menthol + Eucalyptus

®
 loz., S. with Honey and Lemon

®
 loz., S. with Vita-min C 100 

mg
®
 loz. (Boots) – Dichlorbenzenmethanolum 1,2 mg  + Amylmetacresol 0,6 mg v 1 pastilke; 

dezinficiens, antiseptikum ústnej dutiny. 

Strepsiptera →riasovce. 

Streptase
®
 inj. sicc. (Behringwerke) – Streptokinasum 250 tis., 750 tis. a 1,5 mil. IU lyofili-zovanej 

substancie v 20 ml; antikoagulans, fibrinolytikum; →streptokináza. 

streptáza →streptokináza. 

strepticaemia, ae, f. – [streptococcus + g. haima krv] streptikémie, prítomnosť streptokokov v krvi, 

streptokoková bakteriémia. 

streptidín – N,N
,
-bis-(aminoiminometyl)streptamín, C8H18N6O4, Mr 262,27; aglykón streptomycínovej 

molekuly spojený so streptobiozamínom glykozidovou väzbou. Získal sa zo streptomycínu kyslou 

hydrolýzou. 

streptobacillosis, is, f. – [streptococcus + bacillus bacil] streptobacilóza, choroba, kt. vzniká 

pohryzením potkanom, vyvolané Streptobacillus moniliformis. 

Streptobacillus moniliformis – pôvodca horúčky z pohryzenia potkanom; →sodoku. 



streptobiozamín – 5-deoxy-2-O-[2-deoxy-2-(metylamino)--L-glukopyranozyl]-3-formyl-l-lyxóza, 

C13H23NO9, Mr 337,33; disacharid, kt. tvorí 2/3 streptomycínovej molekuly. 

Skladá sa zo streptózy a N-metyl-L-glukozamínu. 

Streptobiozamín 

 

 

 

 

Streptococcaceae – čeľaď grampozit. kokov. Patrí sem rod 

→Streptococcus s mnohými druhmi a rod Peptostreptococcus, kt. zahrňuje anaeróbne rastúce 

druhy. 

streptococcicus, a, um – streptokokový, vyvolaný streptokokmi. 

Streptococcus – skr. Str., rod grampozit. kokov z čeľade Streptococcaceae. Str. tvoria retiazky 

(okrem Str. pneumoniae, kt. tvorí často dvojice). Ide o fakultatívne anaeróbne druhy, nepohyblivé, 

netvoriace spóry. V niekt. sa tvoria makropuzdrá. Ich odolnosť voči vonkajším podmienkam 

prostredia je nízka s výnimkou enterokokov, kt. sú vysoko odolné. Niekt. druhy Str. sú podmienene 

patogénne tvoriace beţnú flóru ústnej dutiny, iné sú významnými patogénmi. 

Základy taxonómie poloţila Lancefieldová, kt. Str. rozdelila podľa obsahu špecifického po-

lysacharidu C a i. antigénových vlastností na ďalšie skupiny označené písmenami A-V. K tým sa 

neskôr pridal aj Str. pneumoniae. Jednotlivé skupiny sa rozlišujú precipitáciou, kt. sa však pre 

prácnosť v praxi neujala. Na dg. stačí jednoduchšie rozdelenie podľa hemolytických vlastností na: 1. 

-hemolytické; 2. -hemolytické, 3. Str. pneumoniae; 4. enterokoky; 5. peptostreptokoky; 6. ostatné.  

Skupina enterokokov zahrňuje Str. faecalis, Str. faecius; Str. avium, Str. equinus a Str. bovis; 

väčšina z nich tvorí -hemolýzu, menej často -hemolýzu al. nehemolyzujú, od ostatných skupín sa 

líšia morfol. kolónií a vysokou odolnosťou.  

Peptostreptokoky – sú samostatný rod anaeróbnych Str. P. evolutus netvorí plyn a nepáchne, kým 

P. anaerobius a P. putridus sa správajú opačne. Dg. sa stanovuje mikroskopicky, anaeróbnou 

kultiváciou a biochemicky. Na určovanie slúţi sada testov Anaerotest
®
, podobná Enterotestu

®
 pri 

určovaní enterobaktérií.  

Streptococcus agalactiae – patrí do skupiny -hemolytických Str.  

Streptococcus avium – patrí do skupiny enterokokov.  

Streptococcus bovis – patrí do skupiny enterokokov. 

Streptococcus equinus – patrí do skupiny enterokokov.  

Streptococcus faecalis – patrí do skupiny enterokokov. 

Streptococcus faecius – patrí do skupiny enterokokov. 

Streptococcus -haemolyticus – -hemolytické, viridujúce Str., tvoria veľkú skupinu zahrňujúcu 

najvýznamnejšie patogény, ako Str. pyogenes (skupina A podľa Lancefieldovej) a Str. agalactiae 

(skupina B), menej významné sú Str. skupiny C, E, F a G. Beţnú flóru ústnej dutiny tvorí Str. 

salivarius, Str. mitior, Str. sanguis, Str, mutans, Str. milleri, príp. ďalšie. Dajú sa rozlíšiť biochemicky. 

Pre malú patogenitu sa však rutínne rozlišovanie nevykonáva. Na diferenciáciu -Str. a enterokokov 

slúţi test Streptotest
®
 a Enterotest

®
 (Lachema). -Str. môţu byť patogénne pri oslabení organizmu. 

Môţu vyvolať zubné granulómy al. sepsis lenta. Ak sa dostanú zubným kazom na zubnú pulpu, 



vyvolávajú pulpitídu. Str. sa pp. zúčastňujú aj na vzniku zubného kazu. -Str. sú odolnejšie ako -

Str. Citlivosť na antibiotiká je rôzna, voči penicilínu bývajú rezistentné. 

Streptococcus b-haemolyticus – zahrňuje skupiny A, B, C, F a G.  

Streptococcus milleri – patrí do skupiny-hemolytických Str.  

Streptococcus mitior – patrí do skupiny -hemolytických Str.  

Streptococcus mutans – patrí do skupiny -hemolytických Str.  

Streptococcus pneumoniae – pneumokok, patrí do skupiny-hemolytických str., tvorí -hemolýzu, 

líši sa mikroskopicky a morfol. kolónií od iných Str. Nachádza sa aj u zdravých ľudí v horných 

dýchacích cestách. Je menej odolný. V mikroskope ich vidieť ako grampozit. koky v dvoji-ciach al. 

retiazkoch, často s náznakmi puzdra. Koky sú mierne pretiahnuté aţ lancetovité. Na krvnom agare 

tvoria 3 druhy kolónií podľa bohatosti krvného agaru: a) malé kolónie s Ø 1 mm, od viridujúcich 

streptokokov salíšia citlivosťou na optochín; b) miskovité aţ kráterovité kolónie s Ø 1 – 2 mm, 

niekedy s centrálnym vyvýšením; c) veľké mukózne kolónie (M-fáza), tvaru kvapky oleja, kt. vznikajú 

pri tvorbe puzdier a slizovej vrstvy.  

Najdôleţitejší z antigénov je puzdrový polysacharid, podľa kt. sa pneumokoky delia na > 80 

sérotypov. Ďalej pneumokoky obsahujú proteín M a špecifický polysacharid C, kt. precipituje s C-

reaktívnym proteínom ľudského séra. Polysacharid puzdra vyvoláva tvorbu protilátok protekčného 

typu. Kmene pneumokokov, kt. netvoria puzdro, nie sú patogénne. Významným antigénom je aj 

hemolyzín (pneumolyzín), proti kt. sa dajú dokázať protilátky u pacientov, podobne ako proti 

stafylokokovým hemolyzínom. Leukocidín, hyaluronidáza a i. exocelulár-ne produkty väčšinou 

enzýmovo aktívne podporujú infekčný proces. Adsorpcia pneumokokov na povrchy umoţňuje 

neuraminidáza. 

Pneumokoky sú príčinou mnohých infekcií. Najčastejšie sa uplatňujú, podobne ako hemofily, na 

teréne poškodenom vírusmi. Vyvolávajú rinitídy, sínusitídy, tonzilitídy a faryngitídy. Sú často 

príčinou otitis media. Ťaţký priebeh mávajú meningitídy. Menej často je pneumokok príčinou 

pneumónie, nachádza sa skôr v spúte pri bronchitídach a bronchiektáziách. Môţe byť aj príčinou 

sepsy, s následným postihnutím kĺbov a peritonea.  

Pn -hemolytických streptokokov sa 

rozlišujú optochínovým testom (pneumokoky nerastú k disku s optochínom). Pneumokoky sú 

výrazne patogénne pre myš, kt. rýchlo hynie na pneumóniu. Pneumokoky moţno dokazovať aj 

podľa rozpustnosti ich kolónií ţlčovými soľami (aktivácia autolýzy). Menej sa pouţíva Neufeldov 

bobtnací test. Dg. moţno doplniť dôkazom protilátok proti hemolyzínom. 

Str. pneumoniae je dobre citlivý na penicilín, cefalosporíny, erytromycín a ampicilín. Očkovanie sa 

nevykonáva. 

Streptococcus pyogenes – -hemolytických Str. 

Skupina A – Str. pyogenes je najvýznamnejším patogénom. Vyvoláva rozmanité infekcie. Baktérie 

obaľuje puzdro zloţené z kys. hyaluronovej, kt. ich chráni pred fagocytózou. Mikroskopicky sa 

- -

hemolýzy. V ich stene sa nachádzajú proteíny M, T a R. Podľa proteínu M sa delia Str. na > 60 

sérotypov. Niekt. štruktúry Str. sú antigénne príbuzné so štruktúrami obličiek, srdca a kĺbov. Tieto 

podobnosti sú pp. podkladom vzniku autoagresívnych chorôb, neskorých, sterilných následkov 

streptokokových chorôb. 

K toxínom patria: 1. Dickov erytrogénny toxín, kt. sa tvorí kmeňmi Str. po ich napadnutí fágom 

(lyzogénna konverzia), Moţno z neho pripraviť toxoid, proti t. sa tvoria protilátky. Má termolabilnú 



zloţku, kt. je zodpovedná za tzv. prim. toxickosť (letálny šok, pyrogenita, imunosupresia, zvýšená 

citlivosť k endotoxínu ap.). Druhá, termostabilná zloţka vyvoláva senzibilizáciu, prejavuje sa napr. 

šarlachovým exantémom, zosilňuje prejavy prim. toxicity. Po s. c. aplikácii antitoxínu vybledne 

šarlachový exantém. Erytrogénny toxín môţu produkovať aj Str. ďalších skupín a niekt. stafylokoky. 

2. Hemolyzín O, citlivý na kyslík. Má leukotoxickú a kar-diotoxickú aktivitu. Je dobre antigénny a 

tvoria sa proti nemu protilátky – antistreptolyzín O (ASLO). Test na ASLO sa pouţíva v dg. 

neskorých následkov. Hemolyzín S je zodpovedný za hemolýzu na krvnom agare. Je oxygénlabilný 

a nie je antigénny. V experimente vykazuje toxickosť voči obličkám, myokardu a pečeni. Dokázala 

sa aj deštrukcia nádorových buniek hemolyzínmi. Obidva hemolyzíny produkuje aj skupina C a G. 

Str. produkujú mnoho extracelulárnych produktov (toxoenzýmov), kt. sú antigénne a patogénne. 

Patrí sem streptokináza (fibrinolyzín),  streptodornáza  (štiepi DNA), proteáza, lipáza a i. Ich 

pôsobenie umoţňuje šírenie infekcie v tkanivách. Str. majú tendenciu k tvorbe fleg-món (na rozdiel 

od stafylokokov, kt. tvoria skôr opuzdrené abscesy). 

Pri invazívnych infekciách sa Str. šíria zo vstupnej brány do lymfatických uzlín a krvi: eryzipel (ruţa) 

vzniká obvykle po poranení, pričom sa zápal rýchlo šíri do okolia a je ohraničený jasne červeným 

lemom, prítomná býva vysoká horúčka; puerperálna sepsa (,,horúčka omladníc“) vzniká z 

popôrodnej endometritídy, napr. pri kriminálnych abortoch al. hrubom zanedbaní zásad asepsy. 

Sepsa vznikne po generalizácii infekcie z rán, môţe ju sprevádzať exantém, častejšie ju však  

vyvolávajú gramnegat. baktérie. 

Najčastejšou lokálnou infekciou je →angína, kt. u detí < 2-r. prebieha ako chron. nazofaryn-gitída so 

subfebrilitami a nevýrazným nálezom na mandliach. Ako komplikácia môţe vznik-núť otitis media, 

ĺymfadenitída al. meningitída. U starších detí a dospelých prebieha angína s vysokými teplotami, 

veľkým nálezom na mandliach, kt. bývajú malinovo sfarbené. Moţnou komplikáciou je peritonzilárny 

absces (angina Ludowici). Prechod do chron. štádia sa môţe spájať s nosičstvom, kt. rovnako ako 

nepoznané angíny detí vyvolávajú neskoré následky. Šarlach je angína vyvolaná kmeňom 

produkujúcim erytrogénny toxín (→šarlach). Impetigo je koţná infekcia, vyvolaná streptokokmi, 

často v spolupráci s ďalšími baktériami, napr. stafylo-kokmi. Pneumón -Str. nie sú 

časté, pribúda skôr streptokokových otitíd a sínu-sitíd.  

Po neliečených streptokokových infekciách Str. skupiny A, menej často inými skupinami, môţu 

vzniknúť autoagresívne choroby s poškodením tkaniva obličiek (akút. glomerulonefrití-da), srdca a 

malých kĺbov (reumatická horúčka). Tieto choroby vznikajú niekoľko týţd. po prekonaní akút. 

infekcie streptokoky uţ nemoţno dokázať. O ich účasti však svedčia zvýšené titry ASLO (u zdravých 

sú hodnoty < 200 j, u pacientov aţ > 1000). 

Str. pyogenes sa dokazuje na krvnom agare podľa -hemolýzy, morfológie kolónií a indetifikuje sa 

podľa citlivosti k bacitracínu a glukózovým testom. Moţno pouţiť aj koaglutináciu. Na dôkaz 

neskorých následkom sa pouţíva vyšetrenie titra ASLO. 

Skupina B – Str. agalactiae sa najčastejšie zisťuja ako pôvodca močových al. hnisavých infekcií. U 

novorodencov vyvoláva sepsu a meningitídy. Zisťuje sa aj v spúte, pošve, horných dýchacích 

ciestách, vyvoláva otitis media, niekedy meningitídu. Na krvnom agare sa tvoria malé kolónie s 

-hemolýzy. Dg. sa stanovuje precipitáciou, pouţíva sa však test CAMP 

(motýľovité rozšírenie hemolýzy okolo S. aureus, naočkovaného kríţom cez streptokoka). Pouţíva 

sa aj koaglutinácia (aglutinácia s antigénmi nadviazanýmui na proteín A usmrtených buniek 

stafylokokov. Citlivosť na antibtioká je dobrá, na penicilín však bývajú menej citlivé. 

Skupina C, F a G sú menej významné patogény. Môţu zapríčiniť angínu, šarlach, zápaly horných 

dýchacích ciest al. hnisavé procesy rán. Tvori -

hemolýzu. V praxi sa v dg. pouţíva reakcia koaglutinácie. Často sa označujú ako Str. non A, non B. 

Citlivosť na antibotiká je dobrá. 



Streptococcus salivarius subs. thermophilus – druh -hemolytického str.  

Streptococcus sanguis – patrí do skupiny -haemolytických Str. 

streptogenes, es – [streptococcus + g. gignesthai vznikať] streptogénny, vyvolaný streptokokmi. 

streptogramín – komplex antibiotík produkovaných kultúrou Streptomyces graminofaciens z texaskej 

pôdy. Pozostáva zo streptogramín A (virginiamycín M1), kt. inhibuje proteosyntézu a s. B 

(mikamycínu B), cyklického polypeptidu. 

streptokináza – streptokokový fibrinolyzín, plazmokináza enzým produkovaný -hemolytickými 

streptokokmi. Hydrolyzuje väzby –CONH–. Aktivátor plazminogénu, z kt. vzniká plazmín v 2-fázovej 

reakcii: v 1. reakcii tvorí s plazminogénom aktivátorový komplex plazminogén–streptokináza, v 2. 

fáze mení tento komplex plazminogén na plazmín. Eliminácia s. z plazmy má 2-fázový priebeh: t0,5 

rýchlej zloţky je 18 min, pomalej fázy 83 min.  

Indikácie – akút. infarkt myokardu, hlboká flebotrombóza, embólia pľúcnice, akút. al. chron. 

trombóza periférnych tepien a chron. okluzívna choroba, uzáver a. al. v. centralis retinae. Zmes s. 

so streptodornázou sa pouţíva vo veter. med. na debridement. 

Kontraindikácie – vnútorné krvácania, cerebrovaskulárna príhoda, operácia na mozgu al. mieche, 

nádor mozgu, ťaţká hypertenzia, poruchy zráţania, alergia na s. Riziko treba zváţiť pri nedávnom 

krvácaní do GIT, punkcii veľkých tepien a i. nekomprimovateľných ciev, i. m. inj., permanentný 

močový katéter al. intubácia, operácia do 10. d, ťaţký úraz, kardiopulmo-nálna resuscitácia, pôrod 

al. potrat, choroby urogenitálneho systému s moţným zdrojom krvá-cania, ťaţká ateroskleróza, 

cerebrovaskulárna choroba, ťaţšia hypertenzia, ťaţká hepatopatia, nefropatia, pneumopatie s 

kavitáciou (napr. tbc), ťaţká bronchitída, akút. pankreatitída, ťaţký diabetes mellitus, gravidita najmä 

do prvých 18 týţd., septická trombóza. Riziko mozgovej embolizácie treba zváţiť pri subakút. 

baktériovej endokarditíde, mitrálnej chybe a fibrilácii predsiení. S. môţe byť neúčinná od 5. d do 12. 

mes. po predchádzajúcej th. s. v dôsledku prítomnosti antistreptokinázových protilátok. Jej účinnosť 

býva zníţená pri streptokokovej infekcii (faryngitída, akút. reumatická horúčka, akút. 

glomerulonefritída).  

Nežiaduce účinky – horúčka, triaška, bolesti hlavy, ťaţkosti zo strany GIT, artralgie a myal-gie, 

hypotenzia, mierne alergické reakcie ako exantém, dýchavica, urtika, zriedka anafylatická reakcia. 

Krvácanie z rán a vpichov, sliznicové, podkoţné, orgánové. 

Interakcie – zvýšenie účinnosti i rizika krvácania pri súčasnom podávaní antitrombocytových látok, 

antikoagulancií a dextránu. Interakcia s aspirínom sa vyuţíva v th. akút. infarktu myokardu. Pri 

predchádzajúcej th. heparínom sa má liek vynechať, pri predchádajúcej th. kumarínovými derivátmi 

nemá byť protrombínová aktivita protrombínu  < 50 % a má mať stúpajúci trend. 

Dávkovanie – akút. infarkt myokardu: 1,5 mil. IU počas 1 h. Pri intrakoronárnej aplikácii 20 tis. IU 

ako bolus, potom 2 – 4 tis. IU/min. 30 – 90 min. Flebotrombóza, embólia pľúcnice: 250 tis. IU v i. v. 

infúzii počas 30 min s následnou udrţovacou dávkou 100 tis. IU/h a ďalej podľa hodnôt 

trombínového času. Th. sa ukončuje do 5 d, pri trombóze centrálnych ciev siet-nice do 12 h. 

Krátkodobá th.: 250 tis. IU/ 30 min a 1,5 mil. IU/1 h počas 6 h. Pri regionálnej aplikácii sa podáva 1 – 

2 tis. IU v 3 – 5-min. intervaloch, celkove max. 120 tis. IU. Th. sa má začať čo najskôr (do 14. d pri 

hlbokej flebotrombóze, do 6 – 8 h. po uzávere a. centralis retinae, do 10. r. pri trombóze v. centralis, 

do 6 týţd. pri chron. artériových oklúziách). 

Na prevenciu retrombózy periférnych ciev sa zavádza po ukončení fibrinolýzy antikoagulačná th. 

Heparín po th. s. al. v jej priebehu sa nemá podávať, pokiaľ neklesne trombínový čas al. APTT < 2- 

al. 1,5-násobok normy. 

Prípravky – Awelysin
®
, Kabikinase

®
, Kinalysin

®
, Streptase

®
.  



streptokokus →Streptococcus. 

streptolydigín – C32H44N2O9, Mr 600,69; antibiotikum izolované z filtrátu kultúry Streptomy-ces lydicus 

n. sp., inhibuje RNA-polymerázu 

(Portamycin
®
). 

Streptolydigín 

 

 

 

 

 

 

streptolyzín – hemolyzín produkovaný 

→streptokokmi. 

streptomycín – skr. STM, O-2-(metylamino)--L-

glukopyranozyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-formyl--L-

lyxofuranozyl-(1→4)-N,N
,
-bis(aminoiminometyl)-D-

streptamín, C21H39N7O12, Mr 581,58; aminglykozidové 

antibiotikum, tuberkulostatikum, produkované 

pôdnymi aktinomycétami Streptomyces griseus 

(Krainsky) Waksman et Henrici (Actinomycataceae). 

STM má rýchly baktericídny účinok proti humánnym i 

bovinným kmeňom Mycobacterium tuberculo-sis a 

rôznym gramnegat. mikróbom. Inhibuje ich 

proteosyntézu. Po i. m. aplikácii sa utvorí max. 

koncentrácia v krvi za 1 – 2 h, účinné koncentrácie 

pretrvávajú min. 8 h. Na bielkoviny plazmy sa viaţe ~ 35 %. Distribuuje sa prevaţne v 

extracelulárnej tekutine, distri-bučný objem je ~ 0,25 l/kg. Vylučuje sa močom v nezmenenej forme, 

výlučne glomerulovou filtráciou sa vylúči za 24 h 90 % podanej látky. Malé mnoţstvá STM 

pretrvávajú v obličkách aj týţdne. Biol. t0,5 je ~ 2,5 h, pri renálnej insuficiencii aţ 110 h. Renálny 

klírens STM je ~ 70 % klírensu kreatinínu. Hemodialýza odstráni ~ 25 % STM. 

Streptomycín B  

 

 

 

Indikácie – tbc (vţdy v kombinácii), tularémia, endocarditis lenta vyvolaná enterokokmi al. 

viridujúcimi streptokokmi (v kombinácii s penicilínom al. ampicilínom); brucelóza, pasteure-lóza (v 

kombinácii s tetracyklínmi); hemofilové a pseudomonádové infekcie. 

Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na STM, poruchy funkcie obličiek, súčasné podáva-nie 

aminoglykozidových antibiotík a i. nefrotoxických a ototoxických liekov; poruchy sluchu. Relat.: 

gravidita, podávanie u novorodencov, dojčiat a starších ľudí. 

Nežiaduce účinku – prejavy nefrotoxickosti a ototoxickosti; alergické reakcie (koţné exanté-my, 

dermatitis exfoliativa, eozinofília, anafylaktická reakcia); kontaktná senzibilizácia, zmeny KO 

(neutropénia, agranulocytóza, aplastická a hemolytická anémia, trombocytopenická pur-pura); 



parestézie, potenciácia kurareformných látok. Moţnosť superinfekcie. Bolestivosť a iri-tácia v mieste 

aplikácie. Počas th. treba sledovať týţdenne audiogram, moč a vestibulárne funkcie (min. mesačne), 

funkcie obličiek a KO (štvrťročne). Pri monitorovaní koncentrácie STM nemajú jeho hodnoty 

prekročiť 5 mg/ml. 

Dávkovanie – 0,5 – 1 g/d, max. 2 – 3 g (krátkodobo) denne i. m.; pri akút. infekciách je dáv-kový 

interval 6 – 8 h, pri tbc 24 – 72 h. Deťom sa podáva 20 – 40 mg/kg/d v 2 – 3 čiastko-vých dávkach. 

Do seróznych dutín sa instiluje 0,5 – 1 g v rozt. s koncentráciou aţ 50 mg/ml. Pri renálnej 

insuficiencii treba dávkovanie upraviť. Po hemodialýze pacientov s tbc sa podáva nárazová dávka 1 

g, potom po kaţdej dialýze ešte 250 mg (3-krát/ týţd.). Pri tbc trvá 4 – 6 týţd., pri iných indikáciách 7 

– 10 d. 

Prípravky – trihydrochlorid C21H42Cl3N7O12); pantotenát – Streptothenat
®
; seskvisulfát C42-

H84N14O36S3 – Agristrep
®
, Streptobrettin

®
, Streptorex

®
, Vetstrep

®
. 

Streptiomycín B – manozidostreptomycín, manozylstreptomycín, C27H49N7O17, Mr 743,75; 

antibiotikum izolované z koncentrátov STM; má ~ 1/4 účinnosti streptomycíntrihydrochloridu.  

streptonigrín  – kys. 5-amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-metoxy-5,8-dioxo-2-chinolyl)-4-(2-hydroxy-

3,4-dimetoxyfenyl)-3-metyl-2-pyridínkarboxylová, C25H22N4O8, Mr 

506,46; NSC 45383, syn. bruneomycín, rufochromomycín, 

antineoplastické antibiotikum. S. produkuje kultúra Streptomyces 

flocculus, S. rufo-chromogenes a S. albus. Inhibuje syntézu DNA, 

menej RNA, a to interakciou s DNA- a RNA-polymerázou. Vyvoláva 

katalytickú oxidáciu mito-chondriového NADH a NADPH. Po i. v. sa 

rýchle viaţe na plazmatické bielkoviny a zvýšene sa koncentruje v 

nádorom tkanive.  

Streptonigrín 

 

Indikácie – Hodgkinova choroba, malígne lymfómy ne-Hodgkinovho typu, chron. lymfatická leukémia, 

Wilmsov nádor, nádory CNS. 

Kontraindikácie – kachexia, terminálne štádium choroby, leukopénia, trombocytopénia, ťaţká 

nefropatia, stav po rádioterapii. 

Neţiaduce účinky – granulocytopénia a trombocytopénia, nauzea, alopecia, hnačka. 

Dávkovanie – 150 – 200 mg, potom 400 – 600 mg/d obdeň do celkovej dávky 8 – 12 mg. Deťom sa 

podáva 5 – 7 mg/kg 2-krát/týţd. 

Prípravky – Brunemycin
®
, Bruneomycin

®
 Medexport, 

Flomycin
®
 Pfizer, Nigrin

®
, Rufocromomycin

®
. 

streptonikozid – syn. streptoniazid; streptomyklidén 

izonikotinylhydrazínsulfát; hydrazid kys. 4-

pyridínkarboxylovej; hydrazid, hydrazón kys. izonikotínovej 

so streptomycínsulfátom (2:3), C54H94N20O36S3, Mr 

1695,66; antibiotikum (Strazide
®
, Streptohydrazid

®
). 

Streptonikozid 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

streptotricíny – syn. racenomycíny, zmes antibiotík A–F a X, kt. sa líšia počtom opakujúcich sa 

zvyškov v bočnom reťazci peptidu; majú 1 – 7 -lyzínových 

zvyškov. S. F C19H34N8O8, racenomycín A, streptotricín VI, 

yazumycín A produkujú varianty Actinomyces lavendulae. 

Streptotricín 

 

 

 

streptotrichosis, is, f. – [g. streptos krútená reťaz + g. thrix-trichos vlas + -osis stav] strep-totrichóza, 

chron. hnisavý zápal, forma aktinomykózy. 

streptovaricín – syn. streptovarycín, komplex anzamycínových antibiotík. Skladá sa zo s. A–G, J a K 

(hlavnou zloţkou je s. C), izolovaná z kultúry 

Streptomyces spectabilis. 

 

 

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

––––––– 

   W    X      Y     Z        R 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––– 

Streptovaricín A  OH  OH   Ac   OH COOCH3     C42H53NO16,   Mr 827,89 

Streptovaricín B   H    OH    Ac   OH COOCH3    C42H53NO15,    Mr 811,89 

Streptovaricín C   H    OH    H     OH COOCH3    C40H51NO14,    Mr 769,86  

Streptovaricín D   H    OH    H     H    COOCH3    C40H51NO13,    Mr 753,86 

Streptovaricín E  H    O=    H     OH COOCH3    C40H49NO14,    Mr 767,84 

Streptovaricín F                      C39H47NO14,    Mr 753,82 

Streptovaricín G  OH OH     H    OH COOCH3    C40H51NO15,   Mr 753,82 

Streptovaricín J  H    OAc   H    OH COOCH3    C42H53NO15,    Mr 811,89 

Streptovaricín K  OH OAc   H    OH COOCH3  

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

streptovirudín – komplex nukleozidových antibiotík produkovaných kultúrou Streptomyces 

griseoflavus subsp. thiringiensis, kmeňom 

JA 10124, podobných tunikamycínu. 

Pôsobí inhibične proti grampozit. 

baktériám, mykobaktériám a rôznym RNA- 

a DNA-vírusom. Pozostáva z 10 zloţiek, z 

kt. 8 bolo izolovaných v čistej forme. 



Moţno ich zaradiť do 2 sérií: I – streptovirudín A1 aţ D1, kt. obsahujú dihydrouracil a II – 

sstreptovirudín A2 aţ D2, kt. obsahujú uracil. 

 

Séria I: 

A1: n = 6, R = H 

B1: n = 6, R = CH3 

B1a: n = 7, R = H 

C1: n = 8, R = H 

D1: n = 8, R = CH3 

L-streptóza – 5-deoxy-3-C-formyl-L-lyxóza; 3-C-formyl-5-deoxy-L-lyxofuranóza, C5H10O5, Mr 162,14; 

sacharid, kt. tvorí zloţku molekuly streptomycínu.  

L-streptóza 

 

 

streptozocín – syn. streptozotocín, 2-deoxy-2-[[(metylnitrozamino)-karbonyl]amino]-D-glu-

kopyranóza; 1-metyl-3-(glukozamín)-1-nitrózomočovina, C8H15N3O7, Mr 265,22; NSC 85998, 

antineoplastické antibiotikum, izolované z kultúry Streptomyces achromogenes. S. sa izoloval zo 

Streptomyces achromogenes (1959), kt. sa štruktúrou i mechanizmom podobá 

derivátom nitrózomočoviny. Indikáciou s. je inzulinóm; pouţíva sa na vyvolanie 

experimentál-neho diabetu. K neţiaducim účinkom patrí nauzea, vracanie, 

hypoglykémia; pokladá sa za karcinogén. Dávkovanie – 1,5 – 4 g i. v. raz/2 – 4 

týţd. (Zanosar
®
). 

Streptozocín 

 

stres – [angl. stress záťaţ, namáhanie] záťaţ, tieseň, stav napätia, do kt. sa dostáva organiz-mus 

ohrozený pôsobením silných činiteľov (stresorov). S. je súbor nešpecifických škodlivých vplyvov 

pôsobiacich na organizmus, kt. spočiatku vyvoláva v tele obranné reakcie zvýšením činnosti 

hormónov, pri silnom pôsobení stresogénnych faktorov sa dostavuje exitus. Koncepciu stresu utvoril 

Hans Selye. 

Stress Formula
®
 tbl. (National Vitamin) – multivitamínový prípravok so ţelezom. 

Stresstabs + Zinc
®
 tbl. obd. (Lederle) – multivitamínový prípravok so zinkom. 

stria, ae, f. – [l.] jazvičky, prúţok, pruhovitá trhlinka v koţi pri rýchlom zväčšení príslušnej časti tela. 

Stria acustica – sluchový prúţok. 

Striae cutaneae distensae – jazvičky, vznikajú následkom nadmerného napínania koţe. Vznikajú 

napr. pri značnom ukladaní podkoţného tuku na bruchu, hromadení transsudátu v brušnej dutine al. 

zväčšujúcou sa maternicou (s. gravidarum), kt. vyvoláva prerušenie napätých zväzkov zamše, 

pričom pokoţka mierne vklesáva, je najprv namodralá, potom bela-vo lesklá.  

Stria gravidarum – strie ťarchavých, trhlinky na koţi brucha a stehien u gravidných ţien na konci 

gravidity. Prebiehajú kolmo na smer štiepiteľnosti koţe. Nevznikajú len mechanicky, istý vplyv tu 

majú niekt. hormóny ovplyvňujúce funkciu zamše.  

Stria libera – voľný prúţok, prúţok nachádzajúci sa na voľnej strane. 

Stria longitudinalis – pozdĺţny prúţok. 

Stria medullaris – dreňový prúţok. 



Stria olfactoria – čuchový prúţok. 

Stria sagittalis – predozadný prúţok. 

Stria terminalis – konečná brázda, kt. oddeľuje talamus od vypuklého ncl. caudatus. 

Striae Wickhami – polygonálne, hladké, lesklé papulky s Ø niekoľko mm, splývajú a utvárajú 

loţiská, na kt. po pretretí olejom ostáva bledá sieťovitá kresba, resp. pásiky pri lichen ruber planus. 

striatus, a, um – [l. stria prúţok] pruhovaný, pásikovaný. 

strictura, ae, f. – [l.] striktúra, zúţenie. 

Strictura ani – zúţenie análneho otvoru. 

Strictura urethrae – zúţenie močovej rúry. 

stricturotomia, ae, f. – [stricutra + g. tomé rez] striktúrotómia, preťatie, rozrušenie striktúry. 

stridor, oris, m. – [l.] hvizd, piskľavý zvuk pri dýchaní, chrčanie pri dýchaní. 

Stridor dentium – škrípanie zubov. 

Stridor laryngis congenitus – vrodený hrtanový stridor.  

striebro – argentum [v sanskrte argenes jasný], chem. I. skupiny periodickej sústavy (patrí do 

podskupiny medi), prvok značky Ag, Z = 47, Ar 107,88, elektrónová konfigurácia atómu [Kr] (4d)
10

 

(5s)
1
. Ag bolo známe uţ v predhistorických dobách. Najdôleţitejšie nerasty Ag sú: argentit, 

pyrargyrit a proustit. Argentit je obyčajne prímesou sírnikových rúd olova, zinku a medi, z kt. sa 
–3

.  

Ag má z kovov najväčšiu elekt. i tepelnú vodivosť a po zlate najväčšiu ťaţnosť. Je rozp. v HNO3 a 

konc. H2SO4. Ľahko tvorí koloidné rozt., kt. sa pouţívali v med. ako batericídny a dezinfekčný 

prostriedok (Ag sa viaţe na –SH skupiny baktériových eznýmov). Soli Ag (AgNO3, AgF, AgClO4) sú 

toxické (→argyria). Ag má silný oligodynamický účinok na mikroorganizmy. V histol. sa pouţívajú 

soli Ag (→argyrofilia, argentaffinis, →argentafinná reakcia). Ag tvorí mnohé zliatiny, najmä s 

paládiom a meďou, kt. sa pouţívajú v stomatol. a zlatníctve. V zlúč. s inými prvkami je známy v 

oxidačnom stupni I aţ III. V plazme sa Ag nachádza v koncentrácii6,3 ± 5,8 nmol/l, t. j. 0,68 ± 0,63 

mg/l, v trombocytoch 270 ± 170 (110 – 500) nmol/kg, t. j.29 ± 18 (12 – 54) mg/kg. 

striedmosť – l. abstinentia. 

Strigiformes – sovy, rad vtákov, kt. zahrňuje čeľaď sovitých (Strigidae). Sovy majú mäkké, 

našuchorené, páperovité perie, kt. ich robí väčšími. Na guľatej hlave majú veľké oči posunuté 

dopredu, namierené šikmo dopredu. Lúčovito rozprestreté perie okolo očí tvorí závoj aj tvárovú časť. 

Zakrpatené očné svaly robia oči nepohyblivými a sova musí obracať celú hlavu, ak chce vidieť okolo 

seba. Nohy mávajú aţ po pazúry zarastené perím. Krátky zobák je silný, na nohách je jeden 

vratiprst. Ostrými pazúrmi chytajú a zabíjajú korisť. Sovy ţijú na celom svete okrem Antarktídy. 

Nepatria k sťahovavým vtákom, ale nedostatok potravy ich niekedy prinúti hľadať nové lovné revíry. 

Sú to nočné vtáky, hoci niektoré lovia aj cez deň, za svetla vidia práve tak dobre ako v noci. Majú 

veľmi jemný sluch. Sovy sa ţivia malými cicavcami (hrabošmi, myšami), rybami, plazmi, hmyzom, 

ba prenasledujú aj iné vtáky. Drobnú korisť prehltnú v celosti a nestráviteľné zvyšky, ako srsť, kosti, 

perie a pazúry vydávia vo vývrţkoch, ktoré sa často hromadia pod hniezdom. Hniezdia na rôznych 

miestach. Mnohé druhy hniezdia v dutinách stromov, iné v puklinách skál, opustených stavbách atď. 

Výr skalný (Bubo bubo) je našou najväčšou sovou, na hlave má pierka v podobe roţkov. Hniezdi na 

neprípustných skalách. Ţiví sa vtákmi a cicavcami aţ strednej veľkosti. Myšiarka ušatá (Asio otus) 

má podobné roţky (ušká) na hlave, je strednej veľkosti. Hniezdi na stromoch v 

lesoch, ţiví sa najmä myšami a hrabošmi. Kuvik ovyčajný (Athene noctua) je 



malá sova, v noci sa usadzuje blízo svetla a kuviká. Sova obyčajná (Stirix aluco) ţije v lesoch. 

Plamienka drie-mavá (Tyto alba) meria asi 34 cm, je svetlozlatoţltá s drobným perličkovitým 

bodkovaním. Má čierne oči, pomerne dlhé nohy a perie na hlave bez „ušiek“. Okrem polárnych 

a chlad-nejších krajov je rozšírená po celom svete. Hniezdi v starých savbách a zrúzaninách a chytá 

najmä myši. 

Tyto alba (plamienka driemavá – vľavo) a Bubo bubo (výr skalný – vpravo) 

 

 

strigol – 3-[[(2,5-dihydro-4-metyl-5-oxo-2-furanyl)-oxy]-metylén]-3,3 -okta-hydro-5-

hydroxy-8,8-dimetyl-2H-indenol-[1,2-b]furan-2-ón, 

C19H22O6, Mr 346,39; stimulátor klíčenia semien parazita 

Striga lutea Lour, izolovaný z koreňa bavlny (Gossypium 

hirsutum L. 

Strigol 

 

stringens, entis – [l.] zvierajúci, zvieravý. 

stripping – angl. v cievnej chirurgii označenie pre odstránenie v. saphena magna v rámci th. 

→varixov. 

strnádkovité →Emberizidae. 

strnulosť – l. stupor. 

Strobane
®
 – polychlórovaný terpén, insekticídum; mierne dráţdi koţu (Dichloricide Aero-sol

®
, 

Dichloricide Mothproofer
®
, Insecticide 3960-X14

®
).  

stroboscopus, i, m. – [g. strobeo otáčam + g. skopein pozorovať] stroboskop.  

stroboskop – [stroboscopus] prístroj na pozorovanie periodických pohybov al. vytváranie pohyblivých 

obrazov bez optického zariadenia. Základom s. je rovnomerne sa otáčajúci kotúč s jedným al. 

viacerými radiálnymi výrezmi, kt. s pravidelnou frekvenciou prerušuje plynulé osvetlenie z projekčnej 

lampy al. umoţňuje prerušované pozorovanie cez otvory kotúča pri plynulom osvetlení. Ak je 

stroboskopické osvetlenie vo fáze s pozorovaným periodickým pohybom, vznikne statický dojem. Ak 

sú v rozličných fázach, kt. nasledujú po sebe spojite, vytvorí dojem spomaleného pohybu. 

stroboskopia –  [stroboscopia]  metóda pouţívaná na vyšetrenie hrtana a hlasivkových väzov 

(laryngosktroboskopia). Podstatou sú krátke pravidelné záblesky s rýchlou frekvenciou, kt. umoţnia 

poziorovanie pohybu hlasivkových väzov. Klasickým stroboskopom bola ţiarovka, pred kt. sa točil 

kruh s otvormi al. zárezmi. 

stroboskopický efekt – [g. strobeo otáčam + g. skopein pozorovať] zdanlivá zmena rýchlosti al. 

pohybu pozorovaného objektu vyvolaná osvetľovaním periodicky premenným svetlom; pozorovaný 

pohyb je všeobecne odlíšiteľný od skutočného, príp. sa objekt javí v pokoji. Ako s. e. sa označuje aj 

rýchle striedanie svetla a tmy, resop. Dopad silnejšieho a slabšieho osvetlenia na sietnici oka. 

U citlivých jedincov môţe vyvolať nepríjemné pocity, u osôb s epilepsiou epileptický záchvat.  

strofant →Strophantus. 

strofantidín – syn. apocynamarín; korchorgenín; korchsularín; 3,5,14-trihydroxy-19-oxo-kard-20(22)-

enolid, C23H32O6, Mr 404,49; získava sa kyslou al. enzýmovou 

hydrolýzou gly-kozidov nachádzajúcich sa v rôznych druhoch rodu 

strofant (Strophanthus, Apocynaceae). 



Strofantidín 

 

 

 

strofantín – kardiotonický glykozid al. zmes glykozidov získaná zo strofantu (Strophanthus kombé 

Oliv., Apocynaceae). 

Strofantozid K – obsahuje -glukózu 19 %, -glukózu 19 %, cymarózu 15 %, strofantidín 47 %; 

Strofantín K- (strofozid) obsahuje -glukózu, cymarózu a strofantidín (Combetin
®
, Eustrophinum

®
, 

Kombetin
®
); s.-G →ouabaín. 

strofantobióza – syn. periplobióza; 2,6-dideoxy-4-O--D-glukopyranozyl-3-O-etyl-D-ribohexóza, 

C13H24O9, Mr 324,32; látka získaná hydrolýzou K-strofantínu, izolovaná zo semien strofantu 

(Strophantus kombé Oliv., Apocynaceae). 

strofantozidy – kardiotoniká; →strofantín. 

strofulus – [strophulus] syn. →prurigo simplex acuta, ţihľavkovitá choroba detí predškol-ského veku. 

stroma, tis, n. – [g.] stróma, trámcovina, podporné väzivové tkanivo. 

stromatolysis, is, f. – [stroma trámcovina + g. lysis uvoľnenie] stromatolýza, rozpúšťanie, rozpad 

strómy. 

stroncianit – uhličitan strontnatý , SrCrO3, biely vo vode nerozp. prášok, minerál, kt. sa vyskytuje v 

prírode. 

stroncium – [podľa náleziska stroncianitu v Škótsku] strontium, chem. prvok II. periodickej sústavy 

(patrí ku kovom alkalických zemín), značky Sr, Ar 87,62, Z = 38, elektrónová konfigurácia atómu [Kr] 

(5s)
2
. Objavil ho M.H. Klaproth (1793), prvý ho pripravil H. Davy (1807). V prírode sa vyskytuje v 

zlúč. s inými prvkami, najmä ako minerál celestín (síran) a stroncianit (uhličitan). Má izotopy 86 – 88. 

Sr je sivobiely, lesklý, 
–

3
. Je veľmi reaktívny. Na vzduchu sa oxiduje na oxid strontnatý, s vodou za tepla ţivo reaguje za 

vzniku vodíka: 2 H2O + Sr = Sr(OH)2 + H2 ↑. 

V zlúč. s inými prvkami je známy v oxidačnom stupni II. Pouţíva sa zriedka, napr. pri výrobe rúrok 

do rádioprijímačov. Umelý rádioizotop 
90

Sr s t0,5 28 r. je zdrojom elekt. prúdu (teplo uvoľňované pri 

rozpade sa mení na elekt. energiu). Bezfarebný plameň sfarbuje na červeno. V sére sa Sr nachádza 

v koncentrácii 0,370 mmol/l, t. j. 32,2 ± 12,8mg/l. 

Bromid strontnatý SrBr2 (Mr 247,44) sa pouţíval ako antikonvulzívum, jodid strontnatný SrI2 (Mr 

341,42) ako zdroj jódu,. peroxid stroncia SrO2 (Mr 119,63) ako antiseptikum. 

Strongylidae – čeľaď nematód superčeľade Strongyloidea, kt. zahrňuje rody Strongylus 

a Oesopagostomum. 

Strongyloides – rod plazmidov, kt. patria do superčeľade Rhabditoidea, značne rozšírený ako črevný 

parazit cicavcov. V niekt. klasifikačných systémoch zahrňuje superčeľaď Rhabdiasoidea. 

Strongyloides intestinalis – S. stercoralis. 

Strongyloides papillosus – druh parazitujúci na dobytku, ošípaných, ovciach, kozách, králikoch 

a potkanoch. 

Strongyloides ransoni – druh vyskytujúci sa v ošípaných. 

Strongyloides ratti – druh, kt. sa vyskytuje v potkanoch. 



Strongyloides stercoralis – háďatko črevné. Je to malý oblý červ asi 2 mm dlhý a 30 – 90 mm 

široký, kt. parazituje v tele človeka, zväčša v dvanástniku, lačníku, pľúcach; vyvoláva 

→strongyloidózu. Má zloţitý biol. vývoj. Dospelé samičky znášajú veľké mnoţstvo vajíčok, z nich sa 

v črevnom priesvite vyvíjajú larvy, kt. putujú ďalej do tenkého čreva, potom sa dostávajú do pôdy. 

Vo vlhkej pôde sa ţivia org. látkami a za krátky čas sa metamorfózou menia na filariformné larvy, kt. 

sú pre človeka infekčné. Majú veľkosť ~ 300 mm. Krvnými kapilárami prenikajú do koţe, odtiaľ do 

pravého srdca a pľúc, s hlienom do GIT, kde sa usídľujú v sliznici tenkého čreva a dospejú na 

dospelé červy. Vývoj lariev je moţný aj v perianálnej oblasti, kde sa znova zavŕtavajú do koţe 

(exoautoinfekcia). Vývoj je však moţný uţ v čreve, keď larvy prenikajú črevnou stenou do krvného 

obehu a cyklus sa opakuje (endoautoinfekcia).  

strongyloidóza – [strongyloidosis] črevná parazitárna choroba vyvolaná háďatkom (Strongyloides 

stercoralis). Vyskytuje sa na celom svete, najmä však v trópoch. Infekcia sa šíri prenikaním 

filariformných lariev do organizmu, príp. p. o. pitím kontaminovanej vody. Je moţná aj autoinfekcia, 

keď sa špinavými rukami prenesú do úst zvyšky stolice obsahujúcej larvy. Klin. obraz – je 

polymorfný. Charakterizujú ho prejavy invázie parazita cez koţu (prchavé ţihľavky, opuchy, svrbivé 

pľuzgieriky v mieste invázie, často perianálne) al. v prie-behu putovania, najmä v pľúcach vo forme 

prchavých bronchopneumonických infiltrátov s re-spiračnými, častejšie však s GIT príznakmy 

(neurčité ťaţkosti, príznakmi vredovej choroby aţ dyzenteriformný sy.). Priebeh býva benígny, 

niekedy sa však vyvíja kachexia, kt. sa končí letálne. V KO sa zisťuje eozinofília s leukocytózou. Dg. 

– stanovuje sa na základe dôkazu ţivých lariev v čerstvej stolici a dvanástnikovej šťave. Th. – 

podávalo sa pyrvínium (15 mg/kg) 2-krát, lepšie sa osvedčuje tiabendazol (Mintezol
®
, 25 mg/l/kg 

2.krát/d po jedení počas 3 d). 

Strongylus – rod parazitických nematód z čeľade Strongylidae. 

Strongylus edentatus – parazit koní. 

Strongylus equinus – parazit koní. 

Strongylus filaria – Dictyocaulus filaria. 

Strongylus gibsoni – Mecistocimus digitatus. 

Strongylus gigas – Dictophyma renale. 

Strongylus longevaginatus – Metastrongylus elongatus. 

Strongylus micrurus – Dictyocaulus viviparus. 

Strongylus paradoxus – Metastrongylus elongatus. 

Strongylus renalis – Dictyophyma renale. 

Strongylus subtilis – Trichostrongylus colubriformis. 

Strongylus vulgaris – parazit koní. 

Strontii chloride (
85

Sr)
®
 inj. (Osrodek Reaktorum i Produkcii Osotopun IBJ, Swierk) – Strontii 

chloridum (
85

Sr) 0,166 – 37,1 mg (37 – 370 MBq) + Natrii chloridum q. s. ut f. solutio isotonica + 

Aqua pro inj. ad 1 ml rozt.; rádionuklidové diagnostikum na scintigrafiu kost-ry.  

strontium – stroncium 

Strophantin-G Léčiva
®
 inj. (Léčiva) – Ouabainum 0,25 mg v 1 ml inj. rozt.; kardiotonikum; →ouabaín. 

Strophantus – strofant, rod krov, stromov a lián z čeľade zimozeleňovitých (Apocynaceae) rastúcich v 

tropickej Ázii a Afrike. 

Strophantus gratus (Wall. & Hock.) Baill. – poskytuje ouabaín. 



Strophantus hispidus DC. – poskytuje pseudostrofantín. 

Strophantus kombé Oliv. – poskytuje strofantidín a strofantín. 

strophocephalia, ae, f. – [g. strofos spleť + g. kefalé hlava + -ia stav] strofocefália, anomália s 

deformáciou hlavy a tváre. 

strophocephalus, i, m. – [g. strofos spleť + g. kefalé hlava] strofocefalus, plod charakterizo-vaný 

strofocefáliou. 

strophulus (i, m.) infantum – [g. strofos spleť] →strofulus. 

structura, ae, f. – [l.] štruktúra, drobnohľadný vzľad tkaniva. 

strukoviny – kultúrne rastliny z čeľade bôbovitých (Fabaceae, Vicaceae). Ich semeno sa pouţíva na 

priamy konzum al. na kŕmenie dobytka. Ich významnou vlastnosťou je, ţe na ich koreňoch ţijú 

baktérie schopné pútať vzdušný dusík a obohacovať ním pôdu. U nás sa pestuje hrach, fazuľa, 

šošovica, vika, bôb, hrachor, kedysi cícer. 

struma, tis, n. – [l.] zväčšenie štítnej ţľazy; hrvoľ. 

Struma aberrata – aberatný hrvoľ. 

Struma adenomatósa – adenomatózna s., kt. obsahuje uzlovité nádory, adenómy. 

Struma calculosa – kalcifikovaná struma. 

Struma carotica – karotická s., paraganglioma glomi carotici. 

Struma colloides – koloidná s., charakterizovaná rozmnoţením koloidu vo folikuloch. 

Struma cystica – cystická s., vyznačujúca sa väčšími dutinami, cystami. 

Struma endemica – endemická s., postihuje mnoho obyvateľov určitej oblasti. 

Struma endothoracica – vnútrohrudníková s. 

Struma exophthalmica – exoftalmická s., vyznačuje sa zvýšenou činnosťou a exoftalmom. 

Struma fibrosa – fibrózna struma. 

Struma follicularis – s. parenchymatosa. 

Struma gelatinosa – s. colloides. 

Struma Hashimoto – Hashimotova choroba. 

Struma hyperfunctionalis – hyperfunkčná s., produkujúca nadmerné mnoţstvo hormónu. 

Struma hypofunctionalis – hypofunkčná s., produkujúca nedostatočné mnoţstvo hormónu. 

Struma Langhansi – ,,bujnejúca“ s., adenoidný nádor nezväčšenej štítnej ţľazy. Parenchým 

nádoru je málo vyzretý, prítomné sú solídne epitelové pruhy a nepatrná tvorba koloidu vo folikuloch, 

ako aj lymfogénne (cervikálne, mediastínové) a hematogénne (pulmonálne) metastázy. Histol. 

príznaky malignity chýbajú. Tzv. organoidný karcinóm sa zaraďuje medzi folikulové adenómy, resp. 

karcinómy. 

Struma lingualis – lingválna, jazyková s., ostrovčeky štítnej ţľazy na koreni jazyka. 

Struma lymphatica – status lymphaticus. 

Struma lymphomatosa – lymfomatózna s., Hashimotova s. charakterizuje ju zánik vlastného 

parenchýmu s rozmnoţením väziva preniknutého lymfocytmi. 

Struma maligna – malígna, zhubná s., rakovina štítnej ţľazy. 



Struma nodosa – nodózna, uzlovitá s. 

Struma orthofunctionalis – ortofunkčná, eufunkčná s. 

Struma ovarii – zriedkavý teratoidný nádor vaječníkov zloţený takmer výlučne z tkaniva štítnej 

ţľazy s veľkými folikulami a hojným koloidom, niekedy vykazuje príznaky hypertyreózy.  

Struma parenchymatosa – parenchymatózna s., charakterizovaná rozmnoţením vlastného tkaniva 

(parenchýmu). 

Struma postbranchialis Hürthei – postbranchiálna Hürtheova s., adenóm štítnej ţľazy z veľkých 

acidofilných buniek. 

Struma pulsans – pulzujúca s. 

Struma sporadica – sporadická s., ojedinele sa vyskyutujúca s. 

Struma retrosternalis – retrosternálna s., rozloţená pod mostíkom. 

Struma Riedeli – tyreoiditída. 

Struma substernalis – s. retrosternalis. 

Struma suprarenalis – nadobličková struma, adenóm nadobličky. 

Struma vasculosa – vaskulárny hrvoľ. 

strumeectomia, ae, f. – [struma + g. ektomé dostrániť] →strumektómia. 

strumektómia  – chir. odstránenie →strumy; →tyreoidektómia. 

strumiprivus, a, um – [struma + l. privare odstrániť] strumiprivný, stav po odstránení štítnej ţľazy, 

vzniknutý z nečinnosti štítnej ţľazy. 

strumitída – [strumitis] zápal zväčšenej štítnej ţľazy. Hashimotova sstruma – struma lymphadeno-

matosa Hashimoto; →tyreoiditída. 

strumosus, a, um – [l. struma hrvoľ] strumovo zväčšený. 

struna – l. chorda. 

strunovce →Gordioidea. 

Strunskyho príznak →príznaky. 

struska – beznohé a bezhlavé larvy muchovitých. 

Strutherov väz – [Struther, John sir, 1823 – 1899, škót. anatóm] fibrózny pás, kt. sa niekedy tiahne od 

proc. supracondylaris humeri k epicondylus medialis; obkolesuje n. medianus a obyčajne a. 

brachialis; poskytuje anomálny úpon m. coracobrachialis a časti m. pronator teres. 

Struthiones – pštrosy, rad nelietajúcich a najväčších dnes ţijúcich vtákov. Samce váţia niekedy aj 

vyše 150 kg. Ţijú v kŕdľoch na stepiach a polopúšťach Afriky a Arábie, ale kedysi dávno obývali aj 

juţné oblasti Európy, Ázie a celú Afriku. Pštrosy sú výborné beţce, na mohutných nohách majú po 2 

prstoch, z nich vnútorný je vyzbrojený veľkým pazúrom. Hlavu, krk ako aj hrubé holene majú takmer 

holé. Krídla sa im silne zredukovali. Počas hniezdenia ţijú páry osobitne. Do hniezda, ktoré do 

piesku vyhĺbi samec, kladie samička 12 – 15 takmer 2 kg ťaţkých bielych vajec. Sedia na nich obaja 

rodičia, príp. len samec. Najčastejšie sa zachraňujú útekom. Beţia rýchlo a vytrvalo a v 

nebezpečenstve sú schopné prebehnúť aj 60 km/h.  

Struthioniformes – pštrosovité. Čeľaď najväčších dnes ţijúcich vtákov z radu pštrosov (Struthiones) 

s dlhým krkom, dlhými nohami, na kt. sú prsty zakončené tupými pazúrmi a obrátené dopredu. 

Pohybujú sa iba po zemi. Nelietajú, preto zakrpatel aj hrebeň prsnej kosti. Samce sú väčšie ako 



samice, váţia aţ 150 kg, a majú páriaci orgán (penis). Rozšírené sú v tropickej oblasti. Pštros 

dvojprstý (Struthio camellus) je najväčší, vysoký aţ 2,7 m a váţi ~ 70 kg. Má dva nerovnako veľké 

prsty. Samica znáša vyše 10 veľkých vajec (jedno váţi aţ 1,5 kg). Pri sedení v hniezde sa strieda 

samica so samcom. Ţije v stepiach Afriky a Malej Ázie.  

Nandu (Rheae) sú veľké nelietajúce vtáky, obývajú juhoamerické pampy. Podobajú sa pštro-som, 

sú však menšie a krídla majú lepšie vyvinuté. Na nohách majú 3 prsty a vedia dobre plávať. Samec 

ţije vţdy s viacerými samicami, kt. znášajú vajcia do toho istého hniezda. Kaţdá samica znesie aţ 

15 vajec, vysedí ich však samec, kt. potom mláďatá aj vodí. Ţiví sa prevaţne rastlinnou potravou, 

ale aj hmyzom, plazmi, ba aj malými cicavcami. Nandu pampový (Rhea americana) ţije v stepiach 

Juţ. Ameriky, je menší, samec má väčší počet samíc a len sám sedí na vajciach.  

Kazuár veľkoprilbý (Casuarius casuarius) ţije v Novej Guinei i na Moluckom súostroví vo vlhkých 

lesoch. Na temene hlavy má prilbovitý útvar. Na hlave i na krku má bradavičnatú koţu.  

Emu hnedý (Dromaius novaehollandiae) ţije v Austrálii a Tasmánii. Má operený krk aj hla-vu. 

O potomstvo sa stará samec. 

Struveho test →testy. 

struvit – fosforečnan horečnatoamónny; tvorí tvrdé kryštalické močové konkrementy. 

Strümpelov príznak I, II, III a IV →príznaky. 

Strümpelova choroba →choroby. 

Strümpelova-Leichtensternova choroba – [Strümpel, Adolf von, 1853 – 1925, nem. inter-nista a 

neurológ; ] hemoragická encefalitída. 

Strümpelova-Marieho choroba – [Strümpel, Adolf von, 1853 – 1925, nem. internista a neu-rológ; 

Marie, Pierre, 1853 – 1940, franc. lekár] ankylozujúca spondylitída. 

Strümpelova-Westphalova choroba – [Strümpel, Adolf von, 1853 – 1925, nem. internista 

a neurológ; Westphal, Carl Friedrich Otto, 1873 – 1957, nem. neurológ] Wilsonova choroba. 

strychnín – strychnidin-10-ón, C21H24N2O2, Mr 334,40; alkaloid s 2 heterocyklicky viazanými dusíkmi. 

Vyskytuje sa spolu s brucínom v semenách rastlín rozličných druhov 

strychnínovníka (Strychnos nux-vomica L., Loganiacae), rastúcich na 

Cejlóne, Filipínach a v Indonézii. Sú to kryštáliky s t. t. 286 °C, horkastej 

chuti, nerozp. vo vode, rozp. v alkohole. Alkoholové rozt. s. ako opticky 

aktívneho alkaloidu otáčajú rovinu polarizovaného svetla doľava.  

Strychnín 

 

S. je kompetitívny antagonista, blokátor glycínových receptorov a inhibičných neurónov v mozgovom 

kmeni a mieche.Metabolizuje sa v pečeni, t0,5 je 10 – 16 h, ~ 20 % sa vylučuje močom. S. je jednou 

z najtoxickejších zlúč. Postihuje CNS a vyvoláva ťaţkú tonickú kontrakciu celého kostrového 

svalstva. Letálna dávka pre človeka je ~ 0,03 mg. V th. pôsobí ako centrálne analeptikum. Pouţíva 

sa ako rodenticídum, pri znehodnocovaní drog, ako fytofar-makum pripravené zo Strychnos nux-

vomica.  

Akút. prejavy intoxikácie sa dostavujú 10 – 20 min. po poţití: dostavuje sa nervozita, nadmerná 

aktivita, zmätenosť, stuhnutosť spočiatku tvárových a šijových svalov, neskôr generalizovaná 

rigidita. Tieto príznaky vyvolávaju uţ min. podnety. Trvajú ½ aţ 2 min. Počas kŕčov môţe nastať 

zastavenie dýchania. Svalové kontrakcie môţu vyvolať rabdomyolýzu. Šľachové reflexy sú zvýšené. 

Príznaky zo strany CNS zahrňujú agitovanosť, bludy a dezorientáciu. Dg. sa potvrdzuje 

kvapalinovou chromatografiou moču. Dfdg. treba vylúčiť tetanus. Th. otravy pozostáva z výplachu 



ţalúdka, pri stuhnutosti sa aplikujú benzodiazepíny a barbituráty, pri rabdomyolýze tekutiny s 

úpravou pH, v ťaţkých stavoch profylakticky umelá ventilácia. 

strychnismus, i, m. – strychninizmus,otrava strychnínom al. semenami strychnínovníka. 

Strychnos – rod tropických stromov z čeľade loganiovitých (Loganiaceae). 

Strychnos nux-vomica – strychnínovník indický, poskytuje brucín, kurare a strychnín. 

Strychnos toxifera – strychnínovník jedovatý, rastie v Juţ Amerike, obsahuje v kôre kurarín. 

stržeň – bot. stredná časť stonky, príp. koreňa. Strţňové lúče spájajú s. s kôrou (primárne) al. vznikajú 

vnútri cievneho zväzku delivou činnosťou zväzkového kambia, končia sa slepo v dreve i lyku 

rovnakého veku (sekundárne). 

STS – 1. skr. angl. serologic tests for syphilis serol. testy na syfilis; 2. skr. angl. Society of Thoracic 

Surgeons Spoločnosť hrudných chirurgov. 

Stuartova pôda – polotekutá transportná pôda na bakteriol. účely; skladá sa z 0,3 % agaru, 

tioglykolátu sodného, chloridu vápenatého, glycerofosfátu sodného a metylénovej modrej. 

Stuartov-Prowerov faktor – faktor X; →hemokoagulácia. 

stuccokeratosis, is, f. – [tal. stucco štuková omietka + keratotis] keratoelastoidosis verrucosa. 

Charakterizuje ju mierne vyvýšená papula veľkosti aţ šošovice pokrytá drsnými šupinami (pripomína 

omietku). Šupiny sa dajú ľahko odstrániť bez krvácania. Je lokalizovaná na chrbte rúk, nôh, 

predlaktí, predkolení. Postihuje starších ľudí.  

studený – l. frigidus. 

Studentov test – [,,Student“ pseudonym Williama Sealyho Gossetta, 1876 – 1937, brit. matematika] 

štatistická výpočtová metóda na stanovenie strednej chyby, test významnosti rozdielu priemerov; 

→t-test. 

Stugeron
®
 tbl. (Gedeon Richter) – Cinnarizinum 25 mg v 1 tbl.; selektívny blokátor vápnikových 

kanálov, vazodilatans; →cinarizín. 

stuhnutý – l. rigiditas, rigor. Stuhnutie kĺbov – l. ankylosis. 

stukovatenie – l. steatosis. 

stupaj – l. planta pedis. 

stupajový – l. plantaris. 

stupeň – l. gradus, stadium. 

stupiditas, atis, f. – [l.] stupidita, tuposť, hlúposť. 

stupidus, a, um – [l.] stupídny, tupý, hlúpy. 

stupor, oris, m. – [l.] celková strnulosť, chorobná nehybnosť.  

Stupor anergicus – s. s imobilitou. 

Stupor benignus – s. pri depresívnej fáze mániodepresívnej psychózy. 

Stupor catatonicus – katatonický s. pri schizofrénii. 

Disociatívny stupor  – psychiatria disociatívna porucha súvisiaca s psychogénnym pôsobením 

nedávnych stresujúcich udalostí al. interpersonálnych, príp. sociálnych problémov pri negat. 

somatickom náleze. Ide o prenikavé obmedzenie al. úplné chýbanie vôľových pohybov a normálnej 

aktivity na vonkajšie podnety, ako je svetlo, hluk al. dotyk. Pacient dlhý čas sedí al. leţí nepohnute. 



Aj keď môţe byť prítomný určitý stupeň poruchy vedomia, svalový tonus, drţanie tela, dýchanie, 

otvorené oči a koordinované pohyby očí jasne svedčia o tom, ţe nespí a je pri vedomí. Dfdg. 

prichádza do úvahy: 1. katatonický s. (predchádzajú mu príznaky al. správanie svedčiace o 

schizofrénii); 2. depresívny al. mánický s. (rozvíja sa pomerne pomaly, rozhodujúca je správa od inej 

osoby). 

Stupor epilepticus – s. postconvulsivus, po epileptických kŕčoch. 

Stupor postconvulsivus – s. epilepticus. 

stuprum, i, n. – [l.] znásilnenie, zhanobenie. 

Sturgeho-Kalischerov-Weberov syndróm – [Sturge, William Allen, 1850 – 1919, londýn-sky lekár; 

Kalischer, Siegfried, nem. lekár z konca 19. stor.; Weber Frederick P., 1863 – 1962, londýnsky 

lekár] →Sturgeho-Weberova-Krabbeho choroba. 

Sturgeho-Weberova-Krabbeho choroba →choroby. 

Sturmdorfova-Bonneyova plastika – [Sturmdorf, Arthur, 1861 – 1934, gynekológ; Bonney, William 

F., 1872 – 1953, londýnsky gynekológ] metóda sutúrovania pri prekrytí excidovaného ústia maternice, 

napr. po konizácii, resp. amputácii čapíka maternice. 

Sturmov interval – [Sturm, Johann Christoph, 1635 – 1703, nem. matematik a lekár] fokálny interval, 

vzdialenosť predného a zadného ohniskového bodu. 

Sturmov konoid – [Sturm, Johann Christoph, 1635 – 1703, nem. matematik a lekár] menlivý tvar 

difúzneho obrazu bodu pri rozličných formách astigmatizmu; obraz môţe mať tvar elipsy, kruhu al. 

ostrej čiary. 

Sturnidae – škorcovité. Spevavé vtáky s rovným, pomerne silným zobákom. Sú strednej veľkosti, 

majú krátky chvost. Ţivia sa miešanou potravou. U nás ţije škorec obyčajný 

(Sturnus vulgaris), hniezdi v dutinách stromov. Má zahrotené krídla, je 

hnedočiernej farby s kovovým leskom, po celom tele má biele škvrny, kt. 

počas roka miznú. Ţiví sa ovocím i hmyzom. 

Sturnus vulgaris (škorec obyčajný) 

 

stuttgartská choroba →choroba. 

stužka – l. mitella. 

stvrdnutie – l. obduratio. Stvrdnutie pohlavného údu – erectio. 

styliformis, e – styliformný, tyčinkovitý. 

styl/o- – prvá časť zloţených slov z g. stylos stĺp. 

styloglossus, a, um – [g. stýlos stĺp + g. glóssa jazyk] týkajúci sa násadcovitého výbeţku a jazyka. 

stylohyoideus, a, um – [stylo- + os hyoideum jazylka] stylohyoidový, týkajúci sa násadco-vitého 

výbeţku a jazylky. 

styloides, es – [g. stýlos stĺp + g. eidos podoba] stĺpový, podobný stĺpu. 

styloiditis radii – zápal proc. styloides radii s príznakmi podobnými epikondylitíde. 

stylomandibularis, e – [stylo- + l. mandibula sánka] týkajúci sa násadcovitého výbeţku a sánky. 

stylomastoideus, a, um – [stylo- + proc. mastoideus hlávkový výbeţok] týkajúci sa násadco-vitého a 

hlávkového výbeţku. 



stylomaxillaris, e – [stylo- + l. maxilla čeľusť] týkajúci sa násadcovitého výbeţku a čeľuste. 

stylomyloideus, a, um – [stylo- + g. mylé mlecí kameň + g. eidos podoba] týkajúci sa ná-sadcovitého 

výbeţku a oblasti dolných molárnych zubov. 

stylopharyngeus, a um – [g. stýlos stĺp + g. farynx hltan] týkajúci sa násadcovitého výbeţku a hltana. 

stylostaphylinus, a, um – [g. stýlos stĺp + g. stafylé čapík] týkajúci sa násadcovitého výbeţku a 

velum palatinum. 

stylopín – -tetrahydro-4H-bis[1,3]benzodioxolo-[5,6-a:4
,
,5

,
-g]-

chinolizín, C19H17NO4, Mr 323,33; látka izolovaná z koreňa Stylophorum 

diphyllum (Michx.) Nutt, Corydalis cava Schwg. and Chelidonium majus 

L., Papaveraceae. 

Stylopín 

 

 

stylostixis, is, f. – [g. stýlos stĺp + g. stixis bodanie] stylostixia, akupunktúra. 

stylus, stilus, i, m. – [l.] špicatý kolík, kolík, tyčinka. 

Stylus causticus – leptavá tyčinka. 

Stylus mentholi – mentolový kolíček. 

stymatosis, is, f. – [g. styma priapizmus] priapizmus s krvavým sekrétom. 

stypsis, is, f. – [g. stypsis stiahnutie, zahustenie] zastavenie krvácania podviazaním al. pomo-cou 

liekov (styptica). 

styptica (remedia) – [g. styptikos sťahujúci] styptiká, sťahujúce lieky. 

Stypven
®
 – Russselov hadí jed, hemostatikum. 

styramát – 1-fenyl-1,2-etándiol-2-karbamát, C9H11NO3, Mr 181,19; myorelaxans (Linaxar
®
, Sinaxar

®
). 

Styrax – rod krovín a stromov, kt. rastú najmä na Jave, Sumatre a v Thajsku, kt. rôzne druhy sú 

zdrojom benzoínu. 

styrén – styrol, fenylketón, vinylbenzén, C6H5CH=CH2, aromatický uhľovodík. Vyskytuje sa v 

čiernouhoľnom dechte a niekt. balzamoch. Pouţíva sa v priemysle plastov na výrobu polystyrénu al. 

ako zloţka butadiénstyrénového kaučuku. 

styrénglykol – syn. fenylglykol; fenyletylénglykol; 1-fenyl-1,2-etandiol, C8H10O2, Mr 138,16; estery sa 

pouţívajú ako plasticizéry. 

Styrénglykol 

 

suavis, e – [l.] príjemný. Suavis exitus – eutanázia. 

sub- – prvá časť zloţených slov z l. sub pod, dolu. 

subabdominalis, e – [sub- + l. abdomen brucho] subabdominálny, podbrušný. 

subaciditas, atis, f. – [sub- + l. acidus kyslý] subacidita, zníţená kyslosť (ţalúdkovej šťavy); 

hypochlórhydria.  

subacromialis, e – [sub- + g. akromion nadplecko] subakromiový, leţiaci pod nadpleckovým 

výbeţkom.  



subacutus, a, um – [sub- + l. acutus ostrý] subakútny, menej prudký, týka sa obdobia medzi akút. a 

chron. štádiom choroby. 

subalimentatio, onis, f. – [sub- + l. alimentum pokrm] subalimentácia, nedostatočná výţiva, 

podvýţiva. 

subanconeus, a, um – [sub- + g. ancón lakeť] subankoneálny, leţiaci pod lakťom.  

subaorticus, a, um subaortalis, e – [sub- + l. aorta srdcovnica] subaortálny, nachádzajúci sa pod 

srdcovnicou. 

subapicalis, e – [sub- + l. apex hrot] subapikálny, podhrotový.  

subarachnoidalis, e – [sub- + l. arachnoidea pavúčnica] subarachnoidálny, podpavúčnicový.  

subarcuatus, a, um – [sub- + l. arcuatus oblúkový] podoblúkový. 

subatizón – syn. 4-etylsulfonylbenzaldehyd 3-tiosemikarbazón; 2-[[4-(etylsulfonyl)-fenyl]-

metylén]hydrazínkarbotioamid, C10H13N3O2S2, Mr 271,35; 

tuberkulostatikum (Ethizone
®
). 

Subatizón 

subaxillaris, e – [sub- + l. axilla pazucha] subaxilový, podpazuchový. 

subcallosus, a, um – [sub- + corpus callosum svorové teleso] →subkalózny. 

subcapitalis, e – [sub- + l. caput hlava] →subkapitálny. 

subcapitatus, a, um – [sub- + l. caput hlava] leţiaci pod hlavou, hlavicou.  

subcapsularis, e – [sub- + l. capsula puzdro] →subkapsulárny. 

subcartilagineus, a, um – [sub- + l. cartilago chrupavka] leţiaci pod chrupavkou. 

subcellularis, e – [sub- + l. cellula bunka] subcelulárny, menší ako bunka.  

subcervicalis, e – [sub- + l. cervix šija] subcervikálny, leţiaci pod šijou. 

subclavian steal syndrome →steal sy. (→syndrómy). 

subclavicularis, e – [sub- + l. clavicula kľúčna kosť] →subklavikulový. 

subclavius, a, um – [sub- + l. clavis kľúčik] leţiaci pod kľúčnou kosťou. 

subclinicus, a, um – [sub- + g. kliné lôţko] →subklinický. 

subconjunctivalis, e – [sub- + l. conjunctiva spojovka] →subkonjunktivový. 

subcoracoideus, a, um – [sub- + l. proc. coracoideus sobcovitý výbeţok] →subkorakoidový. 

subcorticalis, e – [sub- + l. cortex kôra] →subkortikálny. 

subcostalis, e – [sub- + l. costa rebro] →subkostálny. 

subcrepitatio, onis, f. – [sub- + l. crepitatio škripot] →subkrepitácia. 

subcuneiformis, e – [sub- + l. cuneus klin + l. forma tvar, podoba] podklinový. 

subcutaneus, a, um – [sub- + l. cutis koţa] →subkutánny.  

subcutis, is, f. – [l.] podkoţie. 

subdebilitatus, a, um – [sub- + l. debilis tupý] duševne mierne zaostalý, oslabený, málomy-seľný.  

subdeficiens, entis – [sub- + l. deficere chýbať] subdeficientný, slabnúci. 



subdelirium, i, n. – [sub- + l. delirium poblúznenosť] subdelírium, čiastočné delírium. 

subdeltoideus, a, um – [sub- + l. (musculus) deltoideus deltový sval] subdeltoidový, leţiaci pod 

deltovým svalom. 

subdentalis, e – [sub- + l. dens zub] subdentálny, leţiaci pod zubom. 

subdermalis, e – [sub- + g. derma koţa] subdermálny, podkoţný. 

subdiaphragmaticus, a, um – [sub- + g. diafragma bránica] subdiafragmatický, podbránicový. 

subduralis, e – [sub- + l. dura (mater) tvrdá plena] subdurálny, podplenový, leţiaci pod tvrdou 

mozgovou plenou.  

subendocardialis, e – [sub- + l. endocardium vnútrosrdie] subendokardový, leţiaci pod vnútrosrdím.  

subendothelialis, e – [sub- + l. endothelium výstelka ciev] subendotelový, leţiaci pod endo-telom. 

subepicardialis, e [sub- + l. epicardium epikard] subepikardový, leţiaci pod vnútorným lis-tom 

osrdcovníka. 

subepidermalis, e – [sub- + l. epidermeis pokoţka] subepidermový, leţiaci pod pokoţkou. 

subepithelialis, e – [sub- + l. epithelium výstelka] subepiteliálny, subepitelový, leţiaci pod epitelom, 

výstelkou.  

suberit – zmes korkovej drviny a vhodného pojiva (vodné sklo, rozt. ţivice, kaučuku a gleja). Pouţíva 

sa na laborat. podloţky pre prístroje a banky. Má tepelné izolačné vlastnosti. 

subfascialis, e – [sub- + l. fascia pokrývka] subasciálny, leţiaci pod fasciou. 

subfebrilis, e – [sub- + l. febris horúčka] subfebrilný. 

subfebris, is, subfebrilitas, atis, f. – [sub- + l. febris horúčka] subfebrilita, subfebrilná teplota, 

zvýšenie telesnej teploty na hodnoty medzi 37 a 37,5 °C. 

subfertilitas, atis, f. – [sub- + l. fertilis úrodný] subfertilita, zníţená plodnosť. 

subfrenicus, a, um – [sub- + g. frén bránica] subfrenický, podbránicový. 

subfrontalis, e – [sub- + l. frons čelo] subfrontálny, podčelový, leţiaci pod čelovou kosťou, pod 

čelovou oblasťou. 

subgenum, i, n. – [sub- + g. gennán tvoriť] subgén, úsek génu. 

subgingivalis, e – [sub- + l. gingiva ďasno] subgingivový, podďasnový. 

subglossalis, e – [sub- + g. glóssa jazyk] podjazykový. 

subglotticus, a, um – [sub- + g. glótta jazyk] pod hrtanovou príchlopkou.  

subglottis, is, f. – [sub- + g. glóttis hlasivky] časť hrtanu pod hrtanovou príchlopkou. 

subhepaticus, a, um – [sub- + g. hépar-hépatos pečeň] subhepatálny, podpečeňový. 

subhyoideus, a, um – [sub- + l. (os) hyoideum jazylka] podjazylkový. 

subchondralis, e – [sub- + g. chondros chrupka] subchondrálny, leţiaci pod chrupavkou. 

subchordalis, e – [sub- + g. chorda struna] subchordový, leţiaci pod chrbtovou strunou. 

subchromatides, um, f. – [sub- + chromatides chromatidy] pozdĺţna polovica chromatidy. 

subchronicus, a um – [sub- + l. chronicus zdĺhavý] subchronický; stav medzi prudkým (akút.) a 

zdĺhavým (chron.) obdobím choroby.  



subictericus, a, um – [sub- + g. ikteros ţltačka] subikterický, mierne ţltý, následkom miernej 

hyperbilirubinémie. 

subicterus, i, m. – [sub- + g. ikteros ţltačka] mierna ţltačka. 

subiculum, i, n. – [l. subicere podkladať] podklad, podloţka, podpera. Subiculum promontorii – 

jem-ná kostná hrana za promontoriom stredoušia. 

subiectivus, a, um – [l. subicere podkladať] subjektívny, osobný, individuálny, nevecný. 

subiectum, i, n. – [l. subicere podkladať] subjekt, predmet, osoba, činiteľ. 

subiectus, a, um – [l. subicere podkladať] leţiaci pod dačím. 

subileus, i, m. – [sub- + l. ileus nepriechodný] neúplný ielus, čiastočná porucha črevnej priechodnosti. 

subinguinalis, e  – [sub- + l. inguen slabina] subingvínový, podslabinový.  

Subinvira
®
 inj. (Imuna Slovakia) – Vaccinum influenzae inactivatum ex vironum fragmentis 

praeparatum + 15 mg hemaglutinínu z kaţdého schváleného kmeňa na 0,5 ml dávku; vakcína proti 

chrípke; aplikuje sa pred očakávanou epidémiou s. c. 

subinvolutio, onis, f. – [sub- + l. involutio zavinutie] subinvolúcia, neúplná involúcia, sťahovanie 

maternice v šestonedelí.  

subito – [l.] náhle. 

subitus, a, um – [l.] náhly, unáhlený. 

subjekt – [subiectum] 1. vnímajúca, chápajúca, premýšľajúca, konajúca bytosť; 2. logický predmet, 

podmet súdu; 3. lingv. podmet; 4. práv. osoba al. predmet spôsobilý mať práva a povinnosti v 

medziach právneho poriadku. 

subjektizivmus – [subiectivismus] 1. osobné hľadisko; 2. filozof. idealistický smer popierajúci 

objektívnu existenciu materiálneho sveta, kt. uznáva za skutočnosť iba individuálne vedomie a 

subjektívne pocity; 3. sociol. smer, podľa kt. vývin spoločnosti určuje úsilie a funkcia veľkých 

osobností; 4. umelecký smer, kt. za účel umeleckej tvorby pokladá vyjadrenie čisto individuálnych 

pocitov a názorov umelca.  

subjektívnosť – [subjectivitas] uplatňovanie subjektívnej zloţky; nevecnosť; osobnosť, osoba; osobné 

hľadisko zuţujúce pohľad na okolie, vec, jav, stav ap.; op. objektívnosti. 

subkalózny – [subcallosus] uloţený pod corpus callosum. 

subkapitálny – [subcapitalis] leţiaci pod hlavou.  

subkapsulový, subkapsulárny – [subcapsularis] pod-puzdrový.  

subklavikulárny – [subclavicularis] leţiaci pod kľúčnou kosťou. 

subklinický – [subclinicus] týkajúci sa choroby, kt. príznaky sú mierne, často nepostreh-nuteľné.  

subkonjunktívový – [subconjunctivalis] podspojovkový, leţiaci pod spojovkou. 

subkorakoidový – [subcoracoideus] leţiaci pod zobcovitým výbeţkom. 

subkortikálny – [subcorticalis] podkôrový. 

subkostálny – [subcostalis] podrebrový. 

subkrepitácia – [subcrepitatio] mierna forma škripotu, praskanie.  

subkultúra – [sub- + l. cultura šľachtenie] mikroorganizmy získané z kultúry baktérií al. plesní, kt. sa 

ďalej kultiváciou vyvinú ďalšie mikroorganizmy. 



subkutánny – [subcutaneus] podkoţný. 

sublatio, onis, f. – [sub- + l. ferre dvíhať] dvíhanie, oddeľovanie.  

Sublatio retinae – odchlípenie sietnice. 

sublenticularis, e – [sub- + l. *šošovka] sublentikulárny, leţiaci pod šošovkou.  

subletalis, e – [sub- + l. letum smrť] subletálny, menej ako letálny, neúplne smrteľný. 

subleucaemicus, a, um – [sub- + leucamia] subleukemický, označenie pre prítomnosť leuke-mických 

buniek (napr. myeloblastov) v krvi pri normálnom celkovom počte leukocytov. 

sublimácia – [sublimatio] premena tuhej látky na plynnú a naopak.  

Mrazová sublimácia →lyofilizácia. V psychoanalýze ide o premiestenie nesplniteľnej pudovej túţby 

do oblasti eticky vhodného konania (podľa Freuda desexualizácia libida: frustrovaný sex sa 

sublimuje, transformuje do básnickej al. inej tvorby). 

sublimát – chlorid ortutnatý HgCl2, hydrargyrum bichloratum corrosivum. Pouţíval sa ako dezinficiens 

a na leptanie. 

Akútna otrava sublimátom sa prejavuje silnými, pálivými bolesťami paţeráka a ţalúdka, vracaním 

hlienových a krvavých más, sublimátovou nefrózou a urémiou. Toxická dávka 0,1 aţ 0,2 g, letálna 

dávka 0,5 g. 

sublimatio, onis, f. – [l. sublimis jemný] →sublimácia. 

sublingualis, e – [sub- + l. lingua jazyk] sublingválny, podjazykový. 

sublobularis, e – [sub- + l. lobus lalok] sublobulárny, podlalôčkový. 

subluxatio, onis, f. – [sub- + l. luxatio podvrtnutie] subluxácia, neúplné podvrtnutie, hlavica kĺbu je 

čiastočne vysunutá z kĺbovej jamky.  

Subluxatio dentis – subluxácia zuba, ľahšia forma úrazu zuba, kontúzia parodontu, jeho 

presiaknutie exsudátom a krvou.Zub je pritom ľahko uvoľnený a povystúpený z loţiska, citlivý aţ 

bolestivý, najmä na dotyk; por. luxatio dentis. 

Subluxatio lentis – dislokácia šošovky bez toho, aby sa celá uvoľnila z fixačného aparátu; por. 

ektópia šošovky. 

Subluxatio radii per anularis – Chassaignacova obrna. 

submammarius, a, um – [sub- + l. mamma prsník] submamárny, leţiaci pod prsníkom. 

submandibularis, e – [sub- + l. mandibula sánka] submandibulárny, podsánkový. 

submaxillaris, e – [sub- + l. maxilla čeľusť] submaxilárny, podčeľusťový. 

submeningealis, e – [sub- + l. meninx plena] submeningeálny, leţiaci pod mozgovou plenou. 

submentalis, e – [sub- + l. mentum brada] submentálny, podbradový. 

submersio, onis, f. – [l. mergere ponoriť] submerzia; 1. ponorenie objektu do vody, napr. pri určovaní 

objemu; 2. výlučne vonkajšie oţiarenie organizmu ionizujúcim ţiarením, resp. rádionuklidmi do pôdy 

al. vzduchu (op. inkorporácia). 

submerzná kultúra – hĺbková (tekutá) kultúra, v kt. rastie mikroorganizmus ponorený do celej pôdy 

(op. povrchová kultúra).  

submicroscopicus, a, um – submikroskopický, neviditeľný optickým mikroskopom. 

submiliaris, e – [sub- + l. milium proso] submiliárny, menší ako proso. 



submineralisatio alimentaris – [sub- + mineralisatio] nedostatok minerálov (fosfátov, vápnika) 

podmienený jednostrannou výţivou. 

submissio, onis, f. – [l. submittere poklesnúť] submisia, zníţenie, poddajnosť, podriadenie sa 

poriadku, cudzej vôli. 

submucosa, ae, f. – [sub- + l. mucosa sliznica] submukóza, podsliznicové väzivo. 

submucosus, a, um – [sub- + l. mucosa sliznica] submukózny, podsliznicový, ukloţený v 

podsliznicovom väzive. 

submuscularis, e – [sub- + l. musculus sval] submuskulárny, podsvalový. 

subnormalis, e – [sub- + l. norma pravidlo] subnormálny, podpriemerný, zníţený (vývoj, výkonnosť). 

subnumerarius, a, um – [sub- + l. numerus počet] nedostatočný, nepočetný. 

subnutritio, onis, f. – [sub- + l. nutrire ţiviť] podvýţiva. 

suboccipitalis, e – [sub- + l. occiput záhlavie] subokcipitálny, podzáhlavný. 

suboccipitobregmaticus, a, um – [sub- + l. occiput záhlavie + g. bregma predná časť hlavy] 

subokcipitobregmatický, smer od záhlavia k temenu (veľkej fontanele). 

subordinatio, onis, f. – [sub- + l. ordinatio poradie] subordinácia, podriadenosť. 

suboxidatio, onis, f. – [sub- + l. oxidatio oxidácia] suboxidácia, nedostatočná oxidácia. 

suboxygenatio, onis, f. – [sub- + l. oxygenum kyslík] suboxygenácia, hypoxygenácia, nedo-statočné 

okysličovanie. 

subparietalis, e – [sub- + l. parietalis temenný] subparietálny, leţiaci pod temennou kosťou. 

sub partu – [l.] počas pôrodu. 

subpectoralis, e – [sub- + m. pectoralis minor malý prsný sval] subpektorálny, leţiaci pod prsným 

svalom. 

subpericardialis, e – [sub- + l. pericardium osrdcovník] subperikardový, leţiaci pod osrd-covníkom. 

subperitonaealis, e – [sub- + l. peritonaeum pobrušnica] subperitoneálny, leţiaci pod pobrušnicou; 

retroperitoneálny. 

subphrenicus, a, um – [sub- + l. frén bránica] subfrenický, podbránicový. 

subpleuralis, e – [sub- + l. pleura pohrudnica] subpleurálny, leţiaci pod pohrudnicou. 

subpopliteus, a, um – [sub- + l. popliteus podkolenový] subpopliteálny, podkolenový, ohyb pod 

kolenom. 

subpubicus, a, um – [sub- + l. pubes ohanbie] subpubický, leţiaci pod oblasťou ohanbia. 

subpyloricus, a, um – [sub- + l. pylorus vrátnik] subpylorický, leţiaci pod vrátnikom. 

subrectalis, e – [sub- + l. rectum konečník] subrektálny, leţiaci pod konečníkom. 

subrenalis, e – [sub- + l. ren oblička] subrenálny, leţiaci pod obličkami, podobličkový. 

subretinalis, e – [sub- + l. retina sietnica] subretinálny, leţiaci pod sietnicou, podsietnicový. 

subscapularis, e – [sub- + l. scapula lopatka] subskapulárny, podlopatkový. 

subscriptio, onis, f. – [l. subscribere poznamenať] subskripcia, časť lekárskeho predpisu, kt. určuje 

zloţenie a formu lieku. 

subsepsis allergica Wissler →Wisslerova-Fanconiho sy. (→syndrómy). 



subseptus, a, um – [sub- + l. septum priehradka] neúplne rozdelený, nedostatočne oddelený 

priehradkou, podpriehradkový. 

subsequens, entis – [l. subsequi nasledovať] subsekventný, bezprostredne nasledujúci, spre-

vádzajúci. 

subserosus, a, um – [sub- + l. serosa (tunica) vonkajší obal] subserózny, leţiaci pod seróznou 

blanou. 

subspinosus, a, um – [sub- + l. spina tŕň, chrbtica] subspinózny, podtŕňový, podchrbticový.  

substancia – [substantia] hmota, podstata, látka, obsah. 

Substancia P – neuromediátor v CNS, undekapeptid; vazodilatans, hypotenzívum; identifikoval ju 

Chang a spol. (1971); por. neurotenzín.  

H–Arg–Pro–Lys–Pro–Glu–Glu–Phe–Phe–Leu–Met–NH2 

S. P sa vyskytuje v plazme, mozgu, čreve a rôznych iných tkanivách. Tento peptid bol uţ syn-

tetizovaný a dá sa stanoviť citlivými metódami rádioimunologicky a rádiocytochemicky. Je to silný 

stimulátor neurónov. V mozgu sa nachádza v substantia gelatinosa zadných povrazcov miechy a v 

nervových zakončeniach striátonigrálnych, palidonigrálnych a habenulo-interpedunkulárnych dráh. 

Uvoľnená s. P sa z nervových zakončení opäť vychytáva do nervových zakončení a gliových buniek. 

S. P sa pokladá za prvý chem. signál exteroceptívnej percepcie bolesti a tepla. Najvyššie 

koncentrácie v mozgu sa zistili v substantia nigra a hypotalame. Excituje v mozgu niekt. štruktúry 

vrátane substantia nigra tým, ţe sa zúčastňuje na regulácii jej dopamínergických neurónov. 

S. P sa uvoľňuje napr. z mozgových ciev počas záchvatu →migrény. Dilatuje cievy pia mater, 

zvyšuje permeabilitu ciev a aktivuje bunky zúčastňujúce sa na zápalovej reakcii. Aktivácia týchto 

trigeminovaskulárnych projekcií vysvetľuje edém mäkkých tkanív a palpačnú bolestivosť, kt. sa 

zjavujú počas záchvatu. Svedčí o tom aj pulzujúci charakter bolesti, jej lokalizácia a priaznivý účinok 

ergotamínových derivátov. Vaskulárna teória však nie je schopná vysvetliť prodromálne štádium 

záchvatu a niekt. neurol. príznaky pri migréne. Viaceré antimigrénové lieky nemajú vazoaktívne 

účinky a ani zmeny prietoku krvi nezodpovedajú predpokladaným zmenám v intra- a 

extracerebrálnej cirkulácii. 

substantia, ae, f. – [l.] →substancia. 

Substantia adamantina – sklovina. 

Substantia alba – biela hmota CNS zloţená z myelinizovaných nervových vláken. 

Substantia alba medullae oblongatae  – biela hmota tvorí plášť, kt. obaľuje sivú hmotu predĺţenej 

miechy. Tvoria ju nervové vlákna: 1. fibrae arcuatae internae – začínajú sa z ncl. gracilis et ncl. 

cuneatus ako druhý neurón senzitívnej dráhy, kriţujú sa v strede predĺţenej miechy – decussatio 

lemniscorum (raphe sensoria) a pokračujú ako lemniscus medialis (sensitivus) čiţe tr. 

bulbothalamicus do talamu (2. neurón dráh zadných povrazcov); 2. fibrae arcuatae externae 

anteriores (z ncl. arcuati do mozočka); 3. fibrae arcuatae externae posteriores (z ncl. cuneatus 

accessorius do mozočka – tractus bulbocerebellaris). 

Substantia alba medullae spinalis – biela hmota miechy, tvorí plášť okolo sivej hmoty; tvoria ju 

prevaţne myelinizované nervové vlákna. Je rozdelená na 3 povrazce na obidvoch stranách miechy 

a obsahuje nervové dráhy: 1. funiculus posterior; 2. funiculus lateralis; 3. funiculus anterior; 

→medulla spinalis. 

Substantia cinerea – s. grisea. 

Substantia compacta – hutné kostné tkanivo. 



Substantia corticalis – kôra, kôrová hmota.  

Substantia eburnea dentis – dentín. 

Substantia ferruginea – pozdĺţné nahromadenie nervových buniek bohatých na pigment v 

kraniálnej časti bočnej steny IV. komory mozgu; locus coeruleus.. 

Substantia gelatinosa – ţelatinózna hmota miechy, kt. pozostáva najmä z neurónov Golgiho typu II 

a niekoľkých väčších nervových buniek. 

Substantia gelatinosa centralis – zóna hmoty ţelatinózneho vzhľadu, obsahujúca najmä 

neurogliu, ale aj niekoľko nervových vláken a buniek obkolesujúcich centrálny kanálik mie-chy; 

obaľuje ju centrálna intermediárna sivá hmota. 

Substantia glandularis prostatae –  corpus glandulare prostatae, ţľazová hmota predstojnice: 

tkanivo zloţené z rozvetvených tubuloalveolárnych ţliaz, výbeţkov sliznice močovej rúry, kt. 

vyúsťujú u muţov v otvoroch exkrečných vývodov uretry a pretkávajú ich svalové pruhy.  

Substantia grisea medullae oblongatae – nahromadenie buniek v predĺţenej mieche: 1. dorzálne: 

ncl. gracilis, ncl. cuneatus a ncl. cuneatus accessorius (jadrá zadných povrazcov na kt. sa končia 

vzostupné senzitívne vlákna zadných miechových povrazcov); 2. okolo canalis centralis: ncl. spinalis 

n. trigemini, ncl. dorsdalis n. vagi a ncl. n. hypoglossi; 3. ncl. olivaris inferior (neoliva, má tvar 

pokrčeného vrecka, dorzolaterálne otvoreného – v tomto mieste (hilum ncl. olivaris) vystupuje tr. 

olivocerebellaris, kt. sa hneď kríţi; prívodné vlákna do jadra prichádzajú po jeho obvode (amiculum 

olivae); 4. ncl. olivaris accessorius medialis et posterior (paleooliva); jadrá olivy sú dôleţité ako 

predradené časti jemnej regulácie pohybov; 5. ncl. arcuati (drobné jadrá vysnuté z ncl. pontis). 

Substantia grisea medullae spinalis – sivá hmota predĺţenej miechy na priečnom reze v tvare 

písmena H. Tvar a usporiadanie sivej hmoty sa v priebehu miechy mení. Sivá hmota obsahuje 

okrem početných neurogliových buniek a difúzne rozptýlených interneurónov telá rozličných typov 

neurónov zoskupených do vertikálne i horizontálne členených skupín. V zadných stĺpcoch sú 

prevaţne bunky, kt. cestou zadných koreňov spinálnych nervov dostávajú senzitívne informácie z 

periférie, z tela a bunky, z kt. vystupujú dlhé ascendentné dráhy, prebiehajúce do vyšších častí 

CNS. V predných stĺpcoch sivej hmoty sú väčšinou motorické neuróny, axóny kt. prebiehajú 

eferentne, t. j. z miechy na perifériu (napr. ku kostrovým svalom) a v strednej časti sivej hmoty sú 

bunky, kt. sú zdrojom autonómnych sympatikových a parasympatikových vláken. Aferentné vlákna, 

kt. privádza spinálny nerv, nevstupujú do miechy priamo, lebo väčšinou sú dendrity perikaryí 

spinálneho ganglia. Do miechy vstupuje aţ na výnimky teda axón týchto buniek cestou radix 

dorsalis. 

Zadné rohy – cornua posteriora medullae spinalis, obsahujú bunky, kt. neurity zásobujú priečne  

pruhované  svaly,  tzv. motoneuróny. Delia sa podľa veľkosti na  a . Motoneuróny  a  majú 

priemer 60 – 100 mm, tvoria nuclei motorii. Zhruba moţno rozlíšiť skupinu dorzomediálnu, 

ventromediálnu, ventrolaterálnu a dorzolaterálnu. Motoneuróny  majú priemer 30 aţ 40 mm, leţia 

medzi motorickými bunkami typu a . Zúčastňujú sa na utvorení reflexného oblúku, výsledkom kt. 

je určitý svalový tonus. V zadných rohoch m. sa nachádzajú spojovacie bunky vsunuté medzi 

motoneuróny – interneuróny a bunky povrazcov – cellulae funiculares. 

Vrchol zadného rohu sa nazýva apex, stredná rozšírená časť caput, báza je opäť zúţená – isthmus 

(basis). Na hrane zadného stĺpca sú cellulae posteromarginales, ncl. posteromarginalis seu apicalis, 

úzka vrstva buniek v oblasti hrotu zadného rohu, výbeţky kt. vstupujú ascendentne i descendentne 

do bielej hmoty bočných povrazcov a tvoria intersegmentálne miechové spoje. O niečo hlbšie pod 

hrotom zadného rohu sa nachádza substantia gelatinosa tvorená väčšinou malými neurónmi, medzi 

kt. je vmedzerené mnoţstvo tenkých myelinozovaných a nemyelinizovaných vláken.  



Ncl. proprius columnae posterioris zaberá caput zadného rohu. V tomto jadre sa končí časť 

aferentných vlákien, kt. prichádzajú zo spinálnych ganglií a začínajú sa vlákna, kt. prechádzajú na 

druhú stranu miechy do druhostranných predných i bočných povrazcov, ascendentne v nich 

zahýbajú a tvoria zväzky, tractus spinothalamicus, spinotectalis, et spinoreticularis, kt. vedú vzruchy 

pocitov bolesti, tepla (chladu) a hrubej koţnej citlivosti. 

Ncl. thoracicus (Stillingovo-Clarkovo jadro) leţí pri báze zadného rohu v blízkosti jeho mediálneho 

okraja, kde sa roh spája so substantia intermedia centralis. Jadro sa skladá z veľkých buniek, kt. 

neurity obaľuje hrubá myelínová pošva a tie prebiehajú ako tractus spinocerebellaris anterior et 

posterior do mozočka. 

Sivá hmota okolo canalis centralis a na prechode zadných a predných rohov je pomerne hete-

rogénna. Moţno tu lokalizovať 2 zoskupenia, kt. sú zreteľnejšie najmä v hrudných a kríţových 

segmentoch miechy: ncl. intermediomedialis a ncl. intermediolateralis. Tieto jadrá obsahujú 

perikaryá autonómnych nervov, axóny kt. opúšťajú miechu cestou ventránych koreňov, 

z miechového nervu sa oddeľujú a vstupujú do truncus sympathicus. V kríţových segmentoch 

miechy sú uvedené jadrá zdrojom parasympatikových nn. pelvici, určených orgánom panvy.  

Bunky ventrálnych stĺpcov sivej hmoty miechy sú prevaţne motoneuróny. Veľké -motoneuróny sú 

zdrojom eferentných vláken, kt. cez ventrálne korene opúšťajú miechu a spinálnymi nervami beţia 

na perifériu, kde motoricky inervujú priečne pruhované svaly. Menšie -mononeuróny motoricky 

inervujú tzv. interfuzálne svalové vlákna v nervosvalových vretienkach. Motorické neuróny predných 

stĺpcov sú usporiadané do jadier (ncl. motorii), v kt. moţno sta-noviť oblasti určené pre inerváciu 

jednotlivých svalových skupín, príp. jednotlivých svalov. Toto členenie je výraznejšie v intumescentia 

cervicalis et lumbosacralis. 

Substantia grisea periaquaeductalis – difúzne skupinky malých buniekobkolesujúce ependýmovú 

výstelku III. mozgovej komory mozgu okolo aquaeductus cerebri a na dne IV. komory. 

Substantia hyalina – s. opaca, tekutejšia intersticiálna časť protoplazmy bunky. 

Substantia innominata Reicherti – s. innominata Reili, nervové tkanivo, kt. tvorí kaudálne 

pokračovanie substantia perforata, uloţené ventrálne od globus palidus a ansa lenticularis. 

Substantia nigra – ncl. niger, pásik čiernosivej hmoty s obsahom melanínu medzi pedunculus 

cerebri (pars ventralis) a tegmentom stredného mozgu. 

Substantia opaca – s. hyalina, retikulum protoplazmy bunky. 

Substantia ossea dentis – zubný cement. 

Substantia perforata anterior – area olfactoria, s. perforata rostralis, oblasť na báze mozgu pred 

obidvoma zrakovými dráhami, obsahujúca početné otvory, ktorými prechádzajú vetvičky a. 

cerebralis anterior et media k hlbším štruktúram.  

Substantia perforata interpeduncularis – s. perforata posterior, dno fossa interpeduncularis 

medzi pedunculi cerebrales, kt. je perforované centrálnymi vetvami a. cerebralis posterior.  

Substantia perforata posterior – s. perforata interpeduncularis. 

Substantia perforata rostralis – s. perforata anterior.  

Sutantia propria corneae – stróma rohovky. 

Substantia reticulo-granulofilamentosa – zvyšky jadra v →retikulocytoch. 

Substantia spongiosa ossium – s. trabecularis ossium, hubovitá hmota kostí tvorená tenkými 

navzájom sa pretínajúcimi lamelami, nachádzajúca sa vnútri hutnej kosti. 



Substantia trabecularis ossium – s. spongiosa ossium. 

Substantia visceralis secundaria – druhá viscerálna látka: sivá hmota leţiaca ventrálne od 

substantia intermedia centralis. 

Substantia vitrea – (zubná) sklovina. 

substernalis, e – [sub- + l. sternum mostík] substernálny, leţiaci pod mostíkom. 

substitúcia – [substitutio] zámena, náhrada.  

Psychol. obranný mechanizmus →osobnosti. Ide o stanovenie náhradných cieľov za tie, kt. sa 

nepodarilo dosiahnuť. Môţe mať 2 formy, kompenzáciu a sublimáciu (Hilgard, 1962). Kompenzácia 

sa prejavuje tým, ţe ľudia s pocitom menejcennosti sa snaţia v dačom vyniknúť (napr. fyzicky menej 

zdatné deti kompenzujú neúspechy v telocviku úspechmi v inom škol-skom predmete). Tzv. 

prekompenzácia je snaha vyniknúť práve v oblasti určitých nedostat-kov, ,,ukázať sebe a iným“ 

(Demosthenes, kt. sa pôvodne zajakával, sa stal vynikajúcim rečníkom). Ľudia malého vzrastu sa 

často rôzne ,,vyťahujú“, predvádzajú svoju informovanosť, známosti ap. Frustrovaný sex sa môţe 

kompenzovať záľubou v pornografii al. sa môţe uspokojovať s prostitútkami a náhodnými 

partnerkami (,,ak tu nie je tá, kt. mám rád, mám rád tú, kt. je tu“, Suchý). Určitou formou s. je 

premiestenie blokovanej reakcie, napr. agresie na ,,obetného baránka“. Agresia, kt. je obvykle 

spôsobom riešenia problému (odstraňovanie prekáţok násilím) a ak je úspešná, vyvoláva pocit 

víťazstva; avšak agresia prenesená na náhradný objekt je prejavom falošného obvinenia a obsahuje 

prvky sebaklamu. Uvoľňuje však vnútorné napätie. 

substituens, entis – [l. substituere nahradiť] nahradzujúci, vymieňajúci. 

substitutivus, a, um – [l. substituere nahradiť] substitučný, náhradný. 

substitutio, onis, f. – [l. substituere nahradiť] →substitúcia. 

substratum, i, n. – [l. substernere podkladať] substrát, látka, kt. chem. premenu katalyzuje určitý 

enzým. 

subsultus (us, m.) tendineum – [l. subsiliare skákať vyššie] zášklby svalových šliach (napr. pri 

dehydratácii, vysokej horúčke). 

subtalaris, e – [sub- + l. talus pätová kosť] subtalárny, leţiaci pod pätovou kosťou. 

subtemporalis, e – [sub- + l. tempora spánky] subtemporálny, leţiaci pod spánkovou kosťou. 

subtendineus, a, um – [sub- + l. tendo šľacha] podšľachový, leţiaci pod šľachou. 

subthalamicus, a, um – [sub- + thalamus lôţko] subtalamický, podlôţkový, leţiaci pod talamom. 

subtibialis, e – [sub- + l. tibia píšťala] subtíbiový, leţiaci pod píšťalou. 

subtilín – polypeptidové antibiotikum štruktúrne podobné nizínu, neobsahuje však metionín; 

produkuje ho Bacillus subtilis (NRRL no. B-543) 

subtilis, e – [l.] subtílny, jemný. 

subtilitas, atis, f. – [l. subtilis jemný] subtilita, jemnosť. 

subtilizín A – enzým, kt. sa pouţíva na odstraňovanie proteínov v povrchu kontaktných šošoviek 

(Bausch and Lomb Sečnsitive Eyes Protein Removal
®
 tbl., Ultrazyme

®
 tbl.). 

subtotalis, e – [sub- + l. totus celý] subtotálny, neúplný. 

subtractio, onis, f. – [l. subtrahere odtiahnuť] →subtrakcia. 



subtrakcia – [subtractio] odčítanie; rtg záznam, snímka zhotovená za 2 odlišných podmienok, napr. 

metódou dvojitého kontrastu, s pozit. kontrastnou látkou a insufláciou vzduchu pouţitými počas 

vyšetrenia hrubého čreva. 

subtrochantericus, a, um – [sub- + l. trochanter hrboľ] subtrochanterický, leţiaci pod hrboľom 

stehnovej kosti. 

subtymapnicus, a, um – [sub- + g. tympanon bubon] subtympanický, leţiaci pod bubienkom. 

subtypus, i, m. – [sub- + g. typos typ] podtyp. 

subumbilicalis, e – [sub- + l. umbilicus pupok] subumbilikový, leţiaci pod pupkom, podpupkový. 

subungualis, e – [sub- + l. unguis necht] subungválny, nachádzajúci sa po nechtom. 

suburethralis, e – [sub- + l. urethra močová rúra] suburetrový, leţiaci pod močovou rúrou. 

subvaginalis, e – [sub- + l. vagina pošva] subvagínový, leţiaci pod pošvou. 

subvertebralis, e – [sub- + l. vertebra stavec] subvertebrálny, nachádzajúci sa pod stavcom. 

succedaneus, a, um – [l. succedere podstupovať] časovo nasledujúci, nastupujúci. 

succentuarius, a, um – [l. succenturare doplniť] vedľajší, prídavný. 

successivus, a, um – [l. succedere podstupovať] sukcesívny, po sebe nasledujúci, postupný, ďalší, 

následný.  

Succinylcholinjodid VÚAB
®
 inj. – Suxamethonii iodidum 100 al. 250 mg substancie; myorelaxans; 

→sukcinylcholínjodid. 

succorrhoea, ae, f. – [l. succus šťava + g. rhoia tok] sukorea, nadmerné vylučovanie štiav. 

succulentus, a, um – [l.] šťavnatý, presiaknutý, vlhký. 

succus, i, m. – [l.] šťava, miazga. 

Succus citri – citrónová šťava. 

Succus gastricus naturalis – ţalúdková šťava. 

Succus liquiritiae – výťaţok sladkého drievka. 

Succus rubi idaei – malinová šťava. 

succussio (onis, f.) Hippocratica – [l. succutere otriasať] sukusia, Hippokratovo ţblnkutie: otriasanie 

(napr. telom s moţnosťou posúdiť existenciu dutiny vyplnené tekutinou, kt. ţblnká, napr. pri 

sérotoraxe al. pyotoraxe). 

sucinum, i, n. – [l.] jantár. 

súcno – filozofia l. ens, jestvujúce, t. j. dačo, čomu aktuálne náleţí →bytie; jeho základom (logos) je 

teda bytie. Heidegger nazýva rozlišovanie bytia a s. ontologickou diferenciou. S. nie je totoţné so 

zmyslovo vnímateľným, ako tvrdia pozitivisti. Uţ Platón pokladal za ,,nezasvätencov“ tých, čo 

pokladajú za s. len to, čo môţu uchopiť rukami. S. netvorí len osobitný obor vedľa iných, 

postavených na jeho úroveň, ako ho chápe pluralizmus a často aj súčasná filozofia hodnôt. 

,,Všetko“ sa totiţ líši od ,,nič“ len tým, ţe má bytie al. je súcnom; dačo, čo by sa vôbec netýkalo 

bytia, teda by sa nijakým spôsobom nejavilo ako súcno, nebolo by dačím, ale práve ničím. Pretoţe 

takto je dokonalosť bytia vo ,,všetkom“, je pojem s. objektívne odôvodnený ako najvšeobecnejší, 

všetko zahrňujúci. Tento pojem prekračuje (transcendit) všetky špeciálne obory, preto sa nazýva 

transcendentý i transcendentálny. Bytie znamená reálnu existenciu, kým s. to existujúce (to, čomu 



aktuálne náleţí bytie), ale aj moţné (to, čomu môţe náleţať bytie). Bytie (esse) je ona dokonalosť, 

prostredníctvom kt. je dačo s. (ens). 

sucralfatum →sukralfát. 

suctio, onis, f. – [l.] cicanie, nasávanie. 

sudamina, um n. – [l.] miliaria crystallina, ľahká forma →potničiek. S. vznikajú obyčajne pri 

horúčkových chorobách s profúznym potením, príp. po silnom opálení slnkom. Moţno ju ľahko 

vyvolať aj experimentálne rôznymi exogénnymi iritačnými prostriedkami. Obštrukcia vývodov 

potných ţliaz nastáva v povrchových vrstvách epidermis a vzniknuté puchierky sú uloţené 

subkorneálne. Sú asymptomatické, tenkostenné, číre, s Ø 1 – 2 mm, ľahko praskajú. Tvoria sa v 

rôznom počte prevaţne na trupe. Po prasknutí krytu al. zaschnutí puchierikov ostáva jemné 

olupovanie koţe. 

sudan III – 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]-2-naftalenol; tetrazobenzén- -naftol; C22H16N4O, Mr 352,40; 

farbivo, červenohnedý prášok, nerozp. vo vode, sfarbuje napr. vosky, kutín, ţivice, obsah mliečnych 

vývodov ap. na červeno, kým celulózové membrány ostávajú 

nesfarbené; vhodné len na vonkajšie pouţitie (D&C Red No. 

17
®
, C. I. Solvent Red 23

®
, C. I. 26100

®
, Oil Red

®
, Oil 

Scarlet
®
, Toney Red

®
). 

Sudan III 

 

sudanská slepota – onchocerkóza. 

sudarium, i, n. – [l.] potná šatka, potný kúpeľ. 

sudatio, onis, f. – [l. sudare potiť sa] parný kúpeľ; potenie. 

sudatorium, i, n. – [l. sudare potiť sa] horúcovzdušný kúpeľ, kt. slúţi na vyvolanie potenia; miestnosť 

na podávanie horúcovzdušných kúpeľov. 

sudatorius, a, um – [l. sudare potiť sa] podporujúci potenie. 

Sudeckov syndróm →syndrómy. 

súdne lekárstvo – (ďalej len SL), forenzná medicína, zákl. odbor med., kt. sa zaoberá zisťovaním 

a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus. Morfol. a i. metódami zisťuje príčinu smrti pri 

náhlom a neočakávanom úmrtí a úmrtí bez známej príčiny smrti, ako aj pri neočakávanom úmrtí 

počas a po dg. a th. výkonoch. Poskytuje objektívne podklady na analýzu príčiny úmrtia a o zdrav. 

stave neliečenej populácie. Napomáha tak k zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, najmä pri 

predchádzaní náhlym úmrtiam z chorobných príčin a smrteľných úrazov. Zúčastňuje sa na 

posudzovaní a rozboroch poskytovanej zdrav. starost-livosti, zdrav. postupov, výkonov a zákrokov, 

čím pomáha predchádzať pochybeniam v med. praxi. Poskytuje podklady na riešenie med.-

právnych otázok, čím prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovaných zdrav. sluţieb v štátnej i 

neštátnej sfére a k zvyšovaniu zodpovednosti pri výkone zdrav. povolania.  

Zúčastňuje sa na analýze príčin a prevencii negat. spoločenských javov (tresných činov voči ţivotu 

a zdraviu, samovraţednosti, dopravnej nehodovosti, pracovnej i mimopracovnej úrazo-vosti a i.), 

osobitne alkoholových a drogových závislostí. Zaoberá sa laborat. vyšetrovaním a posudzovaním 

biol. a i. dôkazových materiálov, v rámci znaleckej činnosti aj posudzovaním zdrav. stavu 

jednotlivcov. Orgánom činným v trestnom konaní a i. štátnych orgánom poskytuje podklady na 

objasňovanie a prevenciu kriminality, čím prispieva k stabilite právneho poriadku a dodrţiavaniu 

zákonnosti.  



Hlavné úlohy – odbor SL vo svojej činnosti okrem iného vykonáva súdnolekárske pitvy pri kaţdej 

násilnej smrti, pri stave po násilí a v prípade, keď sa nedá vylúčiť násilie, pri kaţdom náhlom 

a neočakávanom úmrtí mimo zdravotnmíckeho zariadenia, najmä ak prehliadkou mŕtveho nebolo 

moţné určiť príčinu smrti, v prípade mors in tabula a pri neočakávanom úmrtí pri dg. a th. výkonoch. 

Súdnolekárska pitva sa vykonáva aj v prípade samovraţdy, ak bola príčinou smrti choroba 

z povolania, úraz pri výkone práce al. priemyselná otrava al. ak osoba, kt. zomrela, bola vo väzbe al. 

vo výkone trestu odňatia slobody al. ak je podozrenie, ţe smrť zapríčinil nesprávny postup pri 

výkone zdravotníckych sluţieb. Pre orgány činné v trestom konaní vykonáva súdne pitvy podľa 

osobitných ustanovení Trestného poriadku. 

Na základe výsledku pitvy poskytuje odborné poklady na hodnotenie predlekárskej a lekárskej prvej 

pomoci, ambulantnej a nemocničnej starostlivosti v štátnych aj neštátnych zdravotníckych 

zariadeniach vo forme podrobných pitevných nálezov s doplňujúcimi laborat. vyšetreniami, čím 

prispieva k hodnoteniu kvality poskytovaných zdrav. sluţieb. 

Vykonáva aj antropologické vyšetrenia a identifikáciu kostrových zvyškov a i. ľudských ostatkov pre 

orgány štátnej správy. Vykonáva vyšetrenia u exhumovaných mŕtvol. Pre potre-by štátnej správy aj 

orgánov činných v trestom konaní robí prehliadku ţivých osôb, ak je podozrenie zo zneuţívania 

návykových a psychoaktívnych látok, zo sebapoškodzovania, pri hodnototení úrazov a ich 

následkov, pri vyhľadávaní a hodnotení stôp náslia na tele pri trestných činoch proti ţivotu a zdraviu 

ap. 

Pracoviská – zákl. organizačnou jednotkou podboru je oddelenie SL. V územnosprávnom členení 

SR sa zriaďuje na úrovni kraja v NsP v súlade s potrebami rozvoja zdrav. sluţieb danej oblasti. Na 

úrovni fakultných nemocníc ako výučbových báz lekárskych fakúlt sa zriaďujú ústavy SL, kt. okrem 

plnenia úloh v celom rozsahu odboru zabezpečujú výučbu študentov lekárskych fakúlt a i. vysokých 

škôl podľa potreby (právnické fakulty, Policajná akadémia MV SR), ako aj postgraduálnu a vedeckú 

a doktorandskú prípravu. 

Súdna psychiatria – forenzná psychiatria. Rieši problémy súvisiace s psych. schopnosťami jedinca 

najmä z hľadiska toho, či nie sú tieto schopnosti zmenené tak, ţe by zmenšovali al. anulovali 

schopnosť ovládať svoje konanie al. chápať spoločenskú nebezpečnosť a či umoţňujú plnú 

schopnosť k právnym úkonom. Predpokladá znalosť trestného a občianskeho zákonníka, súdneho 

poriadku, zákona o znalococh a tlmočníkoch, zákona o rodine, vyhlášky o odškodňovaní 

pracovných úrazov a chorobách z povolania a i. Súdna psychiatria vznikala v 19. stor. K jej 

priekopníkom patria Cattel (1893), Binet a Stern, kt. sa zaoberali svedeckou výpoveďou. O rozvoj 

slov. súdnej psychiatrie sa zaslúţil J. Pogády. Súdna psychiatria úzko spolupracuje s →forenznou 

psychológiou. 

Koncepcia odboru súdne lekárstvo (SL) 

(Vestník MZ SR 1997, čiastka 12 – 13, s. 100 – 103 zo dňa 6. 5. 1997, skrátená verzia)  

I – Definícia odboru 

SL je zákl. odbor med., kt.  

a) sa zaoberá zisťovaní a posudzovaním účinkov násilia na ľudský organizmus, 

b) zisťuje príčiny smrti pri náhlych a neočakávaných úmrtiach a úmrtiach bez známej príčiny smrti, 

pri neočakávaných úmrtiach počas dg. a th. výkonov a po týchto výkonoch, 

c) poskytuje objektívne podklady na analýzu príčin úmrtí aj zdrav. stavu neliečenej populácie, 

d) napomáha tak k zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, prevencii náhlych úmrtí 

z chorobných príčin, prevencii smrteľných úrazov, 



e) poskytuje podklady na riešenie med.-právnych otázok, 

f) zúčastňuje sa na analýze príčin a prevencii negat. spoločenských javov (trestných činov voči 

ţivotu a zdraviu, samovraţednosti, dopravnej nehodovosti, pracovnej a mimopracovnej úrazovosti 

a i.), osobitne alkoholových a drogových závislostí, 

g) zaoberá sa laborat. vyšetrovaním a posudzovaním biol. a i. dôkazových materiálov, 

posudzovaním zdrav. stavu jednotlivcov (v rámci znaleckej činnosti) 

h) orgánom činným trestnom konaní a i. štátnym orgánom poskytuje podklady na objasňovanie 

a prevenciu kriminality, čím prispieva k stabilite právneho poriadku a dodrţiavaniu zákonnosti. 

II – Hlavné úlohy odboru 

1. Súdnolekárske pitvy  

 a) pri:násilných úmrtiach, stavoch po násilí a v prípadoch, kde sa nedá vylúčiť násilie (vţdy v 

prípadoch samovráţd, chorôb z povolania, pracovných úrazov, priemyselných otráv, úmrtí vo väzbe        

al. vo výkone trestu odňatia slobody a pri podozrení, ţe smrť spôsobil nesprávny postup pri 

poskytovaní zdrav. sluţieb),  

    b) náhlych a neočakávaných úmrtiach mimo zdravotníckych zariadení, 

    c) úmrtiach, pri ktorých prehliadkou mŕtveho nebolo moţné určiť príčinu smrti, 

    d) mors in tabula a pri úmrtiach v súvislosti s diagnostickými a liečebnými výkonmi. 

2. Súdne pitvy podľa ustanovení Trestného poriadku pre orgány činné v trestnom konaní. 

3. Hodnotenie predlekárskej a lekárskej prvej pomoci, ambulantnej a nemocničnej starostlivosti vo 

forme pitevnych nálezov. 

4. Laborat. vyšetrenia:  

   – histol., histochem. (histoenzymatické, imunohistochemické), nekrochemické, mikrobiol., virol. a i. 

doplňujúce vyšetrenia k pitvám,   

   – chemicko-toxikologické vyšetrenia (mŕtve a ţivé osoby – najmä dôkazy poţitia drog 

u toxikomanov), 

   – identifikácia osôb podľa stôp biol. materiálu metódami sérohematológie a forenznej genetiky. 

  5. Vlastný vedecký rozvoj a klinicko-súdnolekárske konferencie a semináre. 

  6. Vyšetrovanie krvi a i. biol. materiálov na stanovenie koncentrácie etanolu dvoma  nezávislými  

laborat.  metódami pre zdrav. zariadenia,iné doţadujúce orgány (policajné orgány, úrad bezpečnosti 

práce atď.). Prepočty na stanovenie koncentrácie etanolu pre doţadujúce orgány.  Spolupráca so 

štátnymi orgánmi a organizáciami v boji proti alkoholizmu a i. toxikomániám, prevenmcii trestných 

činov podmienených poţitím alkoholu al. psychotropných látok. 

  7. Antropologické vyšetrenia a identifikácia kostrových zvyškov a i. ľudských ostatkov pre orgány 

štátnej správy, pitvy a príslušné vyšetrenia exhumovaných mŕtvol. 

  8. Konziliárna a konzultačná činnosť pre lekárov prvej línie pri obhliadkach mŕtvych, pre orgány 

činné v trestnom konaní osobnou účasťou na obhliadke miesta činu (miesta nálezu mŕtveho). 

  9. Náleţité súdnolekárske úkony v prípadoch hromadných úmrtí charakteru katastrof v spolupráci 

so štátnymi orgánmi SR (štátna správa vrátane civilnej obrany, policajný zbor, armáda atď.). 

10. Prehliaky ţivých osôb pri podozrení zo zneužívania omamných a psychotropných látok, 

sebapoškodzovaní, hodnotení úrazov a ich následkov, vyhľadávaní a hodnotení stôp násilia na tele 

obete i páchateľa pri trestných činoch proti ţivotu a zdraviu ap. – pre potreby orgánov štátnej správy 

a orgánov činných v trestnom konaní. 



11. Spolupráca so znaleckými komisiami zdrav. orgánov všetkých stupňov. 

12. Súdrolekárska expertízna činnosť na podklade súdnoznaleckých a súdnych pitiev, laborat. 

vyšetrení biol. a i. materiálov a dôkazových prostriedkov (predmetov), vyšetrení zdrav. stavu 

jednotlivcov, spisového materiálu – pre orgány činné v trestnomn konaní, orgány justície, iné 

právnické a fyzické osoby. Osobná účasť špecialistov pri prípravnom konaní a pri prejednávaní vecí 

pred súdnom. 

13. Zabezpečenie pregraduálnej výučby (výchovy a vzdelávania) súdneho elkárstva ako 

samostatného predmetu na lekárskych a právnických fakultáchm, Policajnej akadémii MV SR a i. 

policajných školách a postgraduálnej výučby.  

 III –  Vedeckovýskumná činnosť 

Vedeckovýskumná činnosť orientovaná v rámci odboru (aj prírpava formou doktorandského štúdia), 

ako aj interdisciplinárne 

a) smerom k iným med. vedám (patológia, traumatológia, chirurgia, anesteziológia a resuscitácia, 

biochémia, farmakológia, imunológia, psychiatria, sexuológia...), 

b) smerom k iným prírodným a technickým vedám (genetika, antropológia, entomológia, biofyzika, 

biomechanika, súdne inţinierstvo), 

c) smerom k právnym vedám (kriminológia, kriminalistika, penológia) 

IV – Sieť pracovísk a ich členenie 

• Oddelenie SL – zákl. organizačná jednotka na úrovni kraja. 

• Ústav SL – na úrovni fakultných nemocníc ako výučbových báz lekárskych fakúlt a i. vysokých 

škôl. 

Členenie pracoviska: 

– úsek pitevný (nekropsia, tanatologické vyšetrovacie metódy), 

– úsek mikroskopickej dg., 

– úsek forenznej chémie a toxikológie 

– úsek vyšetrovania etanolu a psychotropných látok v biol. materiáloch, 

– úsek forenznej sérohematológie a genetiky, 

– úsek vyšetrovania ţivých osôb, 

– úsek administratívy, fotodokumentácie, rtg a viodedokumentácie, 

– úsek počítačových databáz a archívu. 

V – Pracovníci odboru 

1. Lekári (prednosta ústavu a zástupca prednostu, resp. primár oddelenia a zástupca primára, 

vedúci úsekov,    lekári so špecializáciou a lekári bez špecializácie)  

2. Iní odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním (absolventi farmaceutických, 

prírodovedeckých, inţiniersko-technických a iných fakúlt)  

3. Strední zdravotnícki pracovníci  

4. Niţší zdravotnícki pracovníci 

VI – Výchova a ďalšie vzdelávanie pracovníkov odboru 

VII – Metodické riadenie odboru 

Odbor riadi Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s hlavným odborníkom pre súdne lekárstvo. 

Krajskí odborníci tvoria poradný zbor hlavného odborníka. 

VIII – Záverečné ustanovenia 



Súdna psychológia – forenzná psychológia, odvetvie aplikovanej psychológie, kt. sa zameriava na 

zisťovanie psych. daností jedincov, kt. individuálne al. skupinové konanie – obvykle delikventnej 

povahy – vyvolalo kvalifikovanú intervenciu špecifických štátnych orgánov formou procesného 

riadenia, jeho vlastného priebehu a vykonávacieho riadenia (vrátane post-penitenciárneho riadenia). 

Rozlišuje sa kriminalistická, kriminologická, penitenciárna a súdna psychológia (v uţšom slova 

zmysle). 

sudor, oris, m. – [l.] pot. 

sudoralis, e – [l. sudare potiť sa] sudorálny, týkajúci sa potu, potenia. 

sudoratio, onis, f. – [l. sudor pot] sudorácia, potenie, vylučovanie potu. 

sudoralis, e – [l. sudor pot] potný, týkajúci sa potu, potenia. 

sudorifer, era, erum – [l. sudor pot + l. ferre prinášať] vyvolávajúci potenie. Sudorifera (remedia) – 

[l. sudor pot + l. ferre prinášať] diaforetiká, prostriedky, kt. zvyšujú potenie. 

sudoriparus, a, um – [l. sudare potiť sa + l. parere tvoriť] vyvolávajúci potenie, týkajúci sa potenia. 

sudorikeratosis, is, f. – [l. sudor pot + g. keras roh + -osis stav] sudorikeratoza, stvrdnutie koţe v 

okolí potných vývodov. 

sudorrhoea, ae, f. – [l. sudor pot + g. rhoiá tok] sudorea, nadmerné potenie. 

Sufenta
® 

a Sufenta Forte
®
 inj. (Janssen) – Sufentanilum 5 al. 50 mg v 1 ml; analgetikum, anodynum; 

→sulfentanil. 

 

sufentanil – syn. sulfentanyl; N-[4-(metoxymetyl)-1-[2-)2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]-N-fenyl-propánamid, 

C22H30N2O2S, Mr 386,55; derivát fentanyl, narkotické analgetikum. C22H30N2-O2S, Mr 386,55; derivát 

fentanylu, narkotické analgetikum, morfomimetikum. Ovplyvňuje najmä - a -endorfínové receptory 

na supraspinálnej úrovni. Je 6-krát účinnejší a má rýchlejší nástup a kratšie trvanie účinku ako 

fentanyl. Pôsobí narkoticky na bdelosť, nevyvo-láva amnéziu. Vo vysokých dávkach blokuje 

sympatikovú odpoveď: stabilizuje hemo-dynamiku a vyvoláva relat. bradykardiu. V dávkach < 5 

mg/kg neuvoľňuje histamín. Vstrebáva sa dobre aj cez epitelové bariéry po nazálnom, bukálnom, 

tracheálnom a intrapleurálnom podaní. Pridáva sa k miestnym anestetikám pri perispinálnej, najmä 

epidurálnej anes-tézii. Po i. v. podaní, kt. je najčastejšia, 

nastupuje účinok do 2 min a trvá 10 – 15 min. Odburáva sa v 

pečeni a v tenkom čreve; 80 % sa vylúči v priebehu 24 h. 

Sufentanil 

 

Indikácie – analgetická zloţka v doplnkovej celkovej anestézii. I. v. premedikácia pred krátkym 

výkonom. Analgetická zloţka pre bazálnu analgosedáciu v infúznom podaní. Zloţka perispinálnej 

anestézie. Pôrodná analgézia – kombinácia v malých dávkach s miestnym anestetikom na lumbálnu 

epidurálnu analgéziu. Infúzna analgézia v priebehu totálnej i. v. anes-tézie (TIVA). Krátkodobá 

analgézia v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na s., súčasné podávanie inhibítorov MAO al. do 2 týţd. po 

prerušení ich podávania. Opatrnosť je ţiaduca pri pouţití vyšších dávok pri asthma bronchiale, u 

starých, kachektických pacientov, hepatopatiách, pri kombinácii s benzodiazepínmi a hypnotikami, 

príp. celkovými anestetikami. 

Nežiaduce účinky – útlm dýchacieho centra aţ apnoe. Rigidita hrudníka. Neţiaducim účin-kom 

moţno predísť titráciou primeranej dávky. Po perispinálnej aplikácii moţné oneskorené bradypnoe. 



Interakcie – sumácia analgetického, nie však miestneho sympatikolytického účinku s miestnymi 

anestetikami pri perispinálnom podaní. Účinok na dýchanie je vratný naloxónom. Bradykardiu 

moţno ovplyvniť atropínom. Svalovej rigidite moţno predísť premedikáciou benzodiazepínmi, príp. 

podaním kuraremimetík. 

Dávkovanie – je individuálne; pri celkovej anestézii do 8 mg/kg, u rizikových pacientov 0,5 aţ 5 

mg/kg. Pri podávaní nazálne a pri premedikácii i. m. so zachovaním spontánneho dýchania 5 mg/kg. 

Prípravky – citrát C28H38N2O9S – R 33800
®
, Sufenta

®
, Sufenta Forte

®
. 

sufficiens, entis – [l. sufficere poskytovať, postačovať] poskytujúci, postačujúci, dostatočný. 

sufficienter – [l. sufficere poskytovať, postačovať] dostatočne, dostatok. 

suffocatio, onis, f. – [l.] sufokácia, zadusenie. 

Suffocatio externa – vonkajšie zadusenie zabránením výmeny O2 a CO2 v pľúcach. 

Suffocatio ex aspiratione – zadusenie z aspirácie, z vdýchnutia (cudzích látok). 

Suffocatio interna – vnútorné zadusenie z neschopnosti hemoglobínu prenášať kyslík. 

suffugium, i, n. – [l.] útočište  

suffusio, onis, f. – [l.] sufúzia, krvná podliatina, sinka. 

Sufortan
®
 tbl. (Homburg) – D-Penicillaminum 300 mg v 1 tbl.; antireumatikum, detoxikans; 

→penicilamín. 

Sufrexal
®
 inj. a tbl. (Janssen) – Ketanseriuni tartras 10 al. 50 mg v 1 amp., resp. 20 al. 40 mg v 1 tbl.; 

selektívny blokátor S2-sérotonínergických receptorov; antihypertenzívum. 

Sugar-Free Calpol pro Infantibus
®
 susp. – Paracetamol 120 mg v 5 ml. susp.; analgetikum, 

antipyretikum; →paracetamol. 

sugescia – [suggestio] stav čiastočného útlmu určitej skupiny buniek mozgovej kôry, pri kt. slabé 

podnety vyvolávajú silnejšiu reakciu ako silné podnety, duševné ovplyvnenie, pripravený duševný 

proces; →hypnóza. 

suggerendus, a, um – [l. suggerere podnášať] osoba, kt. je vystavená sugescii.  

suggestibilis, e – [l.] sugestibilný, ovplyvniteľný, podliehajúci vplyvom. 

suggestio, onis, f. – [l.] →sugescia. 

suggestivus, a, um – [l.] sugestívny, vzťahujúci sa na sugesciu. 

sug(g)illatio, onis, f. – [l.] sugilácia, sinka, plošná krvná podliatina. 

súhra – l. coordinatio. 

súhyb – l. syncinesis, synkinesis. 

suché lôžko – stomat. angl. dry socket, komplikácia po extrakcii zuba, keď sa krvné koagulum neutvorí 

al. sa v dôsledku infekcie alveolu rýchlo rozpadáva.  Charakteristické sú úporné bolesti v extrakčnej 

rane trvajúce niekoľko d, môţe byť zvýšená teplota a postihnutie uzlín. Infikovaný alveolus treba 

vyčistiť, vykonáva sa ľahká kyretáţ v lokálnej anestézii, výplachy peroxidom al. rivanolom. Do 

alveolu sa vkladajú tampóny s antibiotikom, príp. lokálnými anestetikami, pri ťaţšom priebehu aj 

celkove.  

suchoty – l. tbc. 

suchý – [l.] siccus. 



suchý ľad – tuhá fáza oxidu uhličitého, pri atmosferickom tlaku sublimuje pri –78 °C. 

suchý vred – koţná forma →leišmaniózy, pôvodcom je Leishmania tropica. 

suicidilis, e – [l.] suicídny, samovraţedný. 

suicidium, i, n. – [l.] samovraţda. Úmyselné a vedomé ukončenie vlastného ţivota. Podľa výslwedku 

sa rozlišuje dokonaná a nedokonaná samovraţda; →samovražda.  

Suideae – sviňovité. Nepreţúvavé párnokopytnmíky s hlavou predĺţenou do rypáka, , očné zuby 

nemajú korene, stále dorastajú. Kance ich majú vyvinuté v podobe klov, z oboch čeľustí sa otáčajú 

hore. Sviňa divá (Sus scrofa) je u nás rozšírená, má veľkú hlavu a mohutnú šiju so silnými svalmi, 

kt. umoţňujú rytie. Ţiví sa rastlinnou a ţivočíšnou potravou. Mladé sú pozdĺţne pruhované. Iné 

druhy divých svíň ţijú okrem Austrálie vo všetkých svetadieloch, napr. v Afrike sviňa bradavičnatá 

(Phacochoerus porcus) a sviňa madagaskarská (Potamo-choerus larvatus) vo vých Ázii babirusa 

(Dicotyles tajacu). Z divej svine (rod Sus) vznikla sviňa domáca (ošípaná). U nás sa pôvodne 

chovalo biele plemeno (klapouché) s vysokými nohami, úzkou, dlhou hlavou a s dlhou zimnou 

srsťou. Na juţ. Slovensku sa chovala mangalica (tučné plemeno sa šľachtilo s angl., neskôr i nem. 

plemenami). Dnešné plemená sú veľké, biele, skratšími nohami, chovajú sa rok. 

Suiderm 100
®
, Sudierm 200

®
 a  Suiderm 300

®
 ext. (Bioveta) – epidermis, celá papilárna vrstva a 

horná časť retikulárne vrstvy koţe ošípaných. Pouţíva sa pri ošetrovaní povrchových popálenín 

(IIa), rýchlo epitelizujúcich povrchov rán (exkoriácia), dermabráziu (po toalete a odstránení príp. 

cudzích telies). 

sui generis – [l.] svojho druhu, osobitný, samostatný, zvláštny. 

suilllus, a, um – [l.] bravčový. 

Suipoxvirus – rod poxvírusov, kt. vyvolávajú niekt. choroby ošípaných, na človeka sa neprenáša. 

sukcesívny – [l. succedare postupovať za niekým zo sub + cedo kráčam] následný, opakujúci sa. 

Sukcesívna pľúcna embolizácia je charakterizovaná opakovanými embolizáciami do pľúc. 

Prejavuje sa príznakmi opakovanej pľúcnej embólie (dýchavica), spočiatku však môţe byť klin. 

nemá. Postupne sa vyvíja pľúcna hypertenzia a prejavy pravostranného zlyhania srdca.  

sukcimér – kys. (R*,S*)-2,3-dimerkaptobutadiová, DMS, DMSA, C4H6O4S2, HOOCCH-

(SH)CH(SH)COOH, Mr 182,21; chelačná látka rozp. vo vode, antidótum pri otrave ťaţkými kovmi; 

komplex označený 
99m

Tc sa pouţíva ako rádioaktívny marker (Ro-1-7977
®
). 

sukcinát-ubichinínový komplex – komplex II →dýchacieho reťazca, kt. vzniká za katalytického 

pôsobenia sukcinátdehydrogenázy.. 

sukcinimid – syn. butánimid; 2,5-dioxopyrolidín; 2,5-diketopyrolidín, C4H5NO2, Mr 99,09; 

antiurolitikum (Succinimide-Sauba
®
). 

Sukcinimid 

 

sukcinylcholínbromid – syn. suxametóniumbromid; 2,2
,
-[(1,4-diazo-

1,4-butándiyl)-bis-(oxy)bis-[N,N,N-trimetyl- etánamínium]-dibromid, 

C14H30Br2N2O4; Mr 450,23; myorelaxans (IS 370
®
; compd 48/268

®
, LT 

1
®
, M&B 2207

®
, Brevidil M

®
). 

 

 



sukcinylcholínchlorid – syn. suxametóniumchlorid; 2,2
,
-[(1,4-diazo-1,4-butándiyl)bis(oxy)-bis[N,N,N-

trimetyletánamínium]-dichlorid, C14H30Cl2N2O4; Mr 450,23; veľmi krátko 

pôsobiace myorelaxans depolarizujúceho typu, najmä hrtanové svalstvo 

(Anectine Chloride
®
; Lystenon

®
, Midarine

®
, Quelicin

®
, Succicuran

®
, 

Succinyl-Asta
®
, Sucostrin chloride

®
, Ultrapal chloride

®
). 

  

 

sukcinylcholínjodid – syn. suxametóniumjodid; O,O-sukcinyldicholínjodid; diacetylcholínjodid, 

C14H30I2N2O4; Mr 544,22; myorexlaxans (Ascuron
®
; Curacit

®
, Kuratsid

®
). 

 

 

 

 

sukcinylperoxid – kys. 4,4,-dioxybis[4-oxobutánová], C8H10O8, HOOCCH2CH2CO)2O2, Mr 234,16; 

antiseptikum, germicídum (Alphonzo
®
). 

sukcinylsulfatiazol – kys. 4-oxo-4-[[-[(2-tiazolylamino)-sulfonyl]fenyl]amino]butánová, C13-H13N3O5S2, 

Mr 355,38; antibaktériový sulfónamid (Kaoxidin
®
, 

Sulfasuxidine
®
, Sulfenterone

®
, Thiacyl

®
). 

Sukcinylsulfatiazol 

sukcisulfón – kys. 4-[[4-[(4-aminofenyl)sulfonyl]fenyl]amino]-4-oxobutánová, C16H16N2O5S, Mr 348,40; 

antibaktériový sulfónamid, účinný proti lepre (F 1500
®
, Fourneau 1500

®
; 2,2,-iminodietanolová soľ 

C20H27N3O7S – Exosulfonyl
®
). 

Sukcisulfón 

 

 

Sukerov príznak →príznaky. 

suklofenid – suclofenid; 3-chlór-4-(2,5-dioxo-3-fenyl-1-pyrolidinyl)-benzénsulfónamid, C16-

H13ClN2O4S, Mr 364,81; antikonvulzívum (CGP 8426
®
, GS 385

®
, 

Sulfalepsine
®
). 

Suklofenid 

 

sukralfát – sucralfat; hexadeka-m-hydroxytetrakozahydroxy[m8-

[1,3,4,6-tetra-O-sulfo--D-fruktofuranozyl--D-glukopyranozidtetrakis(hydrogensulfáto)(8-

)][hexadekaaluminum, C12H54Al14O75S8, Mr 208674; antiulcerózum. S. je zásaditá hlinitá soľ sulfátu 

sacharózy. Má komplexný cytoprotektívny účinok. Na nekrotickej spodine vredu negat. nabité 

molekuly s. s pozit. molekulami proteínov exsudátu, napr. s albumínom a fibrinogénom tvoria 

ochranný adherujúci komplex. S. sa účinkom HCl hydrolyzuje za vzniku polyméru, kt. tvorí ochranný 

film na intaktnej sliznici ţalúdka a dvanástnika. Zniţuje aktivitu 

pepsínu, stimuluje tvorbu cytoprotektívneho hlienu, tvorbu 

cytoprotektívneho prostaglandínu PgE2, regeneráciu sliznice a 

sekréciu hydrogénuhličitanu. Viaţe sa so ţlčovými kys. Asi 0,5 aţ 



2,2 % sa vstrebáva, vyše 90 % sa vylučuje v nezmenenej forme stolicou. 

Sukralfát 

 

Prípravky – Antepsin
®
, Carafate

®
, Hexagastron

®
, Keal

®
, Succosa

®
, Sucralfin

®
, Sucrate

®
, Sugast

®
, 

Sulcrate
®
, Ulcar

®
, Ulcerban

®
, Ulcerlmin

®
, Ulcogant

®
, Venter

®
.  

sukralóza – 1,6-dichlór-1,6-dideoxy--D-frukto-furanozyl-4-chlor-4-deoxy--D-galaktopyranozid; 

1
,
,4

,
,6

,
-trichlórgalaktosukróza, TGS, C12H19Cl3O8, Mr 397,64; 

chlórovaná sacharóza so zvýšenou sladkosťou; LD50 (potkany) 16 

g/kg. 

Sukralóza 

 

sukramín – amónna soľ sacharínu, umelé sladidlo. 

sukróza – [angl. sucrose] →sacharóza. 

sulbaktam – sulbactam; 4,4-dioxid kys. (2S-cis)-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-

karboxylovej, C8H11NO5S, Mr 233,24; antibiotikum. Ide o polosyntetický inhibí-

tor -laktamázy, pouţíva sa v kombinácii s -laktámovými antibiotikami (sodná 

soľ C8H10N-NaO5S – CP-45899-2, kombinácia s ampicilínom – Loricin
®
, 

Unasyn(a)
 ®

, Unacid
®
; kombi-nácia s cefoperazónom – Sulperazone

®
). 

Sulbaktam 

sulbenicilín – kys. [2S-[2a,5a,6b(S*)]]-3,3- dimetyl-7-oxo-6-[(fenylsulfoacetyl)-amino]-4-tia-1-

azabicyklo[3.2.0]-heptán-2-karboxylová; C16H18N2O7S2, Mr 

414,45; polosyntetické antibiotikum príbuzné penicilínu 

(dvojsodná soľ C16H16N2Na2O7S2 – Kedacillin
®
, Lilacillin

®
, 

Sulfocillin
®
, Sulpecilin

®
). 

Sulbenicilín 

sulbenox – (4,5,6,7-tetrahydro-7-oxobenzo[b]tienyl-4-yl)-močovina, C9H10N2O2S, Mr 210,24; rastový 

stimulátor (CL 206576
®
, Vigazoo

®
). 

Sulbenox 

 

 

 

sulbentín – tetrahydro-3,5-bis(fenylmetyl)-2H-1,3,5-tiadiazin-2-tión, C17H18N2S2, Mr 314,48; 

fungicídum (Afungin
®
, Fungiplex

®
, Refungine

®
). 

Sulbentín 

 

 

sulcatus, a, um – [l.] brázdený. 

sulciformis, e – [l. sulcus brázda + l. forma tvar, podoba] sulciformný, brázdovitý, ţliabko-vitý. 

sulcomarginalis, e – [l. sulcus brázda + l. margo okraj] leţiaci na okraji brázdy. 



sulcus, i, m. – [l.] sulkus, brázda, ryha. 

Sulcus alveolabialis – brázda medzi oblúkom zubov a perami. 

Sulcus alveolingualis – vkleslina medzi oblúkom zubov a jazykom. 

Sulcus ampullaris – priečna brázda membránovej ampuly ductus semicircularis pre ampu-lárnu 

vetvu pars vestibularis n. VIII. 

Sulcus angularis – incisura angularis gastris. 

Sulcus anterolateralis medullae oblongatae – s. ventrolateralis medullae oblongatae, pozdĺţ-na 

brázda na prednej strane predĺţenej miechy, laterálne od pyramíd, z kt. vychádzajú vlákna n. 

hypoglossus. 

Sulcus anterolateralis (ventrolateralis) medullae spinalis – pozdĺţna brázda na anterolaterálnej 

strane miechy, z kt. vystupujú predné korene miechy; oddeľujú predné a laterálne povrazce. 

Sulcus anthelici transversus – vkleslina na mediálnej strane ušnice, kt. zodpovedá crus inferior 

anthelicis. 

Sulcus aorticus – pozdĺţna brázda na mediálnom povrchu ľavých pľúc, kt. zodpovedá aorta 

thoracica. 

Sulcus arteriae meningeae mediae – jedna z dvoch brázd v temennej kosti pre vetvy a. 

meningeae; v jednej, za sutura coronalis, sa nachádza frontálna vetva, v druhej, pred angulus 

mastoideus parietálna vetva.  

Sulcus arteriae occipitalis – brázda záhlavnej tepny, nachádza sa mediálne od incisura mastoidea 

ossis temporalis, v kt. prebieha a. occipitalis.  

Sulcus arteriae subclaviae – s. subclavius, priečna brázda na kraniálnom povrchu prvého rebra, 

za tuberculum scalenum anterius, nachádza sa v nej a. subclavia.  

Sulcus arteriae vertebralis atlantis – brázda na kraniálnom povrchu zadného oblúka atlasu; 

nachádza sa v ňom a. vertebralis a prvý miechový nerv. 

Sulci arteriales – sulci arteriosi, brázdy na vnútornej strane lebkových kostí pre aa. menin-geae. 

Sulcus atrioventricularis – s. coronarius cordis. 

Sulcus auricularis posterior – vkleslina na ušnici, kt. oddeľuje athelix a antitragus. 

Sulcus basilaris pontis – spodinová brázda, anteromediálna brázda na Varolovom moste, v kt. sa 

nachádza a. basilaris. 

Sulcus bicipitalis lateralis (radialis) – dvojhlavová brázda, pozdĺţna brázda na laterálne strane 

ramena, kt. vyznačuje hranicu medzi laterálnym okrajom m. biceps a m. brachialis.  

Sulcus bicipitalis medialis (ulnaris) – pozdĺţna brázda na mediálnej strane ramena, kt. vyznačuje 

hranicu medzi mediálnym okrajom m. biceps a m. brachialis. 

Sulcus bulbopontinus – priečna brázda frontálne na obidvoch stranách Varolovho mosta, kt. ho 

oddeľuje od predĺţenej miechy, nachádza sa v nej n. abducens, n. facialis a n. vestibularis. 

Sulcus calcanei – brázda pätovej kosti, nachádza sa na jej hornej strane medzi mediálnou a 

zadnou kĺbovou plôškou, upína sa na ňu lig. talocalcanearis interosseum. 

Sulcus calcarinus – fissura calcarina, brázda na mediálnej strane záhlavného laloka, kt. oddeľuje 

cuneus od gyrus lingualis. 



Sulcus canaliculi mastoidei – malá brázda na skalnej časti spánkovej kosti, kt. vedie ku 

canaliculus mastoideus. 

Sulcus caroticus ossis sphenoidalis – brázda na laterálnej strane tela klinovej kosti, v kt. sa 

nachádza a. carotis interna a sinus cavernosus. 

Sulcus carpi – široká, hlboká brázda na volárnej strane zápästných kostí, cez kt. prechádzajú 

šľachy flexorov a n. medianus do dlane. 

Sulcus centralis cerebri – ústredná brázda mozgu, pomerne hlboká brázda, blízko sulcus ventralis 

mozgovej hemisféry, kt. oddeľuje lobus frontalis od lobus parietalis.  

Sulcus centralis insulae – ústredná brázda inzuly, šikmá brázda, kt. rozdeľuje inzulu na väčšiu 

prednú a menšiu zadnú časť. 

Sulci cerebrales – brázdy mozgu, kt. prebiehajú medzi závitmi. 

Sulcus cinguli – s. cingulatus, dlhá, nepravidelná brázda na mediálnom povrchu hemisféry, kt. 

rozdeľuje gyrus cingulatus na dolný mediálny frontálny závit a horný lobulus paracent-ralis. Na 

zadnom konci sa vystupuje nahor a tvorí marginálnu časť medzi praecuneus a lo- bulus 

paracentralis. 

Sulcus circularis insulae – štrbina, kt. takmer obopína inzulu (lobus insularis) a oddeľuje ju od 

operkula. 

Sulcus collateralis – fissura collateralis, longitudinálna brázda na dolnom povrchu mozgovej 

hemisféry medzi gyrus fusiformis a gyrus hippocampi. 

Sulcus colli mandibulae – plytká brázda medzi crista colli mandibulae a líniou úponu lig. 

sphenomandibulare. 

Sulcus coronarius – s. atrioventricularis, vencovitá brázda na vonkajšom povrchu srdca, kt. 

oddeľuje predsiene od komôr; jej časť okupujú veľké tepny a ţily srdca. 

Sulcus corporis callosi – brázda obkolesujúca konvexnú stranu corpus callosum na dne fissura 

cerebri longitudinalis. 

Sulcus costae – brázda, kt. sleduje dolnú a vnútornú stranu rebra pred tuberculum, postupne sa 

strácajú; nachádzajú sa v nej cievy a nervy. 

Sulcus cruris helici – priečna brázda na mediálnej strane ušnice, kt. korešponduje s crus helicis 

laterálnej strany. 

Sulci cutis – brázdy koţe; vklesliny na koţi medzi koţnými kristami. 

Sulcus ethmoidalis Gegenbauri – foramen ethmoidale anterius.  

Sulcus ethmoidalis ossis nasalis – brázda v priebehu celej dĺţky posteromediálnej strany nosovej 

kosti, nachádza sa v nej vonkajšia nosová vetva n. ethmoidalis anterior. 

Sulcus fimbriodentatus – plytká brázda medzi mediálnymi časťami gyrus dentatus a fimbria 

hippocampi. 

Sulcus frontalis inferior – krátka pozdĺţna brázda, kt. oddeľuje dolný a stredný gyrus frontalis.  

Sulcus frontalis superior – pozdĺţna brázda, kt. oddeľuje stredný a horný gyrus frontalis. 

Sulcus gingivalis – plytká brázda tvaru V okolo zuba, ohraničená na jednej strane povrchom zuba 

a na druhej strane epitelom vystielajúcim voľný okraj ďasna. 

Sulcus glutealis – zakrivená priečna brázda, kt. oddeľuje hornú časť stehna od sedacej časti. 



Sulcus habenulae – brázda, kt. oddeľuje trigonum habenulae od hornej strany talamu. 

Sulcus hamuli pterygoidei – malá brázda na laterálnej strane mediálnej lamina pterygoidea 

klinovej kosti, v uhle na báze hamulus pterygoideus; nachádza sa v nej šľacha m. tensor veli 

palatini. 

Sulcus hippocampi – fissura hippocampalis, brázda, kt. sa tiahne od splenium corporis callosi 

takmer k hrotu spánkového laloka a tvorí mediálnu hranicu gyrus hippocampi. 

Sulcus horizontalis cerebelli – fissura horizontalis cerebelli. 

Sulcus hypothalamicus Monroi – plytká zakrivená brázda, na stene III. mozgovej komory, kt. 

siaha od foramen interventriculare po aquaeductus cerebri. 

Sulcus chiasmatis – s. praechiasmaticus. 

Sulcus infraorbitalis maxillae – podočnicová brázda, prebieha blízko zadného okraja dopredu 

a smeruje do canalis infraorbitalis. 

Sulcus infrapalpabralis – brázda pod dolnou mihalnicou. 

Sulcus interarticularis calcanei – s. calcanei. 

Sulcus interarticularis tali – s. tali. 

Sulci interlobares – medzilalokové brázdy, oddeľujú navzájom jednotlivé laloky mozgu. 

Sulcus intermedius posterior (dorsalis) medullae spinalis – pozdĺţna brázda na krčnej a hornej 

hrudnej oblasti miechy medzi fasciculus gracilis a fasciculus cuneatus.  

Sulcus intermedius gastricus – mierna brázda v ţalúdku, asi 2,5 cm od duodenopylorického 

spojenia. 

Sulcus interparietalis – s. intraparietalis. 

Sulcus intertubercularis humeri – pozdĺţna brázda na prednej strane humeru, kt. leţí medzi 

tuberkulami nad a medzi crista tuberculi a smeruje nadol; nachádza sa v nej šľacha dlhej hlavy m. 

bicipitis.  

Sulcus interventricularis cordis – brázda, kt. oddeľuje dve komory, skladá sa zo s. inter-

ventricularis anterior a s. interventricularis posterior.  

Sulcus interventricularis anterior – brázda na sternokostálnej strane srdca, kt. vyznačuje polohu 

medzikomorovej priehradky a hranicu medzi pravou a ľavou komorou.  

Sulcus interventricularis posterior – brázda na bránicovej strane srdca, kt,. vyznačuje polohu 

medzikomorovej priehradky a hranicu medzi komorami. 

Sulcus intraparietalis – fissura Panchi, nepravidelná brázda na konvexnej ploche parietálneho 

laloka mozgu a medzi dolným a horným lobulom. 

Sulcus Jacobsoni – 1. s. promontorii cavi tympani; 2. s. tympanicus ossis temporalis. 

Sulcus labiodentalis – oblúkovitá brázda v plode, kt. rozdeľuje prednú časť proc. mandibularis, čím 

prispieva k tvorbe dolnej pery. 

Sulcus lacrimalis maxillae – brázda smerujúca nadol a trocha dozadu na nosovej ploche tela 

čeľuste, tesne pred veľkým otvorom do sinus maxillaris; prechádza do canalis nasolacrimalis, kt. 

tvorí os lacrimale a dolná nosová mušľa.  

Sulcus lacrimalis ossis lacrimalis – hlboká zvislá brázda na prednej časti laterálnej strany slznej 

kosti, kt. spolu s čeľusťou tvorí jamu pre slzný vak. 



Sulcus lateralis pedunculi cerebri – s. lateralis mesencephali, bočná brázda stredného mozgu. 

Sulcus limitans (ventriculorum cerebri) – hraničná brázda, nachádza sa na vnútornom povrchu 

neurálnej trubice, rozdeľuje ju na dorzálnu, alárnu platničku a ventrálnu, bazálnu platničku. 

Sulcus limitans fossae rhomboidaea – pozdĺţna hraničná brázda na laterálnej strane eminen-tia 

mediana, kt. prebieha pozdĺţ celého dna IV. komory. 

Sulcus lunatus – malá polmesiacovitá brázda niekedy viditeľná na laterálnom povrchu záhlavného 

laloka mozgu; vyskytuje sa pri niekt. opiciach (Raidingerova ,,Affenspalte“). 

Sulcus malleolaris fibulae – brázda na zadnom povrchu laterálneho maleolu ihlice, v kt. sa 

nachádzajú šľachy m. peronealis. S. m. ossis temporalis – brázda, kt. prebieha šikmo nadol 

a dopredu cez vnútornú stranu anulus tympanicus anterior; po narodení sa v nej nachádza proc. 

anterior mallei, chorda tympani a a. tympanica anterior.  

Sulcus malleolaris tibiae – krátka pozdĺţna brázda na zadnom povrchu mediálneho maleolu 

píšťaly, v kt. sa nachádzajú šľachy m. tibialis posterior a m. flexori hallucis longus. 

Sulcus matricis unguis – koţná duplikatúra, v kt. je uloţená proximálna časť nechta. 

Sulcus medialis cruris cerebri – s. oculomotorius. 

Sulcus medianus dorsalis medullae oblongatae – s. medianus posterior medullae oblongatae.  

Sulcus medianus dorsalis medullae spinalis – s. medianus posterior medullae spinalis.  

Sulcus medianus posterior (dorsalis) medullae oblongatae – úzka brázda prítomná len v 

uzavretej časti predlţnej miechy, oddeľuje 2 funiculi graciles; je pokračovaním zadnej mediálnej 

brázdy miechy.  

Sulcus medianus posterior (dorsalis) medullae spinalis – plytká vertikálna brázda na zadnom 

povrchu miechy, oddeľuje dva zadné povrazce; vybieha z nej zadná stredná priehradka.  

Sulcus medianus ventriculi quarti – stredná brázda na dne IV. komory. 

Sulcus mentolabialis – vkleslina medzi dolnou perou a bradou. 

Sulcus Monroi – s. hypothalamicus. 

Sulcus musculi flexoris hallucis longi calcanei – s. tendinis m. flexoris hallucis longi calcanei.  

Sulcus musculi flexoris hallucis longi tali – s. tendinis m. flexoris hallucis longi tali. 

Sulcus musculi peronaei ossis cuboidei – s. tendinis m. perinei longi.  

Sulcus musculi subclavii – brázda na dolnom povrchu kľúčnej kosti, do kt. sa upínajú svalové 

vlákna m. subclavius. 

Sulcus mylohyoideus mandibulae – brázda medzi mediálnym povrchom ramus mandibulae, 

prebieha smerom nadol a dopredu z foramen mandibulae; prebieha v nej a. mylohyoidea a n. 

mylohyoideus. 

Sulcus nasolabialis – vkleslina medzi nosom a hornou perou. 

Sulcus nasalis posterior – meatus nasopharyngeus. 

Sulcus nervi petrosi majoris – s. n. petrosi superficialis majoris, malá brázda na dne strednej 

lebkovej jamy, kt. prebieha anteromediálne z hiatus canalis facialis k foramen lacerum; nachádza sa 

v nej n. petrosus major.  



Sulcus nervi petrosi minoris – s. n. petrosi superficialis minoris, malá brázda na dne strednej 

lebkovej jamy, kt. prebieha dopredu mediálne tesne po stranách s. n. petrosi majoris; nachádza sa v 

nej n. petrosu minor.  

Sulcus nervi petrosi superficialis majoris – s. n. petrosi majoris.  

Sulcus nervi petrosi superficialis minoris – s. n. petrosi minoris.  

Sulcus nervi radialis – s. spiralis, brázda vretenného nervu, široká, šikmá brázda na zadnom 

povrchu humeru pre n. radialis a a. brachialis profunda.  

Sulcus nervi spinalis – brázda na hornom povrchu kaţdého priečneho výbeţku krčného stavca, 

prebieha laterálne od foramen transversarium a oddeľuje tuberulum anterius a poste-rius.  

Sulcus nervi ulnaris – brázda lakťového nervu, prebieha vertikálne na zadnom povrchu 

mediálneho epikondylu humeru, nachádza sa v nej n. ulnaris. 

Sulcus nymphocaruncularis – s. nymphohymenalis, brázda medzi labium minus a carunculae 

hymenales. 

Sulcus obturatorius ossis pubis – šikmo prebiehajúca brázda na vnútornom povrchu horného 

ramena lonovej kosti; nachádza sa v nej n. a vasa obturatoria. 

Sulcus occipitalis anterior – variabilná, vertikálna brázda na konvexnom povrchu mozgu, kt. tvorí 

hranicu medzi temenným a záhlavným lalokom.  

Sulcus occipitalis lateralis – horizontálne brázdy, kt. delia gyri occipitales laterales na hornú a 

dolnú časť. 

Sulci occipitales superior – nepravidelné brázdy spojené s gyri occipitales sup. 

Sulcus occipitalis transversus – priečna brázda, kt. prebieha vertikálne dozadu od gyrus 

angularis, pomáha utvárať prednú hranicu záhlavného laloka al. leţí v ňom.  

Sulcus occipitotemporalis – pozdĺţna brázda na dolnom povrchu spánkového laloka, kt. oddeľuje 

gyrus temporalis inferior. 

Sulcus oculomotorius – s. medialis mesencephali, s. medialis cruris cerebri, pozdĺţna brázda na 

mediálnom povrchu prednej časti pedunculus cerebri; nachádza sa v nej n. oculomotorius.  

Sulcus oculomotorius lobi frontalis – priama parasagitálna brázda na dolnom povrchu 

frontálneho laloka; nachádza sa v nej bulbus a tractus olfactorius; oddeľuje gyrus rectus od gyri 

orbitales.  

Sulcus oculomotorius nasi – plytká brázda na stene nosovej dutiny, kt. prebieha smerom nahor z 

úrovne predného konca strednej mušle tesne nad agger nasi k lamina cribrosa. 

Sulcus palatinus major maxillae – brázda na nosovom povrchu čeľuste, kt. spolu s korešpon-

dujúcou brázdou na lamina perpendicularis ossis palatini, tvorí kanál pre n. palatinus major.  

Sulcus palatinus major ossis palatini – s. pterygopalatinus ossis palatini, vertikálna brázda na 

maxilárnom povrchu lamina perpendicularis ossis palatini; tvorí kĺbové spojenie s maxilou a kanál 

pre n. palatinus major. 

Sulci paracolici – recessus paracolici, nekonštantné ploché bránicové niky laterálne od colon 

ascendens a descendens. 

Sulci paraglenoidales ossis coxae – malé brázdy pred a pod aurikulárnym povrchom ossis ilii, kt. 

slúţia ako úpon lig. sacroiliacale ventrale et interosseum. 

Sulcus parietalis – temenná brázda. 



Sulcus parietooccipitalis – fissura parietooccititalis, brázda na mediálnom povrchu kaţdej 

mozgovej hemisféry, prebieha nahor zo s. calcarinus a vyznačuje hranicu medzi cuneus 

a praecuneus, ako aj medzi lobus parietalis a lobus occipitalis.  

Sulcus parolfactorius anterior – brázda na mediálnom povrchu mozgovej hemisféry, medzi area 

parolfactoria (vzadu) a gyrus frontalis inferior (vpredu). 

Sulcus petrosus inferior ossis temporalis – brázda spodného skalného splavu, s. sinus petrosi 

inferioris ossis temporalis. 

Sulcus petrosus superioris temporalis – s. sinus petrosi superioris, brázda horného skalného 

splavu. 

Sulcus popliteus femoris – hladká, dobre ohraničená brázda oddelená od laterálneho kondylu 

výčnelkom, smeruje nahor a dozadu k extremitas posterior laterálneho kondylu; nachádza sa v nej 

šľacha m. popliteus. 

Sulcus postcentralis – zaústredná brázda, brázda, kt. sa nachádza za ústrednou brázdou, 

oddeľuje gyrus postcentralis od zvyšku temenného laloka. 

Sulcus posterolateralis (dorsolateralis) medullae oblongatae – nahor predĺţená časť postero-

laterálnej brázdy miechy; miesto úponu vláken n. glossopharyngeus, n. vagus a n. accessorius.  

Sulcus posterolateralis (dorsolateralis) medullae spinalis – pozdĺţna brázda na posterolate-

rálnom povrchu miechy; vstupujú tu zadné nervové korene a oddeľuje bočné a zadné povrazce. 

Sulcus postpyramidalis – fissura secunda cerebelli. 

Sulcus praecentralis – predústredná brázda, brázda pred ústrednou brázdou na konvexnom 

povrchu mozgovej hemisféry, kt. oddeľuje gyrus praecentralis a zvyšok forntálneho laloka. 

Sulcus praechiasmaticus – s. chiasmatis, brázda na hornom povrchu klinovej kosti pred tubercu-

lum sellae pre chiasma opticum. 

Sulcus promontorii cavi tympani – brázda na povrchu promontoria bubienkovej dutiny, nachádza 

sa v nej n. tympanicus. 

Sulcus pterygopalatinus ossis palatini – s. palatinus major ossis palatini.  

Sulcus pterygopalatinus proc. pterygoidei – malá brázda na dolnom povrchu processus vaginalis 

lamina pterygoidea medialis klinovej kosti, kt. tvorí časť steny canalis vomerovaginalis. 

Sulcus pulmonalis thoracis – veľká vertikálna brázda v zadnej časti hrudníkovej dutiny po 

obidvoch stranách tiel stavcov za úrovňou ich ventrálnej strany; nachádza sa v nej zadná, objemná 

časť pľúc. 

Sulcus pyloricus – vrátniková brázda. 

Sulcus Reili – s. circularis insulae. 

Sulcus rhinalis – štrbina na dolnom povrchu hemisféry, kt. oddeľuje prednú časť gyrus parahippo-

campalis od zvyšku spánkového laloka. 

Sulcus sclerae – brázda na spojení rohovky a bielka. 

Sulcus sinus petrosi inf. ossis occipitalis – s. petrosus inferior ossis occipitalis, brázda na dne 

fossa cranii posterior v mieste spojenia bazilárnej časti záhlavnej a skalnej časti spánkovej kosti; 

nachádza sa v nej sinus petrosus inferior.  

Sulcus sinus petrosi inferior ossis temporalis – s. petrosus inf. ossis temporalis, brázda na 

posteromediálnom okraji vnútorného povrchu skalnej časti spánkovej kosti, kt. spolu 



s korešpondujúcou brázdou na priľahlej bazilárnej časti záhlavnej kosti tvorí lôţko pre sinus 

petrosus inf.  

Sulcus sinus petrosi superior – s. petrosus sup. ossis temporalis, malá brázda, kt. smeruje 

dozadu a laterálne, pozdĺţ vnútorného povrchu skalnej časti spánkovej kosti; oddeľuje zadnú 

a strednú lebkovú jamu; spolu s korešpondujúcou brázdou na susednej bazilárnej časti záhlavnej 

kosti tvorí lôţko sinus petrosus sup.  

Sulcus sinus sagittalis superioris – brázda na vnútornej strane čelovej, temennej a záhlavnej 

kosti, nachádza sa v nej sinus sagittalis sup.  

Sulcus sinus sigmoidei – esovitá brázda na vnútornom povrchu posteroinferiórneho okraja 

temennej kosti, kt. pokračuje do laterálnych koncov brázdy pre sinus transversus; prebieha na 

vnútornom povrchu pars mastoidea ossis temporalis, kde pokračuje dole a mediálne a pokračuje na 

laterálnej časti záhlavnej kosti, končí sa pri foramen jugulare; nachádza sa v nej sinus sigmoideus.  

Sulcus sinus sigmoidei ossis occipitalis – časť s. sinus sigmoideus na záhlavnej kosti. 

Sulcus sinus sigmoidei ossis parietalis – krátka brázda na vnútornom povrchu angulus 

posteroinferior temennej kosti, kt. pokračuje do obidvoch brázd pre sinus sigmoideus na záhlavnej 

kosti; nachádza sa v nej horná časť sinus sigmoideus.  

Sulcus sinus sigmoidei ossis temporalis – s. sigmoideus ossis temporalis, časť s. sinus 

sigmoideus na spánkovej kosti.  

Sulcus sinus transversi – s. transversus ossis occipitalis, široká brázda, kt. prebieha horizontálne, 

laterálne a dopredu z protuberantia occipitalis interna k temennej kosti, kde sa napája na s. sinus 

sigmoideus; nachádza sa v nej sinus transveralis. 

Sulcus spiralis – 1. s. spiralis externus et internus; 2. s. n. radialis.  

Sulcus spiralis externus – konkavita v ductus cochlearis tesne nad crista basilaris.  

Sulcus spiralis internus – konkavita tvaru S v ductus cochlearis, kt. tvorí limbus laminae spiralis a 

jeho labia tympanica et vestibularis pozdĺţ okraja kostnej lamina spiralis. 

Sulcus subclavius pulmonis – s. a. subclaviae, široká, plytká, priečna brázda, kt. smeruje naprieč 

hrotu, nachádza sa v nej a. subclavia. 

Sulcus subparietalis – brázda na mediálnom povrchu mozgovej hemisféry, nad spleniom corporis 

callosi, kt. oddeľuje prekuneus od gyrus cinguli. 

Sulcus supraacetabularis – brázda uloţená vzadu a hore od okraja acetabula, kt. je miestom 

úponu späť ohnutej hlavy m. rectus femoris.  

Sulcus Sylvii – fossa lateralis cerebri. 

Sulcus tali – priečna brázda na dolnom povrchu členkovej kosti, medzi mediálnou a zadnou 

kĺbovou plôškou, kt. pomáha utvárať sinus tarsi. 

Sulcus temporalis inferior – pozdĺţna brázda na laterálnom povrchu lobus temporalis, kt. oddeľuje 

gyrus temporalis med. et inf.  

Sulcus temporalis superior – pozdĺţna brázda na laterálnom povrchu mozgových hemisfér, kt. 

prebieha dozadu zo spánkového pólu, oddeľuje gyrus temporalis sup. a med. a končí sa v gyrus 

angularis.  

Sulci temporales transversi – nepravidelné vertikálne brázdy v časti spánkovej kosti, kt. leţia 

vnútri laterálnych brázd. 



Sulcus tendinis – brázda šľachy. 

Sulcus tendinis m. fibularis longi – s. tendinis m. peronei longi. 

Sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi calcanei – brázda na dolnom povrchu sustentacu-lum 

tali pätovej kosti; nachádza sa v nej šľacha m. flexoris hallucis longi.  

Sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi tali – sagitálna brázda na zadnom povrchu tela 

členkovej kosti, v kt. sa nachádza šľacha m. flexor hallucis longi.  

Sulcus tendinis m. peronei (fibularis) longi – hlboká brázda na dolnom povrchu os cuboides, v kt. 

sa v určitej polohe nohy nachádza šľacha m. peroneus longus.  

Sulcus tendinuum mm. peroneorum (fibularium) calcanei – malá brázda na dolnej časti 

laterálneho povrchu pätovej kosti; nachádza sa v nej šľacha m. peroneus longus et brevis. 

Sulcus terminalis atrii dextri – plytká brázda na vonkajšom povrchu pravej predsiene srdca medzi 

v. cava superior a inferior; predstavuje spojenie sinus venosus s atrium primitivum v embryu, na 

vnútornom povrchu korešponduje s crista terminalis.  

Sulcus terminalis linguae – brázda na jazyku, kt. prebieha od foramen caecum vpredu a laterále 

po okraj jazyka na kaţdú stranu, oddeľuje dorsum linguae od koreňa; vyznačuje ju rad papillae 

vallatae. 

Sulcus transversus ossis occipitalis – s. sinus transversi.  

Sulcus transversus ossis parietalis – s. sinus sigmoidei ossis parietalis.  

Sulcus transversus anthelicis – s. anthelicis transversus.  

Sulcus transversus ossis temporalis – s. sinus sigmoidei ossis temporalis. 

Sulcus tubae audititoriae (auditivae) – brázda na mediálnej časti bázy spina ossis sphenoida-lis; 

nachádza sa v nej chrupavčitá časť Eustachovej rúry. 

Sulcus tympanicus ossis temporalis – úzka brázda na mediálnej časti vonkajšieho zvukovodu na 

spánkovej kosti, do kt. sa upína bubienok; hore chýba. 

Sulcus valleculae – brázda na dolnej časti mozočka, kt. oddeľuje uvula vermis od tonzíl. 

Sulcus valleculae cavae – fossa v. cavae, brázda na hornej časti facies posteroinferioris pečene, 

kt. oddeľuje pravý lalok od lobus caudatus; nachádza sa v nej v. cava inferior.  

Sulcus valleculae subclaviae – priečna brázda na kraniálnom povrchu 1. rebra, pred tubercu-lum 

scalenum anterius; nachádza sa v nej v. subclavia.  

Sulcus valleculae umbilicalis – brázda na viscerálnej strane pečene plodu, v kt. sa nachádza v. 

umbilicalis. 

Sulci venosi – ţilové brázdy na vnútornej strane lebkových kostí pre vv. meningeae. 

Sulcus ventralis medullae spinalis – fissura mediana anterior medullae spinalis. 

Sulcus ventrolateralis medullae oblongatae – s. anterolateralis medullae oblongatae. 

Sulcus ventrolatreralis medullae spinalis – s. anterolateralis medullae spinalis. 

Sulcus vermicularis – štrbina medzi vermis a hemisférou mozočka. 

Sulcus verticalis – s. praecentralis. 

Sulcus vomeris – brázda v polovici predného okraja čeriesla, kt. tvorí dolný okraj chrupavky 

nosovej priehradky. 



Sulcus vomerovaginalis – brázda na vagínovom výbeţku proc. pterygoideus klinovej kosti, kt. tvorí 

súčasť canalis vomerovaginalis. 

Sulcus Waldeyeri – s. spiralis externus/internus. 

sulfabenz – 4-amino-N-fenylbenzénsulfónamid, C12H12N2O2S, Mr 248,32; antibiotikum, 

kokcidiostatikum.  

Sulfabenz 

 

sulfabenzamid – N-[(4-aminofenyl)sulfonyl]-benzamid, C13H12N2O3S, Mr 276,31; antibaktériový 

sulfónamid (Sulfabenzid
®
). 

Sulfabenzamid 

 

sulfabrómmetazín – syn. 5-brómsulfametazín; 4-amino-N-(5-bróm-4,6-dimetyl-2-pyrimidi-

nyl)benzénsulfónamid, C12H13BrN4O2S, Mr 357,22; antibaktériový 

sulfónamid (SN 3517
®
; sodná soľ monohydrát C12H12BrN4NaO2S. 

H2O – Sulfabrom
®
). 

Sulfabrómmetazín 

 

sulfacetamid – N-[(4-aminofenyl)sulfonyl]acetamid; N-sulfacilacetamid, C8H10N2O3S, Mr 214,24; 

antibaktériový sulfónamid. Pouţíva sa v th. koţných, očných a močových infekcií (Acetocid
®
, 

Acetosulfamine
®
, Albucid

®
, Sulamyd

®
, Sulfacet

®
, Urosulfone

®
; sodná soľ mono-hydrát 

C8H9N2NaO3S.H2O, rozp. sulfacetamid – Al-Sulf
®
, Albucid Soluble

®
, Antebor

®
, Beocid-Isoptal

®
, 

Bleph-10
®
, Cetamid

®
, Eye-Sul

®
, Isocetamide

®
, Locula

®
, Op-Sulfa

®
, 

Prontamid
®
, Sebizon

®
, Sulamyd Sodium

®
, Lulf-10

®
, Sulf-30

®
, 

Sulphacalyre
®
, Sulten-10

®
, Supracid

®
) 

Sulfacetamid 

 

sulfacytín – 4-amino-N-(1-etyl)-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)benzénsulfónamid, C12H14-N4O3S, Mr 

294,34; antibaktériový sulfónamid (Cl-636
®
, Renoquid

®
). 

Sulfacytín 

 

 

sulfačné faktory →somatomedíny.  

sulfadiazín – syn. sulfapyrimidín; 4-amino-N-2-pyrimidinylbenzénsulfónamid, C10H10N4O2S, Mr 

250,28; antibaktériový sulfónamid 

Sulfadiazín 

 

Prípravky – Adiazine
®
, Debenal

®
, Delvoprim

®
, Diazyl

®
, Eskadiazine

®
, Pyrimal

®
, Sterazine

®
, 

Sulfolex
®
, Ultradiazin

®
; zmes s trimetoprímom, 5:1, kotrimoxazol – Coptin

®
, Geatrim-Boli

®
, 

Norodine
®
, Scorprin

®
, Triglobe

®
; strieborná soľ – Flamazine

®
, Flammazine

®
, Silvadene

®
. 

sulfadikramid – N-[(4-aminofenyl)sulfonyl]-3-metyl-2-butenamid, C11H14N2O3S, Mr 254,30; 

antibaktériový sulfónamid (Irgamide
®
, Sulfirgamide

®
). 



Sulfadikramid 

 

sulfadimetín – sulfizomidín. 

sulfadimetoxín – 4-amino-N-(2,6-dimetoxy-4-pyrimidinyl)-benzénsyulfónamid, C12H14N4-O4S, Mr 

310,33; antibaktériový sulfónamid. 

Sulfadimetoxín 

 

 

Prípravky – Abribon
®
, Albon

®
, Arnosulfan

®
, Bactrovet

®
, Diasulfa

®
, Diasulfyl

®
, Dimetazina

®
, Dinosol

®
, 

Madribon
®
, Maxulvet

®
, Neostreptal

®
, Radonin

®
, Roscosulf

®
, Sudine

®
, Suldixine

®
, Sulfabon

®
, 

Sulfasol
®
, Sulxin

®
, Symbio

®
, Theracanzan

®
). 

sulfadimidín – sulfametazín. 

sulfadoxín – syn. sulfortomidín; sulformetoxín; 4-amino-N-(5,6-dimetoxy-4-pyrimidinyl)-

benzénsulfónamid, C12H14N4O4S, Mr 310,34; antibaktériový 

sulfónamid (Ro 4-4393‹, Fana-sil
®
, Fanzil

®
). 

Sulfadoxín 

 

sulfaetidol – sulfaethidol; 4-amino-N-(5-etyl-1,3,4-tiadiazol-2-

yl)benzénsulfónamid, C10H12-N4O2S2, Mr 284,36; antibaktériový 

sulfónamid (VK 55
®
, Globucid

®
, Sulfa-Perlongit

®
, Sethadil

®
, Sul-

Spantab
®
). 

Sulfaetidol 

 

sulfafenazol – 4-amino-N-(1-fenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzénsulfónamid, C15H14N4O2S, Mr 314,35; 

antibaktériový sulfónamid (Depocisd
®
, Isarol

®
, Orisul

®
, Orisulf

®
, Sulfabid

®
). 

Sulfafenazol 

 

sulfafurazol – syn. sulfizoxazol. 

sulfaguanidín – 4-amino-N-(aminoiminometyl)benzénsulfónamid, C7H10N4O2S, Mr 214,24; 

antimikróbiový sulfónamid, kt. sa pouţíva pri črevných infekciách. 

Sulfaguanidín 

 

Prípravky – RP 2275
®
, Aterian

®
, Abiguanil

®
, Diacta

®
, Ganidan

®
, Guamide

®
, Guanicil

®
, Resulfon

®
, 

Ruocid
®
, Shigatox

®
, Suganyl

®
, Sulfaguanine

®
, Sulfoguenil

®
. 

sulfaguanol – syn. sulfadimetyloxazolylguanidín; 4-amino-N-[[(4,5-dimetyl-2-oxazolyl)ami-

no]iminometyl]ben-zénsulfónamid, C12H15N5O3S, Mr 309,35; 

antibaktériový sulfónamid (Enterocura
®
). 

Sulfaguanol 

 

sulfachinoxalín – sulfaquinoxalinum; 4-amino-N-2-chinoxalinylbenzénsulfónamid, C14H12-N4O2S, Mr  

300,33; antibaktériový sulfónamid, kokcidiostatikum (Comp 3-



120
®
, S.Q

®
, Sulfa-Q 20

®
, Sulquin

®
; sodná soľ C14H11N4NaO2S – Aviochina

®
, Embazin

®
). 

Sulfachinoxalín 

sulfachlórpyridazín – 4-amino-N-(6-chlór-3-pyridazinyl)-benzénsulfónamid, C10H9ClN4O2-S, Mr 

284,74; antibaktériový sulfónamid.  

Sulfachlóprpyridazín 

 

Prípravky – Ba 10370
®
, Ciba 10370

®
, Cosulfa

®
, Cosulid

®
, Nefrosal

®
, Nefrosul

®
, Prinzone

®
, Sominyl

®
, 

Vetisulid
®
. 

sulfachryzoidín – syn. karboxysulfamidochryzoidín; kys. 3,5-diamino-2-[[4-(aminosulfonyl)-

fenyl]azo]benzoová, C13H13N5O4S, Mr 335,35; antibaktériový 

sulfónamid. 

Sulfachryzoidín 

 

Prípravky – Azo Comp No. 4
®
, Collubiazol

®
, Protosil III

®
, Rubiazol

®
, Rubiazol C

®
, Rubiazol II

®
, 

Rubiazol IV
®
, Girard

,
s Rubiazol

®
. 

sulfalát – sulfallat; 2-chloralyldietylditiokarbamát, CDEC, C8H14ClNS2, Mr 

223,79; herbicídum (CP 4742
®
, Vegadex

®
).  

Sulfalát 

 

sulfalén – syn. sulfametoxypyrazín; sulfapyrazínmetoxydín; 4-amino-N-(3-metoxypyrazi-

nyl)benzénsulfónamid, C11H12N4N4O3S, Mr 280,32; antibaktériový sulfónamid 

(Dalysep
®
, Farmitalia 204/ 122

®
, Kelfizona

®
, Kelfizine W

®
, Longum

®
, Policidal

®
). 

Sulfalén 

sulfamerazín – sulfametyldiazín; 4-amino-N-(4-metyl-2-pyrimidinyl)-

benzénsulfónamid, C11-H12N4O2S, Mr 264,30; 

antibaktériový sulfónamid. 

Sulfamerazín 

 

 

Prípravky – RP 2632
®
, Debenal M

®
, Methyldebenal

®
, Methylpyrimal

®
, Mesulfa

®
, Percocide

®
, 

Pyralcid
®
, Pyrimal M

®
, Sumédine

®
, Veta-Merazine

®
; jednosodná soľ C11H11N4NaO2S – Solumédine

®
. 

sulfametazín – syn. sulfadimetylpyrimidín; sulfa(di)midín; sulfamezatín; 4-amino-N-(4,6-dimetyl-2-

pyrimidinyl)-benzénsulfónamid, C12H14N4O2S, Mr  278,32; 

antibaktériový sulfón-amid. 

Sulfametazín 

 

Prípravky – Azolmetazin
®
, Diazyl

®
, Dimezathine

®
, Dimidin-R

®
, Mefenal

®
, Neazina

®
, Pirma-zin

®
,  S-

Dimidine
®
, S-Mez

®
, Sulfadine

®
, Sulmet

®
, Sulphix

®
, Vertolon

®
; sodná soľ Vesadin

®
. 

sulfameter – 4-amino-N-(5-metoxy)-2-pyrimidinyl)benzénsulfónamid, C11H12N4O3S, Mr 280,32; 

dlhodobo pôsobiaci antibaktériový sulfónamid, kt. sa pouţíva najmä v th. akút. a chron. uroinfekcií; 

podáva sa p. o. 



Sulfameter 

Prípravky – AHR-857
®
, Bayrena

®
, Berlicid

®
, Dairena

®
, 

Durenat
®
, Juvoxin

®
, Kinecid

®
, Kiron

®
, Koricod

®
, Longasulf

®
, Sulla

®
, Supramid

®
, Ultrax

®
. 

sulfametizol – syn. sulfametyltiadiazol; 4-amino-N-(5-ametyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)benzénsul-fónamid, 

C9H10N4O2S2, Mr 270,33; antibaktériový sulfónamid. 

Sulfametizol 

 

 

Prípravky – Ayerlucil
®
, Famet

®
, Lucosil

®
, Methazol

®
, Renasul

®
, Rufol

®
, Sulfa Gram

®
, Sulfapyelon

®
, 

Sulfurine
®
, Tetracid

®
, Thidicur

®
, Ultrasul

®
, Urodiaton

®
, Urolucosil

®
, Uroz

®
. 

sulfametomidín – 4-amino-N-(6-metoxy-2-metyl-4-pyrimidinyl)-benzénsulfónamid, C12H14-N4O3S, Mr 

294,34; antibaktériový sulfónamid (Duroprocin
®
, Methofadin

®
, 

Tanasul
®
, Telémid

®
). 

Sulfametomidín 

 

 

sulfametoxazol – syn. sulfametoxizol; sulfametylizoxazol; sulfizomezol; 4-amino-N-(5-me-tyl-3-

izoxazolyl)benzénsulfónamid, C10H11N3O3S, Mr 253,31; 

antibaktériový sulfónamid, účinný proti Pneumocystis carinii.  

Sulfametoxazol 

 

Prípravky – Galantol
®
, Sinomin

®
; kombinácia s trimetoprímom →kotrimoxazol.  

sulfametoxypyridazín – 4-amino-N-(6-metoxy-3-pyridazibnyl)benzíénsulfónamid, C11H12N4-O3S, Mr 

280,32; antibaktériový sulfónamid. 

Sulfametoxypyridazín 

 

Prípravky – CL 13494
®
, RP 7522

®
, Davosin

®
, Depovernil

®
, Durox

®
, Kynex

®
, Lederkyn

®
, Lentac

®
, 

Midicel
®
, Midikel

®
, Myasul

®
, Mylosul

®
, Opinsul

®
, Petrisul

®
, Retrasulfin

®
, Spofadazine

®
, Sulfalex

®
, 

Sulfdurazin
®
, Sultirene

®
, Vinces

®
; N

1
-acetylderivát C13H14N4O4S – Kynex Acetyl

®
, Davosi 

Suspension
®
. 

sulfametrol – 4-amino-N-(4-metoxy-1,2,5-tiadiazo-3-yl)-benzénsulfónamid, C9H10N4O3S2, Mr 286,32; 

antibaktériový sulfónamid (zmes s trimetoprímom 5:1 – Lidaprim
®
, 

Maderan
®
). 

Sulfametrol 

 

sulfametyldiazín – sulfamerazín. 

sulfametyltiadiazol – sulfametizol. 

sulfametyltiazol – 4-amino-N-(4-metyl- 2-tiazol)benzénsulfón-amid, C10H11N3O2S, Mr 269,33; 

antibaktériový sulfónamid (Novoseptale
®
, Sulfazole

®
, Toriseptin M

®
, 

Ultraspetyl
®
). 

Sulfametyltiazol 



 

Sulfamezathine
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametazín. 

sulfamido- – skupina zlúč., kt. obsahujú aminosulfoskupinu, SO2.NH2.  

sulfamidochryzoidín – p-[(2,4-diaminofenyl)azo]benzénslufónamid, C12H13N5O2, Mr 291,34; 

antibaktériový sulfónamid; jeho hydrochlorid (Prontosil
®
) bol 

prekurzorom →sulfónamidov (Prontosil flavum
®
, Prontosil 

rubrum
®
, Pronzin rubrum

®
, Rebazon

®
, Rubiazol I

®
, Septosan

®
, 

Streptocide Evans
®
, Streptozon

®
). 

Sulfamidochryzoidín 

 

sulfamín – monovalentný radikál –SO2NH2. 

sulfamonometoxín – 4-amino-N-(4,5-metyl-2-oxazolyl)-benzénsulfónamid, C11H13N3O3S; 

antibaktériový sulfónamid. 

sulfamoxol – 4-amino-N-(4,5-dimetyl-1-

oxazolyl)benzénsulfónamid, C11H13N3O3S, Mr 267,31; 

antibaktériový sulfónamid (Depomide
®
, Justamil

®
, Sulfmidil

®
, 

Sulfono
®
, Sulfuno

®
, Tardamide

®
; kotrimoxazol – Co-Fram

®
, 

Dibactil
®
, Nevin

®
, Supristol

®
). 

Sulfamoxol 

 

Sulfamylon Acetate
®
 crm. (Sterling Winthrop) – Maphenidi acetas 11,2 % v kréme; dermatologikum, 

sulfónamidové chemoterapeutikum; →mafenid. 

sulfanilamid – p-aminobenzénsulfónamid, prvý účinný antibaktériový →sulfónamid. 

sulfanilát – soľ kys. sulfanilovej.  

2-p-sulfanilylanilinoetanol – Smithov sulfón. 

p-sulfanilylbenzylamín – 4-[(4-aminofenyl)sulfonyl]-benzénametánamid, C13H14N2O2S, Mr 262,34; 

antibaktériový sulfónamid (Alphamide
®
). 

p-sulfanilylbenzylamín 

 

sulfanilylmočovina – syn. sulfanilylurea; 4-amino-N-(aminokarbonyl)benzónsulfónamid, C7-H9N3O3S, 

Mr 215,23; antibaktériový sulfónamid (Euvernil
®
, Uractyl

®
, Uramid

®
, 

Urenil
®
, Urosulfan

®
). 

Sulfanilylmočovina 

N
4
-sulfanilylsulfanilamid – 4

,
-sulfamoylsulfanilanilid, C12H23N3O4S2, Mr 327,38; antibakté-riový 

sulfónamid (DB 32
®
, Albasil C

®
, Diseptal C

®
, Disulfan

®
, 

Disulon
®
, Neosanamid II

®
, Uliron C

®
). 

N
4
-sulfanilylsulfanilamid 

N-sulfanilyl-3,4-xylamid – N-[(4-aminofenyl)sulfonyl]-3,4-dimetylbenzamid, C15H16N2O3, Mr 304,36; 

antibaktériový sulfónamid (Geigy 867
®
, Irgafen

®
). 

N-sulfanilyl-3,4-xylamid 

 



 

sulfanitran – N-[4-[[(4-nitrofenyl)-amino]sulfonyl]-fenyl]-acetamid; N-(p-acetylaminoben-zénsulfonyl)-

p-nitroanilín, AP-NPS, C14H13N3O5S, Mr 335,34; antibaktériový sulfónamid, kokcidiostatikum (zloţka 

prípravku Novostat
®
, Polystat

®
, Unistat

®
). 

Sulfanitran  

sulfánová modrá – N-[4-[[4-(dietylamino)fenyl](2,4-disulfofenyl)metylén]-2,5-

cyklohexadi-en-1- yliden]-N-etyletánamíniumhydroxid, 

C27H31N2NaO6S2, Mr 566,70; farbivo (C.I. 42045
®
, 

Disulphine Blue
®
); izosulfánová modrá sa pouţíva na 

lymfangiografiu (Lymphazurin
®
). 

Sulfánová modrá 

 sulfanúria – anúria, vyvolaná 

uţívaním sulfónamidov. 

sulfaperín – syn. izosulfamerazín; 5-metylsulfadiazín; 4-amino-N-(5-metyl-2-pyridinyl)ben-

zénsulfónamid, C11H12N4O2S, Mr 264,30; antibaktériový sulfónamid (Demosulfan
®
, Lenta-mid

®
, 

Orosulfan
®
, Pallidin

®
, Pallimerck

®
, Retardon

®
, Rexulfa

®
, 

Risulfasens
®
, Sintosulfa

®
, Sulfatreis

®
, Sulfene

®
, Ultrasulfon

®
). 

Sulfaperín 

sulfaproxylín – p-izopropoxy-N-sulfanilylbenzamid, C16H18N2O4S, Mr 334,41; antibaktériový 

sulfónamid (zloţka prípravku Dosulfin
®
, kt. obsahuje aj 

sulfamerazín). 

Sulfaproxylín 

sulfapyrazín – syn. 2-sulfanilylamidopyrazín; 4-amino-N-(pyrazinyl)benzénsulfónamid, C10-H10N4O2S, 

Mr 250,28; antibaktériový sulfónamid. 

Sulfapyrazín 

 

sulfapyridín – syn. 2-sulfanilamidopyridín; 4-amino-N-2-pyridinylbenzénsulfónamid, C11-H11N3O2S, Mr 

249,29; antibaktériový sulfónamid.  

Sulfapyridín 

 

Prípravky – M & B 693
®
, Coccoclase

®
, Dagenan

®
, Eubasin

®
, Haptocil

®
, Piridazol

®
, Plurazol

®
, 

Pyriamid
®
, Relbapiridina

®
, Septipulmon

®
, Sulfidine

®
; vápniková soľ – Orsulon

®
 (obsol.); sodná soľ 

monohydrát C11H10N3NaO2S.H2O – rozp. s. – Soludagenan
®
. 

sulfarzfenamín – syn. sulfarzenobenzén; dvojsodná soľ kys. [1,2-diarzéndiylbis[(hydroxy-3, 1-

fenylén)iminoamino-4-(amino]]bismetánsulfónovej, 

C14H14As2N2Na2O8S2, Mr 598,06; pou-ţíval sa ako 

antisyfilitikum (Karsulphan
®
, Metarsenobilon

®
, 

Myosalvarsan
®
, Myarsenol

®
, Thiosarmine

®
). 

Sulfarzfenamín 

sulfarzid – dvojsodná soľ kys. [2-amino-4-(aminosulfonyl)fenyl]arzenitá, C6H9AsN2O5S , Mr 296,14; 

sodná soľ sa pouţíva ako antiamébikum (RP 4482
®
, Bemarside

®
). 

Sulfarzid 



 

 

 

Sulfasalazin
®
 tbl. (Krka) – Salazosulfapyridinum 500 mg v 1 tbl.; sulfónamidové chemotera-peutikum.  

sulfasalazín – syn. salazosulfapyridín; salicylazosulfapyridín; kys. 2-hydroxy-5-[[4-[(2-pyri-

dinylamino)sulfonyl]fenyl]azo]benzoová; kys. 4-hydroxy-4,-(2-pyridylsulfamoyl)-3-azoben-

zénkarboxylová; C18H14N4O4S, Mr 398,39; antibaktériový sulfónamid. Účinnou látkou je mesalazín 

(kys. 5-aminosalicylová) s protizápalovým a antimikróbovým účinkom pri nešpeci-fických črevných 

zápaloch v aborálnych úsekoch tenkého čreva a v hrubom 

čreve. 

Sulfasalazín 

 

Po podaní p. o. je s. v ţalúdku a tenkom čreve takmer nerozp., v tenkom čreve sa vstrebáva ~ 20 % 

podanej látky. Aţ účinkom črevných baktérií v distálnom ileu, ale najmä v proximál-nom úseku 

hrubého čreva sa s. rozštiepi na mesalazín a jeho nosič sulfapyridín. Max. kon-centrácie v plazme 

sa dosahujú za 3 – 4 h po podaní, t0,5 po opakovanom podaní je ~ 7 h. Malý podiel absorbovanej 

dávky sa vylúči močom, zvyšok prekonáva enterohepatálny cyklus. 

Sulfapyridín vzniknutý rozštiepením s. sa vstrebáva, v pečeni sa acetyluje, hydroxyluje a utvára 

glukuronidy. Väčšia časť sa vylučuje močom. Neacetylovaný sulfapyridín sa viaţe na plazmatické 

bielkoviny a dosahuje max. koncentráciu v plazme za 12 h po podaní. U poma-lých acetylátorov sú 

plazmatické koncentrácie (a tým aj riziko neţiaducich účinkov) vyššie. Absorbovaný mesalazín sa 

rýchlo vylučuje močom prevaţne v acetylovanej forme, väčšia časť sa vylučuje stolicou. 

Indikácie – ulcerózna kolitída, enterokolitída. 

Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na sulfónamidy; ťaţšie nefropatie a hepatopatie; porfyrická 

choroba; tyreotoxikózay granulocytopénia; polyneuritídy; gravidita a laktácia; u novorodencov a 

dojčiat < 3-mes. Relat.: ťaţká alergia, asthma bronchiale, deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy; 

súčasné podávanie anestetík prokaínového radu, prokaínpenicilínu G, aminofenazónu a i. 

antipyretík, tiouracilu, karbimazolu, hexametyléntetramínu, prípravkov zlata; nemá sa poţívať 

alkohol, fajčiť a slniť. 

Nežiaduce účinky – anorexia, nauzea, ţalúdkové ťaţkosti, horúčka; leukopénia, agranulocy-tóza, 

trombocytopénia, aplastická a hemolytická anémia, purpura; Stevensov-Johnsonov sy., 

anafylaktická reakcia, fototoxickosť; nefropatia (kryštalúria, hematúria, proteinúria, nefro-tický sy.); 

kefalea, závraty, konvulzie, nespavosť. 

Dávkovanie – je individuálne 2 – 4-krát 1 g, v ťaţších prípadoch 12 – 16 g/d vo viacerých 

čiastkových dávkach. Po dosiahnutí rektoskopicky overenej remisie sa dávky zniţujú. Deťom sa 

podáva 3 – 6-krát 0,5 g/d. Pri th. treba zabezpečiť dostatočný prívod tekutín. 

Prípravky – Azopyrin
®
, Azulfidine

®
, Colo-Pleon

®
, Salazopyrin

®
, Sulfasalazin

®
 tbl., Salazopyrin EN

®
 

tbl. 

Sulfasuxidine
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sukcinylsulfatiazol. 

sulfasymazín – 4-amino-N-(4,6-dietyl-1,3,5-triazín-2-yl)-benzénsulfónamid, C13H17O5O2S, Mr 307,38; 

antibaktériový sulfónamid (Prosymasul
®
, Symasul

®
). 

Sulfasymazín 

 



 

sulfát – síran, soľ kys. sírovej. 

sulfatáza – 1. triviálny názov hydroláz esterov kys. sírovej (EC 3.1.6), kt. katalyzujú odštiepenie 

anorg. síranov z esterov síranov za vzniku alkoholov; 2. arylsulfatáza. Mnohopočetný deficit s., syn. 

mukosulfatidóza, podmieňuje autozómovo recesívne dedičnú lyzozómovú tezaurizmózu s deficitom 

min. 9 lyzozómových a mikrozómových s. s hromadením glykolipidov obsahujúcich sulfáty, 

mukopolysacharidov a steroidov Ide o metachromatickú leukodystrofiu a mukopolysacharidózy s 

klin. obrazom závislých od deficitu špecifického enzýmu. Rýchlo nastáva zhoršenie neurol. 

príznakov. 

sulfatémia – [sulfataemia] prítomnosť sulfátov v krvi. 

Sulfathalidine
®
 – antibaktériový sulfónamid; →ftalylsulfatiazol. 

Sulfathiazol Slovakofarma
®
 ung. (Slovakofarma) – Sulfathiazolum 50 mg v 1 g masti; sulfónamid, 

dermatologikum; →sulfatiazol. 

sulfatiazol – syn. norsulfazol; 4-amino-N-2-tiazolylbenzénsulfónamid, C9H9N3O2S2, Mr 255,32; 

antibaktériový sulfónamid. Prípravky – RP 2090
®
, M&B 760

®
, 

Argosulfan
®
, Cibazol

®
, Duatok

®
, Eleudron

®
, Neo-Strepsan

®
, 

Norsulfazol
®
, Planomide

®
, Poliseptol

®
, Sulfamul

®
, Sulfathiazol 

Slovakokofarma
®
 ung., Sulfavitina

®
, Sulzol

®
, Thiacoccine

®
, 

Thiazamide
®
.  

Sulfatiazol 

 

sulfatid – sulfátový derivát cerebrozidu, cerebrozid esterifikovaný sulfátovým zvyškom na C-6 

sacharidu; vyskytujú sa v dreňových nervových vláknach a môţu sa hromadiť v bielej hmote mozgu 

pri metachromatickej leukodystrofii. 

sulfatiomočovina – sulfatiourea; 4-amino-(aminotioxaometyl)benzénsulfónamid, C7H9N3O2-S, Mr 

231,28; antibaktériový sulfónamid (RP 2255
®
, Badional

®
, Fontamide

®
, 

Solufontami-de
®
). 

Sulfatiomočovina 

 

sulfatolamid – kombinácia 4-amino-N-(aminotioxometyl)benzénsulfónamid so 4-aminome-

tyl)benzénsulfónamidom (1:1); antibaktériový 

sulfónamid (Aseptorid
®
, Marbadal

®
, Marfanil salt 

of Badional
®
). 

Sulfatolamid 

sulfátoxidáza – enzým, kt. katalyzuje oxidáciu toxického sulfitu na síran. Sírany sa utilizujú v 

syntetických reakciách, pri kt. vznikajú sulfolipidy, mukopolysacharidy a sulfátované glykoproteíny. 

Sú nepostrádateľné pre niekt. tkanivá, napr. nervové v prenatálnom a postnatálnom období. 

Významná je aj funkcia Mo, Fe a S v pomere 1 : 8 : 6. Tieto kofaktory zabezpečuje zakotvenie 

atómu Mo v mieste jeho účinku, jeho uskladnenie a utilizáciu.  

Sulfatreis
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfaperín. 

sulfaurea – sulfanilmočovina. 

Sulfavitina
®
 (CT) – antibaktériový sulfónamid; →sulfatiazol.  



sulfazamet – syn. sulfametylfenazol; sulfapyrazol; 4-amino-N-(3-metyl-1-fenyl-1H-pyrazol-5-yl)-

benzénsulfónamid, C16H16N4O2S, Mr 328,41; antibaktériový 

sulfónamid (Vesolung
®
). 

Sulfazamet 

 

sulfazecín – D--glutamyl-N-(3-metoxy-2-oxo-1-sulfo-3-azetidinyl)-D-

alanínamid, C12H20N4-O9S, Mr 396,38; monocyklické -laktámové 

antibiotikum, produkované kultúrou Pseudomonas acidophila a P. 

mesoacidophila (G-6302
®
). 

Sulfazecín 

 

Sulfazin
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfizoxazol. 

Sulfazole
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametyltiazol. 

sulfazomizol – 4-amino-N-(3-metyl-5-izotiazolyl)-benzénsulfónamid, C10H11N3O2S2, Mr 269,35; 

antibaktériový sulfónamid (Amidozol
®
, Bidizole

®
). 

Sulfazomizol 

 

 

Sulfdurazin
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxypyridazín. 

Sulfenazin
®
 – neuroleptikum, antiemetikum; →tioproperazín. 

Sulfene
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfaperín. 

sulfenón – Suplhenone
®
. 

Sulfenterone
®
 – antikoagulans; →warfarín. 

Sulferrous
®
 (Conal) – hematinikum; síran ţeleznatý. 

sulfhaemoglobinuria, ae, f. – [sulhaemoglobinum + g. úron moč] sulfhemogobinúria, vylučovanie 

sulfhemoglobínu močom. 

Sulfexet
®
 – močové antiseptikum; →meténamín tetrajodín. 

sulhemoglobín – sulfmethemoglobín. 

sulfhydrát – anión HS– al. soľ obsahujúca tento ión. 

sulfhydryl – monovalentný radikál, –SH. 

sulfid – binárna zlúč. síry; zlúč. síry s iným prvkom, radikálom al. bázou. 

Sulfidine
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfapyridín. 

Sulfimel DOS
®
 – laxatívum; →dokusát sodný. 

sulfinalol – 4-hydroxy--[[[3-(4-metoxyfenyl)-1-metylpropyl]-amino]metyl]-3-metylsulfinyl)-

benzénmetanol, C20H22NO4S, Mr 377,51; -blokátor, antihypertenzívum 

(hydrochlorid C20H28ClNO4S – Win 40808-7
®
, Perifadil

®
). 

Sulfinalol 

 



 

sulfínpyrazón – 1,2-difenyl-4-[2-(fenylsul-finyl]-3,5-pyrazolidíndión, 

C23H20N2O3S, Mr 404,48; urikozurikum (G 28315
®
, Anturan

®
, Anturane

®
, 

Anturano
®
, Enturen

®
). 

Sulfínpyrazol 

 

4,4,-sulfinyldianilín – 4,4
,
-sulfinylbisbenzénamín, C12H12N2OS, Mr 232,30; analóg dapsónu, 

antibaktériový sulfónamid, leprostatikum (Medapsol‹). 

4,4
,
-sulfinyldianilín 

 

sulfiram – syn. monosulfiram; diamid kys. tetraetylditiodikarbónovej, TTMS, C10H20N2S3, Mr 264,49; 

ektoparaziticídum, fungicídum (Tetmosol
®
, Thiosan

®
).  

 
C2H5     S           S     C2H5 
        \                  ∕ 
         NC – S – CN 
        ∕    \ 
C2H5      C2H5      Sulfiram 

Sulfirgamide
®
 (Geigy) – antibaktériový sulfónamid; →sulfadikramid. 

Sulfisomezole
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxazol. 

Sulfisoxazol Léčiva
®
 tbl. (Léčiva) – Sulfafurazolum 500 mg v 1 tbl.; bakteriostatické chemo-

terapeutikum; →sulfizoxazol. 

sulfitokobalamín – 3
,
-ester kobinamidsulfitfosfátu s 5,6-dimetyl-1--D-ribofuranozylbenz-imidazolom, 

C63H88CoN13O17PS, Mr 1409,47; analóg vitamínu B12, v kt. skupina CN je nahradená skupinou –

SO3. 

Sulfium
®
 (Alcon) – antibaktériový sulfónamid; →sulfizoxazol. 

sulfizomidín – syn. sulfadimetín; sulfaizodimidín; sulfazomidín; 4-amino-N-(2,6-dimetyl-4-

pyrimidinyl)benzénsulfón- amid, C12H14N4O2S, Mr 278,34; 

antibaktériový sulfónamid (Aris-tamid
®
, Domain

®
, Elkosil

®
, Elkosin

®
, 

Elcosine
®
). 

Sulfizomidín 

 

sulfizoxazol – syn. sulfafurazol; 4-amino-N-(3,4-dimetyl-5-izoxazolyl)benzénsulfónamid, 

C11H13N3O2S, Mr 267,30; bakteriostatický, krátkodobo pôsobiaci sulfónamid. Je veľmi dobre rozp., 

vysoké koncentrácie sa dosahujú v moči. Pôsobí na gramnegat. baktérie – Enterobacteriaceae 

vrátane E. coli, Haemophilus ducreyi, H. influenzae, Neisseria gonorrhoeae a N. meningitidis, Vibrio 

cholerae, salmonely, šigely, brucely, legionely a i. Z grampozit baktérií sú citlivé niekt. streptokoky, a 

stafylokoky, Clostridium perfringens, Cl. tetani. Ďalej sú to aktinomycéty, nokardie, Chlamydia 

trachomatis, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii. Získaná 

rezistencia je značne rozšírená najmä pri gonokokoch, šigelách, 

črevných palič-kách, stafylokokoch a streptokokoch. 

Sulfizoxazol 

 

S. sa dobre vstrebáva z GIT, vrcholová koncentrácia v plazme sa dosahuje za 1 – 4 h, ~ 85 % sa 



viaţe na bielkoviny plazmy, ~ 28 – 35 % nadviazaného s. je v krvi v acetylovanej (neaktívnej) forme, 

kt. vzniká v pečeni. S. ľahko preniká do extracelulárnej tekutiny, málo do buniek, koncentrácia v 

likvore je ~ 1/3 koncentrácie v krvi. S. sa rýchlo vylučuje močom; za 24 h sa vylúči aţ 95 %, z toho ~ 

30 v acetylovanej forme (je dobre rozp. v nej, takţe netvorí kryštáliky). Biol. t0,5 po podaní p. o. je 5 – 

8 h, u pomalých acetylátorov dlhší, u rýchlych kratší; stúpa s kyslosťou moču a s poklesom 

glomerulovej filtrácie. Prechádza placentovou bariérou i do materského mlieka. 

Indikácie – nekomplikované zápaly dolných močových ciest, meningitída (aj jej profylaxia), otitis 

media, sinusitis, bronchitis, chlamýdiové infekcie, nokardióza a toxoplazmóza. 

Kontraindikácie – alergia na sulfónamidy, nefropatia spojená s retenciou vody, zlyhanie funkcie 

obličiek al. pečene, krvné dyskrázie, deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy(G-6-PD), tyreotoxikóza. 

Opatrnosť je ţiaduca pri hepatopatii a nefropatii, alergiách al. asthma bronchiale, ako aj u starých 

osôb (zníţenie funkcie obličiek). Nie je vhodný na th. angíny (rezistencia streptokokov A)  

Nežiaduce účinky – anorexia, nauzea, vracanie, bolesti brucha, hnačka, stomatitída, ikteru, 

hepatomegália, nekróza pečene, pseudomembránová kolitída, pankreatitída, fotosenzitivita, 

makulopapulózny exantém, angioneurotický edém, sérová choroba, poruchy krvotvorby 

(hemolytická anémia pri deficite G-6-PD), krvné dyskrázie, intersticiálna nefritída, toxická nefróza, 

hypoglykémia, hypotyreóza, zvýšené potenie, bolesti hlavy, závraty, nespavosť, depresie, tinitus, 

periférna neuritída, kŕče, artralgie, myalgie. Výskyt neţiaducich účinkov je vyšší u pomalých 

acetylátorov. Pri výskyte vyráţky treba th. prerušiť (hrozí Stevensov-Johnsonov a Lyellov sy.). 

Počas th. sa nemá poţívať alkohol, fajčiť a slniť sa; treba zabezpečiť dostatok tekutín (nevhodné sú 

kyslé šťavy). 

Interakcie – s. zvyšuje účinky a toxickosť dikumarolových antikoagulancií, metotrexátu, fenytoínu, 

nesteroidových antiflogistík vysoko viazaných na plazmatické proteíny, zosilňuje antidiabetické 

účinky sulfonylmočoviny a má sám hypoglykemické účinok; PAS, PABA a i. zdroje 

(prokaínbenzylpenicilín, prokaínové lokálne anestetiká) rušia antimikróbiové účinky s. Pri th. s. sa 

nesmú uţívať lieky s obsahom kys. acetylsalicylovej al. metenamínu (zvyšuje sa riziko tvorby 

kryštálov v moči).  

Dávkovanie – spočiatku sa podáva náraz 2 – 4 a pokračuje dávkou 4 – 8 g/d v rozdelených dávkach 

po 4 – 6 h. Pri uroinfekciách sa podáva 0,5 mg 4-krát/d. Deťom sa podáva 150 mg/kg/d, pri 

meningitídach 0,3 – 0,5 g/kg/d. S. sa podáva ešte 3 d po ústupe horúčky a klin. príznakov. Th. nemá 

trvať dlhšie ako 10 d, pri uroinfekciách s niţšími dávkami aj dlhšie.  

Prípravky – Entusil
®
, Entusul

®
, Gantrisin

®
, Gantrosan

®
, Neazolin

®
, Renosulfan

®
, Sosol

®
, So-xisol

®
, 

Soxo
®
, Soxomide

®
, Sulfalar

®
, Sulfazin

®
, Sulfisoxazol Léčiva

®
, Sulfoxol

®
, Sulsoxin

®
, V-Sul

®
. 

Sulfmidil
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfamoxol. 

sulfobrómftaleín – syn. brómsulfoftalín; dvojsodná soľ kys. 3,3
,
-(4,5,6,7)-tetrabróm-3-oxo-1(3H)-

izobenzofuranilidín)bis[6-hydroxybenzénsulfónovej, BSP 

(Bromsulphalein Sodium
®
, Brom-Tetragnost

®
, Bromthalein

®
, 

Hepartest
®
). 

Sulfobrómftaleín 

 

 

 

sulfoichtyolát →ichtamol. 

sulfokarbanilid – syn. sym-difenyltiomočovina, akcelerátor vulkanizácie, sírové farbivo. 



Sulfocillin
®
 – antibiotikum; →sulbenicilín. 

Sulfogal
®
 – choleretikum; →anteoltritión. 

Sulfogenol
®
 – antiseptikum; →ichtamol. 

Sulfoguaiacol
®
 – expektorans; →gvajakolsulfonát draselný. 

Sulfoguenil
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfaguanidín. 

sulfolán – syn. tiofánsulfón; tetrahydrotiofén 1,1-dioxid, C4H8O2S, Mr 120,16; selektívne rozpúšľadlo. 

Sulfolán 

 

 

 

Sulfolex
®
 (Medica) – antibaktériový sulfónamid; →sulfadiazín. 

Sulfo-Merthiolate
®
 (Lilly) – antiseptikum; →timerfonát sodný. 

sulfometurónmetyl – 2-[[[[(4,6-dimetyl-2-pyrimidinyl)-amino]-karbonyl]-amino]-sulfonyl]-benzoovej, 

C15H16N6O5S, Mr 364,38; herbicídum (Aa 5648
®
, DPX 5648

®
, Oust

®
). 

Sulfometurónmetyl 

 

Sulfomyl
®
 – antibaktériový sulfónamid; →mafenid. 

Sulfomyxin
® 

– lokálne antibiotikum; polymyxín B-kys. metánsulfónová. 

Sulfonal
®
 – hypnotikum; →sulfónmetán. 

Sulfona-Mae
®
 – antiprotozooikum, antileprotikum; →dapsón. 

sulfónamidy – súborný názov amidov kys. sulfanilovej; patria sem niekt. perorálne →anti-diabetiká, 

→diuretiká a inhibítory karboanhydrázy a →antibiotiká. 

Prvý s., sulfanilamid, syntetizovali nem. chemici r. 1908, ale aţ v 1932 G. Domagk zistil, ţe 

komplexná zlúčenina – farbivo prontosil rubrum zabíja streptokoky a je účinný proti mnohým iným 

mikróbov. Po explózii derivátov sulfanilamidu, s. ovládli th. infekcií aţ do pouţívania penicilínu. V 

polovici 50. r. bolo na trhu vyše 100 prípravkov s. Ich pouţívanie výrazne zníţil vysoký nárast 

rezistencie beţných grampozit. kmeňov, ale aj gramnegat. paličiek. Dodnes sa vyuţíva niekoľko 

vybraných látok obmedzene v th. ľahších infekcií, často lokálne al. v komplexoch s inými látkami, 

ako je sulfasalazopyrín v neinfekčných indikáciách (Crohnova choroba, colitis ulcerosa, reumatoidná 

artridída). 

Základom s. je sulfanilamid, jednoduchá cyklická zlúč. s amidovou a sulfanilovou funkčnou 

skupinou. Substitúcie v polohe sulfanilu menia a determinujú ich roz- pustnosť vo vode, kinetiku, a 

tým aj antibaktériové spektrum. S. sú slabé kyseliny. Ako sodné soli sa pouţívali parenterálne 

prípravky. Niekt. s., ako ftalylsulfatiazol, sú min. rozp. a pôsobia len lokálne v čreve, ak sa podávajú 

p. o.  

Štruktúrou sú s. blízke kys. paraaminobenzoovej (PABA), čo je podstatou ich účinku. Baktérie sú 

odkázané na prívod PABA potrebnej na syntézu kys. listovej, kt. je ich esenciálnym rastovým 

faktorom. Cicavčie bunky dostávajú preformovanú kys. listovú v strave. Stena baktériovej bunky je 

nepriepustná pre PABA a kys. listovú. S. Kompetitívne inhibujú dihydropteroátsyntetázu, a tým aj 

inkorporáciu PABA do kys. tetrahydrolistovej. Majú vyššiu afinitu k syntetáze kys. tetrahydrolistovej.  



S. pôsobia bakteriostaticky, nemajú sa kombinovať s baktericídnymi látkami. To neplatí pre 

vysokoúčinnú kombináciu s trimetoprímom, kt. zasahuje do 2. stupňa syntézy kys. listovej. Viaţu sa 

na kľúčový enzým dihydrofolátreduktázu s afinitou asi 10
3 

– 10
5
-krát vyššou ako je väzba na ten istý 

enzým cicavčej bunky. To zaručuje selektivitu, a tým aj relat. bezpečnosť trimetoprímu v terapii. 

Rezistencia na s. je častá, vzniká najmä po ich dlhodobom pouţívaní, resp. zneuţívaní; týka sa 

väčšiny med. významných patogénov. Môţe sa vyvinúť extrachromozómovým prenosom plazmidmi, 

na základe produkcie dihydrofolátsyntetázy, kt. má nízku afinitu k s. Šíri sa viac medzi gramnegat. 

kmeňmi. Naproti tomu rezistentné stafylokoky sú schopné syntetizovať vyššie mnoţstvo PABA ako 

citlivé kmene. Tento spôsob rezistencie sa prenáša mutáciami. S. nemajú schopnosť penetrovať 

stenou baktérií a tak interferovať s väzobnými miestami na enzýmoch. 

Resorpcia je väčšinou rýchla a kompletná okrem nerozp. derivátov typu ftalylsulfatiazolu. Na 

bielkoviny plazmy sa viaţe sulfizoxazol ~ 92 %, sulfadiazín < 50 %, sulfametoxazol 70 %. S. sa 

distribuujú široko do tkanív, dosahujú th. koncentrácie v synoviovej, pleurálnej, peritoneálnej 

tekutine, do CNS prenikajú rôzne. Sulfadiazín dosahuje v likvore ~ 80 % plazmatickej  koncentrácie. 

Prenikajú cez placentu a dostávajú sa do mlieka. Metabolizujú sa v 1. fáze acetyláciou, potom sa 

konjugujú s kys. glukurónovou. Vylučujú sa väčšinou močom vo forme inaktívnych metabolitov al. 

nezmenené glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Je známa i tubulárna reabsorpcia. 

S. sa pouţívali pri infekciách vyvolaných grampozit. baktériami, ako sú streptokoky, stafylokoky, 

pneumokoky, gonokoky, kt. sa však stali väčšinou na s. rezistentné. Gramnegat. paličky, ako E.coli, 

zostali citlivé pri uroinfektoch. Indolpozit. kmene proteov a pseudomonády boli prim. rezistentné. S. 

sú účinné pri infekciách vyvolaných mykoplazmami, nokardióze a toxoplazmóze. Komplexné zlúč. 

so striebrom ako je Silverdiazin‹ sa podávajú v th. popáleninových infektov (oligodynamický účinok 

striebra). V th. ulceróznej kolitídy sa pouţíva sulfasalazopyrín, v kt. dominuje salicylát ako 

antiflogistikum. 

S. zostávajú liekom voľby u nekomplikovaných infekcií dolných močových ciest, a to jedine v 

prípade primoinfektu. Prednosť sa však dáva iným látkam al. kombinácii s trimetoprímom. Liekom 1. 

voľby pri infekcii kmeňmi Noccardia je sulfizoxazol al. sulfadiazin. Pri chlamý-diovej infekcii 

urogenitálneho systému, oka a respiračného systému sa pouţívajú perorálne formy s. v kombinácii 

s trimetoprímom. Injekčné formy sú rezervované pre pacientov, kt. nemôţu prijímať s. p. o.  

Lokálne pouţívanie s. nie je vhodné najmä pre moţnú senzibilizáciu, ale najmä pre vznik 

rezistentných kmeňov. Výnimku tvorí sulfacetamid vo forme očných kvapiek a masti a sulfatiazol. 

Podávanie nerozp., nevstrebateľných s. p. o. nie je vhodné (ftalylsulfatiazol, sulfaguanidín), 

alternatívny spôsob th. diétou a suplementáciou saprofytov pri beţných infektoch je vhodnejší a 

menej rizikový. 

Toxickosť je menej častá ako prejavy alergie. U gen. predisponovaných ľudí môţu vznikať fatálne 

idiosynkratické koţné reakcie, ako Stevensov-Johnsonov sy., epidermolysis bullosa, polyarteriitis 

nodosa. Zriedkavé sú hepatálne poruchy, častejšie sú poruchy hematopoézy. Hemolytické anémie 

môţu vzniknúť u osôb s nedostatkom G-6-PD. Alergické reakcie sa vyskytujú najmä vo forme 

exantémov, urtikárie. Moţné sú aj fototoxické reakcie, artralgie. Alergia je skríţená a týka sa 

všetkých druhoch sulfónamidov. U predisponovaných osôb al. pri dehydratácii, zníţenom pH moča 

po kyslej diéte a liekoch (kys. acetylsalicylová) môţe vzniknúť kryštalúria. V gravidite blízko pôrodu, 

pri dojčení následkom vytesnenia bilirubínu z väzby na bielkoviny plazmy môţu vyvolať poruchy 

CNS (Kernikterus). 

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

 Hlavné charakteristiky sulfónamidov a trimetoprímu 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
       Látka     Podanie   Distribúcia   t0,5 (h)    Poznámka 



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sulfizoxazol       p. o.   BD 80 %,*široká, CNS, plod, M    6  kryštalúria 

              

Sulfametoxazol       p. o., i. v.  BD 90 %* široká, CNS, plod, M 12  kombinácia s trimetoprímom 

Sulfasalazopyrin      p. o.   BD nízka črevo, M na salicylát   lokálny účinok 

      a sulfónamid  

Sulfatiazol       lokálne  BD Lokálne do oka, koţe    alergizuje! 

Ftalylsulfatiazol       p. o.   BD nízka, nevstrebáva sa v čreve  účinkuje lokálne, obsolétny 

Silverdiazin       lokálne  lokálne pôsobenie     komplex, pôsobí najmä ión Ag
+
 

Trimetoprím       p. o., i. v.  BD 90 % široká,CNS, oko, plod  11   kombin. so sulfametoxazónom 

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

 Poznámky: BD – biol. dostupnosť, M – metabolizuje sa acetyláciou, acetylované produkty sa vylučujú močom, 

*viaţu sa na plazmatické bielkoviny, môţu vytesniť bilirubín z väzby u novorodencov – hrozí ,,Kernikterus“ 

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

Klinické pouţitie a toxickosť sulfónamidov 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Syndróm        I. voľba      II. voľba   Neţiaduce účinky 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 šigelózy      Amoxicilin  Kotrimoxazol  Alergia, fotosenzibilita, Stevensov-Johnsonov sy.  

 chlamydiózy      Doxycyklin  Kotrimoxazol  GIT – nauzea, vomitus, diarea 

 nokardióza      Kotrimoxazol    Hemolýza u osôb  s deficitom G-6-PD 

 pneumocystóza pri AIDS    Kotrimoxazol      Nefrotoxickosť, kryštalúria 

 salmonelózy      Ciprofloxacín  Kotrimoxazol Kontraindikácia: gravidita, novorodenci 

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

Sulfon-Cilag
®
 – antibaktériový sulfónamid; →acediasulfón. 

sulfónetylmetán – syn. dietylsulfónmetyletylmetán; metylsulfonal; 2,3-bis-etylsulfonyl)bután, 

C8H18O4S2, Mr 242,36; hypnotium, môţe vzniknúť závislosť (Trional
®
). 

 
       SO2C2H5 
          
 CH3CH2CCH3 
           Sulfónetylmetán 
        SO2C2H5 

sulfoniazid – [(3-sulfofenyl)metylén]hydrazid kys. 4-pyridínkarboxylovej (G 

605
®
; sodná soľ trihydrát C13H10N3NaO4S.3 H2O – Isorilone

®
, Sulfon-Niazone

®
). 

Sulfoniazid 

 

 

sulfónmetán – syn. dietylsulfóndimetylmetán; 2,2-bis(etylsulfonyl)propán, C7H16O4S2, Mr 228,33; 

hypnotikum, môţe vzniknúť závislosť (Sulfonal
®
). 

 
       SO2C2H5 
         
CH3CCH3 
         
       SO2C2H5 Sulfónmetán 

Sulfon-Niazone
®
 – tuberkulostatikum; →sulfoniazid. 

Sulfono
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfamoxol. 

Sulfonphthal
®
 – diagnostikum na vyšetrenie obličkových funkcií; →fenolsulfoftaleín. 

p,p
,
-sulfonyldianilín-N,N

,
-digalaktozid – C24H32N2O12S, Mr 572,58; antibaktériový sulfón-amid 

(Eupatin II
®
, Tubatin

®
). 

p,p
,
-sulfonyldianilín-N,N

,
-digalaktozid  



 

sulforafén – syn. rafanín, 4-izotiokyanato-1-(metylsulfinyl)-1-butén, C6H9NOS2, Mr 175,28; látka 

izolovaná zo semien reďkovky Raphanus sativus L., Crucipherae. 
 
           O 
            
 CH3SCH=CHCH2CH2NCS   Sulforafén  

sulforidazín – 10-[2-(1-metyl-2-piperidinyl)etyl]-2-metyl]-2-metylsulfonyl)-10H-fenotiazín, 

C21H26N2O2S2, Mr 402,57; antipsychotikum (TPN-12
®
, Imagotan

®
, Inofal

®
). 

Sulforidazín 

 

 

 

 

Sulforthomidine
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfadoxín. 

Sulfotep – syn. ditión; ditiofos; tetraetylester kys. tiodifosforečnej, TEDP, C8H20O5P2S2, Mr 322,30; 

insekticídum, miticídum (ASP-47
®
, Bayer E 393

®
, ENT 16273

®
, 

Bladafum
®
). 

Sulfotep 

 

Sulfothiorine
®
 – antidótum pri otrave kyanidom; →tiosíran sodný. 

Sulfotrim
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxazol. 

Sulfotrimin
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxazol. 

Sulfox-Cide
®
 (Penick) – insekticídum; →sulfoxid. 

sulfoxid – 5-[2-(oktylsulfinyl)propyl]-1,3-benzodioxol, C18H28O3S, Mr 324,49; insekticídum (Sulfox-

Cide
®
). 

Sulfoxid 

 

 

sulfoxidy – zlúč. typu R2S–O, produkty oxidácie tioéterov; k prirodzeným látkam so sulfoxidovou 

skupinou patrí napr. aliín (S-alylcysteínsulfoxid), aminokyselina z cesnaku schopná enzymaticky 

štiepiť sa na alicín 

Sulfoxol
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfizoxazol. 

sulfoxón sodný – syn. adesulfón sodný, dinatrium[sulfonylbis(p-fenylenimino)]dimetánsulfinát, 

C14H14N2Na2O6S3, Mr 448,43; antibaktériový 

sulfónamid, leprostatikum (Diasone
®
, Diazon

®
, 

Novotrone
®
). 

Sulfoxón sodný 

sulfoxyfenylpyrazolidín – urikozurikum; →sulfínpyrazón. 

Sulftalyl
®
 – antibaktériový sulfónamid; →ftalylsulfatiazol. 



Sulfuno
®
 (Dorsey) – antibaktériový sulfónamid; →sulfamoxol. 

sulfur – [l.] síra.  

Sulfur colloidale – koloidná síra, pouţíva sa v dermatológii.  

sulfuretín – 2-[(3,4-dihydroxyfenyl)metylén]-6-hydroxy-3(2H)-benzofuranón, C15H10O5, Mr 270,23; ţlté 

flavonoidové farbivo niekt. druhov zloţnokvetých. Izolovalo sa z 

rastliny Cosmos sulphureus Cav., Compositae. 

Sulfuretín 

 

 

Sulfurine
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametizol. 

Sulidae – sulovité, veslonoţce, vtáky s kuţeľovitým, ostro zakončeným zobákom, nohy majú silné a 

krátke, chvost klinovitý, krídla dlhé. Spúšťajú sa z výšok do mora a lovia ryby. 

Sulidene
®
 (Arkavet) – antiflogistikum; →nimesulid. 

sulindak – kys. (Z)-5-fluór-2-metyl-1-[[4-(metylsulfinyl)-fenyl]metylén]-1H-indén-3-octová, C20H17FO3S, 

Mr 356,42; nesteroidové antiflogistikum. 

Sulindak 

 

 

Prípravky – MK-231
®
, Aflodac

®
, Algocetil

®
, Arthrobid

®
, Arthrocine

®
, 

Artribid
®
, Citireuma

®
, Clinoril

®
, Clisundac

®
, Imbaral

®
, Reumofil

®
, 

Reumyl
®
, Sudac

®
, Sulinol

®
, Sulreuma

®
. 

Sulinol
®
 (Farnex) – antiflogistikum; →sulindak. 

sulizatín – 1,3-dihydro-7-metyl-3,3-bis(sulfoxy)fenyl]-2H-indol-2-ón, C21H17NO9S2, Mr 492,50; derivát 

izatínu, kt. stimuluje motilitu hrubého čreva, laxatívum (dvojsodná 

soľ C21-H15NNa2O9S2 – DAN-603
®
, Laxitex

®
). 

Sulizatín 

 

 

 

 

sulizobenzón – kys. 5-benzoyl-4-hydroxy-2-metoxybenzénsulfónová, C14H12O6S, Mr 308,31; UV filter, 

stabilizátor vlny, kozmetických prípravkov, pesticídum a litografických platní 

[NSC-60584
®
, Cyasorb UV 284

®
 (obsol.), Spectra-Sorb UV 284

®
, Sungard

®
, 

Uval
®
, Uvinul MS-40

®
). 

Sulizobenzol 

 

 

sulkonazol – 1-[2-[[(4-chlórfenyl)metyl]tio]-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol, C18H15-Cl3N2S, Mr 

407,82; antimykotikum (mononitrát C18H16Cl3N3O3S – RS-44872
®
, RS-44872-00-10-

3
®
, Exelderm

®
, Myk

®
, Sulcosyn

®
). 



Sulkonazol 

 

 

Sulla
®
 (Robins) – antibaktériový sulfónamid; →sulfameter.  

Sullivan, Harry Stack – (1892–1949) amer. psychiater, zakladateľ interpersonálnej psychoterapie. 

Venoval sa najmä schizofrénii, schizoidným poruchám, neuróze, najmä obsedantnej, angaţoval sa 

aj v otázkach duševnej hygieny a medzinárodných vzťahov. V jeho koncepcii sa kladie dôraz na 

interpersonálne správanie. Neuznáva triedenie porúch na dg. kategórie a celú psychiatriu nazýva 

vedou o interpersonálnych vzťahoch. K zákl. ľudským potrebám podľa S. patrí potreba uspokojenia 

a bezpečia. Prvá je skôr biol., zameraná na redukciu intenzity fyziol. potrieb (hladu, sexu a i.), druhá 

sa spája s interpersonálnymi vzťahmi a smeruje k vyhnutiu sa neistote a úzkosti. Úzkosť má podľa 

S. dôleţitý význam v ţivote i pri vzniku porúch správania. Poruchy správania sú reakcie, kt. vznikli 

pri úsilí o odstránenie úzkosti. Má tu úlohu najmä konflikt tendencií, napr. ak to isté konanie 

vyvoláva fyziol. uspokojenie a súčasne stra-tu pocitu bezpečia. Jedným zo spôsobov, akým sa 

organizmus snaţí zbaviť úzkosti, je ,,selektívna nepozornosť“: záţitky vyvolávajúce úzkosť sa 

vytesňujú z vedomia. 

Z vývojových období pripisuje S. zásadný význam skúsenostiam z raného detstva. Skúsenos-ťou 

rozumie záţitkovú zloţku udalostí. Skúsenosti prebiehajú v prototaktickej, parataktickej 

a syntaktickej forme. 

Sullivan je zakladateľom washingtonskej psychiatrickej školy a časopisu Psychiatry. K jeho dielam 

patrí súhrn prednášok ,,Conceptions of modern psychiatry“ (1947) ,,The interpersonal theory of 

psyhchiatry“ (1953). Systematický výklad jeho koncepcie je v knihe F. Frommovej-Reichmannovej 

,,Principles of intensive psychotherapy“ 1(950) a práci G. Chrzanowského ,,Interpersonal approach 

to psychoanalysis“ (1977). 

sulmarín – 4-metyl-6,7-bis(sulfooxy)-2H-1-benzopyran-2-ón, C10H8O10S2, Mr 352,30; hemostatikum 

(MG 143
®
, Idro P2

®
). 

Sulmarín 

 

 

sulmazol – 2-[2-metoxy-4-(metylsulinyl)-fenyl]-1H-imidazo[4,5-b]pyridín, C14H13N3O2S, Mr 287,33; 

perorálne účinná neglukozidová, neadrenergická inotropná látka, 

kardiotonikum (AR-L 115BS
®
, Vardax

®
). 

Sulmazol 

 

 

sulmeprid – 5-(aminosulfonyl)-2-metoxy-N-[(1-metyl-2-pyrolidinyl)metyl]benzamid, C14H21-N3O4S, Mr 

327,40; neuroleptikum, analóg sulpiridu (TER-1546
®
). 

Sulmeprid 

 

 

 

Sulmet
®
 (Am. Cyanamid) – antibaktériový sulfónamid; →sulfametazín.  



Sulmetozine
®
 – inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy; →tritiozín. 

Sulmycin
®
 (Byk-Essex) – antibiotikum; →gentamicín. 

Sulocton
®
 – periférne vazodilatans; →suloktidil. 

Sulodene
®
 (Alfa) – periférne vazodilatans; →suloktidil. 

sulodexid – antitrombotikum, antisklerotikum. Ide o glykozaminoglykán, kt. tvoria 2 zloţky, 

nízkomolekulová heparínová a dermatánová. Inhibuje niekt. koagulačné faktory, najmä F. Xa, čím 

spomaľuje tvorbu trombínu a celú koaguláciu. Nastáva väzba na antitrombín III i kofaktor heparínu 

II. S. pôsobí profibrinolyticky (predĺţuje čas lýzy euglobulínu). Stimuluje uvoľňovanie tkanivového 

aktivátora plazminogénu (tPA) z cievnej steny a inhibuje uvoľňovanie jeho inhibítora (PAI). Zniţuje 

hodnoty fibrinogénu v plazme, a tým jej viskozitu. Inhibuje agregáciu trombocytov. 

Indikácie – cievne choroby s vysokým rizikom trombózy (ischemická choroba dolných končatín v 

štádiu klaudikácií, koronárna choroba a postihnutie tepien v CNS), flebitídy. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na s., heparín a jeho frakcie. 

Nežiaduce účinky – bolestivosť v mieste parenterálneho podania, pri podaní p. o. nauzea, závraty, 

návaly, kt. po čase miznú. 

Dávkovanie – spočiatku 600 IU i. v. al. i. m., po 2 týţd. sa prechádza na podávanie p. o. 2-krát 250 

IU/d.  

Prípravky – Vessel Due F
®
 cps. a inj. 

suloktidil – suloctidil; 4-[(1-metyletyl)tio]- -[1-)oktylamino)etyl]benzénmetanol, C20H35NO-S, Mr 

337,57; periférne vazodilatans. 

Suloktidil 

 

Prípravky – CP 556S
®
, MJF 12637

®
, Bemperil

®
, Cerebro

®
, Circleton

®
, Dulasi

®
, Duloctil

®
, Euvasal

®
, 

Fluversin
®
, Fluvisco

®
, Hemoantin

®
, Iangene

®
, Loctidon

®
, Locton

®
, Octamet

®
, Polivasal

®
, Sudil

®
, 

Sulocton
®
, Sulodene

®
, Tamid

®
. 

Sulpelin
®
 (Senju) – polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu; →sulbenicilín. 

Sulperazone
®
 (Pfizer) – -laktamázy s ampicilínom; →sulbaktám. 

sulpha- →sulfa-. 

Sulphacalyre
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfacetamid. 

Sulphadione
®
 – antibiotikum, antiprotozoikum; →dapsón. 

Sulphasolucin
®
 – antibaktériový sulfónamid; →noprylsulfamid. 

sulphasomidinum – sulfizomidín. 

Sulphasomizole
®
 – sulfazomizol. 

Sulphenone
®
 – sulfenón; 1-chlór-4-(fenylsulfonyl)benzén, C12H9ClO2S, Mr 252,73; akaricídum (R-

242
®
). 

Sulphetrone
®
 – antibiotikum, leprostatikum; →solasulfón. 

Sulphix® – antibaktériový sulfónamid; →sulfametazín. 

Sulphormethoxine
®
 →sulfadoxín. 

sulphur, uris, n. – síra.  



sulpirid – 5-(aminosulfonyl)-N-[(etyl-2-pyrolidinyl)metyl]-5-sulfamoyl-o-anízamid, C15H23-N3O4S, Mr 

341,43; substituovaný benzamid, neuroleptikum, antidepresívum. S. je selektívny antagonista D2- a 

D3-receptorov vmezolimbickej a mezokortikálnej oblasti. D2 blokáda v tuberoinfundibulárnej oblasti 

môţe pri dlhodobej liečbe vyvolať prejavy hyperprolaktinémie. Vniţších 

dávkach (200 – 400 mg/deň) dominuje dezinhibičný, antidepresívny účinok, kt. 

sa vyuţíva najmä v th. schizofrénie snegat. príznakmi, v th. schizoafektívnej 

psychózy s depresiou. Vyššie dávky (1200 – 1600 mg/deň) majú silné 

antipsychotické účinky a zvyšené riziko extrapyramídových neţiaducich 

účinkov. 

Sulpirid 

Prípravky – Abilit
®
, Aiglonyl

®
, Coolspan

®
, Dobren

®
, Dogmatil

®
, Dogmatyl

®
, Dolmatil

®
, Guastil

®
, 

Meresa
®
, Miradol

®
, Mirbanil

®
, Misulvan

®
, Neogama

®
, Omperan

®
, Pyrikappl

®
, Sernevin

®
, Splotin

®
, 

Sulpitil
®
, Sursumid

®
, Synedil

®
, Trilan

®
; l-forma, levosupirid, S-(–)-sulpirid – Levopraid

®
). 

Sulpitil
®
 (Tillotts) – antidepresívum, antipsychotikum; →sulpirid. 

Sulprim
®
 (Polfa) – kombinácia sulfametoxazolu s trimetoprímom. 

sulprofos – S-propyl-ester kys. O-etyl O-[4-

(metyltio)fenyl]fosfoditiovej, C12H19O2PS2, Mr 322,43; insekticídum 

(BAY NTNB 9306
®
, Bolstar

®
). 

Sulprofos 

 

sulprostón – 7-[3-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-fenoxy-1-butenyl)-5-oxocyklopentyl]-N-(metyl-sulfonyl)-5-

hepténamid, C23H31NO7S, Mr 465,57; analóg prostaglandínu E2, abortifaciens 

(CP-34089
®
, SHB-286

®
, ZK-57671

®
, Nalador

®
). 

Sulprostón 

 

Sulpyrin
®
 – analgetikum, antipyretikum; →dipyrón, →metamizol. 

Sulqui
®
 – anthelmintikum; →niklozamid. 

Sulquin
®
 – antibaktériový sulfónamid, kokcidiostatikum; →sulfachinoxalín. 

Sulreuma
®
 (Von Boch) – antiflogistikum; →sulindak. 

Sulsoxin
®
 (Reid-Provident) – antibaktériový sulfónamid; →sulfizoxazol. 

Sul-Spantab
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfaetidol. 

Sultanol
®
 (Nippon Glaxo) – bronchodilatans, tokolytikum; →albuterol. 

Sultan Red 4B
®
 – farbivo a analyt. činidlo; benzopurpurín 4B. 

Sulten-10
®
 (Bausch & Lomb) – antibaktériový sulfónamid; →sulfacetamid. 

sultiam – sulthiamum; 4-(tetrahydro-2H-1,2-tiazin-2-yl)-benzénsulfónamid, C10H14N2O4S2, Mr 290,37; 

antikonvulzívum (Conadil
®
, Contravul

®
, Elisal

®
, Ospolot

®
 tbl., Trolone

®
) 

Sultiam 

 

 

Sultirene
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxypyridazín. 



sultoprid – N-[(1-N-etyl-2-pyrolidinyl)metyl]-5-(etylsulfonyl)-2-metoxybenzamid, C17H26N2-O4S, Mr 

354,47; substituovaný benzadmid s neuroleptickými účinkami 

podobný sulpiridu, antidepresívum (hydrochlorid C17H26ClN2O4S – 

LIN-1418
®
, Barnetil

®
, Barnotil

®
, Topral

®
). 

Sultoprid 

 

 

sultosilát, piperazínová soľ – kombinácia kys. 2-hydroxy-5-[[(4-metyl- fenyl)sulfonyl]oxy]-

benzénsulfónovej (kys. sultosilovej) a piperazínu (1:1), 

C16H22N2O2O7O2, Mr 430,39; antihy-

perlipoproteinemikum (A 585
®
, Mimedran

®
). 

Piperazínová soľ sultosilátu 

 

sultropónium – endo-(+)-3-(3-hydroxy-1-oxo-2-fenyl-propoxy)-8-metyl-(3-sulfopropyl)-8-

azoniabicyklo-[3.2.1]-oktánhydroxid, C20H29NO6S, Mr 411,52; 

sulfobetaín atropínu, tropyl-tropátsulfobetaín, anticholínergikum, 

antispazmodikum (A 188
®
, Sultropan

®
). 

Sultoprópium 

Sulxin
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfadimetoxín. 

Sulzol
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfatiazol. 

SUM-3170
®
 – anxiolytikum; →loxapín. 

Sumamed
®
 (Pliva) – antibiotikum; →azitromycín. 

Sumapen VK
®
 – antibiotikum; →penicilín V. 

sumatriptán – 3-[2-(dimetylamino)etyl]- N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamid, C21H3O2S, Mr 295,40; 

selektívny agonista serotonínových 5HT1-receptorov, 

antimigrenózum (GR 43175
®
; sukcinát C18H27N3O6S – GR 

43175C
®
). 

Sumatriptán 

sumatrol – 1,2,12,12a-tetrahydro-5-hydroxy-8,9-dimetoxy-2-(1-metyletenyl)-[1]-benzopyrano[3,4-b]-

furo[2,3-h]-benzopyran-6(6aH)-ón, C23H22O7, Mr 410,41; látka, 

kt. sa nachádza v ţivici z rastliny Tephrosia toxicaria Pers., 

Papilionaceae. 

Sumatrol 

 

 

 

Sumédin
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametazín. 

Sumnerov príznak – [Sumner, F. W., angl. lekár] →príznaky. 

Sumetrolin
®
 – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxazol. 

Sumi-8
®
 (ICI) – betablokítor; →propranolol. 



Sumi-Alpha
®
 (Sumimoto) – ektoparaziticídum; →fenvalerát. 

Sumicidin
®
 (Sumimoto) – ektoparaziticídum; →fenvalerát. 

Sumiferon
®
 (Sumimoto) – interferón . 

Sumilex
®
 (Sumimoto) – fungicídum; →procymidón. 

Sumisclex
®
 (Sumimoto) – fungicídum; →procymidón. 

Sumithrin
®
 (Sumimoto) – insekticídum; →fenotrín. 

Sumitomo S 4084
®
 – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →ciafos. 

Summerova metóda →metóda. 

Summetrin
®
 – proteolytický enzým; →papaín. 

Summit
®
 (Mobay) – fungicídum; →triadimenol. 

Sumox
®
 (Reid-Provident) – antibiotikum; →amoxicilín. 

Sumycin
®
 (Squibb) – antibiotikum; →tetracyklín. 

Subrella
®
 (Dorsey) – UV filter; →kys. p-aminobenzoová. 

Suncefal
®
 – cefalosporínové antibiotikum; →cefpiramid. 

Suncholin
®
 (Mohan) – insekticídum; →propoxur. 

Suncide
®
 – insekticídum; →propoxur. 

SunDare
®
 (Texas Pharmacal) – UV filter; →cinoxát. 

Sundralen
®
 (Hoechst) – antihypertenzívum; →tiamenidín. 

Sunette
®
 (Hoechst Celenese) – sladidlo; →acesulfam. 

Sunfural
®
 (Hoechst Celanese) – antineoplastikum; →tegafur. 

Sungard
®
 (Miles) – UV filter; →sulizobenzón. 

Sunrabin
®
 (Asahi) – antineoplastikum; →enocitabín. 

Sunset Yellow FCF – dvojsodná soľ kys. 6-hydroxy-5-[(4-

sulfofenyl)azo]-2-naftalénsulfónovej, C16H10N2Na2O7S2, Mr 

452,37; farbivo. Sú to oranţové kryštáliky, absorpčné max. 

(0,02 N CH3COONH4) 480 nm. Pouţíva sa v potravinárstve, 

farm. a kozmetike (FD & C Yellow No. 6
®
, C.I. Food Yellow 

3
®
, C.I.15985

®
). 

Sunset Yellow FCG 

sup – Gyps, rod veľkých dravcov z čeľade jastrabovitých (Accipetridae). Na hlave a krku majú len 

páperie. Silný zobák je rovný, aţ na konci ohnutý. 

Supacal
®
 – choleretikum, antispazmodikum; →trepibutón. 

Supanate
®
 (Nippon Shinyaku) – antispazmodikum; →flopropión. 

Supazium
®
 (Kowa) – antispazmodikum; →flopropión. 

Superanabolon
®
 – anabolický steroid; →nandrolónfenpropionát. 

superantigény – SA, skupina antigénov proteínového charakteru, kt. nešpecificky stimulujú značnú 

časť lymfocytov T. Zúčastňujú sa spolu s antigénmi opracovanými a prezentovanými v bunkách 



prezentujúcich antigény (APC – monocyty, makrofágy, dendritické bunky a i.) rozpoznávaných 

špecifickými receptormi lymfocytov T. SA sa viaţe na reťazec  antigénového receptora lymfocytov 

T (TCR), na oblasť kódovanú génmi V. Pretoţe existuje len málo génov V (u človeka asi 50) a 

navyše SA sa viaţe na viac ako jeden TCR-reťazec (napr. stafylokokový enterotoxín B sa môţe 

viazať na 6 rôznych typov reťazcov), SA môţe aktivovať značný počet lymfocytov T (> 20 %). Kým 

lymfocyty T klonovo odpovedajúce na antigén tvorí len 10
-4 

– 10
-5

 lymfocytov T, lymfocyty T 

odpoveda-júce na SA 10
-2

. Druhým koncom sa SA viaţe na reťazec a molekúl HLA-DR, avšak mimo 

oblasti viaţucej peptid, ako je to pri klasickej prezentácii antigénov. Súčasná nešpecifická aktivácia 

veľkého počtu lymfocytov T a makrofágov zapríčiní uvoľnenie cytokínov, najmä IL-2, INF- a TNF-, 

kt. samé al. prostredníctvom ďalšej aktivácie buniek imunitného systému vyvolávajú patol. prejavy. 

SA sa môţe nadviazať a aktivovať aj na lymfocyty T patriace k ,,zakázaným“ klonom, t. j. na 

potenciálne autoreaktívne lymfocyty, kt. sa však neaktivitujú. Ich aktivácia závisí aj od 

kostimulačných signálov. Kým cytokíny navodzujú diferenciačný proces určitým smerom (napr. IL-4 

a IL-5 podporujú syntézu protilátok IgE, INF- dporuje syntézu IgG) a kostimulačné molekuly.  

K SA patria stafylokokové enterotoxíny (A, B, C1, C2, C3, D, E), toxín toxického šoku, M-proteín 

streptokokov a MAS-proteín Mycoplasma arthritidis. Endogénne SA sú zatiaľ známe len pri myšiach 

(sú génovými produktmi genómu retrovírusov, kt. je zabudovaný do genómu hostiteľa), je však pp., 

ţe sa nachádzajú aj u ľudí. 

Supercaid
®
 (Lipha) – rodenticídum; →bromadiolón. 

Super-Cel
®
 – infuzóriová hlinka. 

Superciclin
®
 – antibiotikum; →rolitetracyklín. 

Superclastase
®
 – b -amyláza. 

Superinone
® 

(Winthrop) – mukolytikum; →tyloxapol. 

superego – nad-ja, termín S. Freuda; morálny princíp osobnosti, druh vedomého i nevedomého 

svedomia, utvára sa na konci genitálneho štádia vývoja prijatím sociálnych príkazov, zákazov, 

hodnôt a noriem; →psychoanalýza. 

superfosfát – prim. fosforečnan vápenatý CaH4P2O8. 

Superlutin
®
 – perorálny progestagén; 17-hydroxy-16-metylén-

6
-progesterón. 

Superoxol
®
 (Merck & Co.) – 30 % rozt. peroxidu vodíka. 

Superpyrin
®
 – analgetikum; →aloxiprím. 

Super-Rozol
®
 (Lipha) – rodenticídum; →bromadiolón. 

Supertiamin
®
 (Paidostene) – kofaktor enzýmov; →prosultiamín. 

Supercaine Amide Hydrochloride
®
 – antiarytmikum; →prokaínamidhydrochlorid. 

Supirdyl
®
 – antihypertenzívum; →pargylín. 

Suplexedil
®
 (Hépatrol) – vazodilatans; →fenoxedil. 

Supona
®
 (Shell) – insekticídum, askaricidum; →chlorfenvifos. 

Supotran
®
 – anxiolytikum, myorelaxans; →chlormezanón. 

supplementarius, a, um – [l. supplementum doplnok] doplnkový, dodatkový. 

suppositorium, i, n. – [l. supponere podloţiť] čapík, forma lieku za obyčajnej teploty je tuhá, tvarovo 

určitá, dávkovaná, určená na zavádzanie do telových dutín. Pri teplote ľudského tela sa topia al. sa 

rozpúšťajú v telových dutinách. Rozlišujú sa čapíky konečníkové (s. rectalia), pošvové (s. vaginalia, 



globuli vaginales) a uretrové (s. urethralia, bacilli, cereoli). ČSL 4 vyhradzuje názov čapíky pre 

prípravky rektálne. 

S. sa skladajú z čapíkového zákoladu a liečiv, kt. sú v základe supsendované, rozpustené al. 

emulgované. Sú to telieska torpédovitého al. valcovitého jednostranne zahroteného tvaru, za 

obyčajnej teploty plasticky deformovateľné, 1 – 4 cm dlhé, hmotnosti 2 – 3 g pre dospelých a 1 g pre 

deti. Nosnými pomocnými látkami sú čapíkové základy. Patria sem: 1. vo vode nerozp. tukové 

základy: mono- a triglyceroly, napr. Cetylium phthalicum, kakaový olej – Oleum cacao a neutrálny 

tuk – adeps neutralis, adeps solidus (Witepsol a Masa estarinum); 2. vo vode rozp. makrogoly 

(ţelatíny a mydlá sú uţ prekonané): 3. vo vode dispergovateľné povrchovo aktívne látky 

(polyoxyetylén-4-sorbitánstearát –Tween 61
®
 a polyetylénstearát – Myrj

®
 51 a 52). 

Okrem nich sa pri výrobe čapíkov pouţívajú látky ovplyvňujúce teplotu topenia, viskozitu, 

antioxidanty, farbivá a povrchovo aktívne látky. Výpočet mnoţstva čapíkového základu má 

zohľadňovať objem tvarovacích dutín (ciachovací koeficient), objem čapíkového základu 

(vytesňovací koeficient) a objem stratenej čapíkoviny (stratový koeficient). V lekárňach sa čapíky sa 

lisujú na malých ručných lisoch, pri priemyselnej výrobe na lisoch podobných lisom na tbl. Pri 

odlievaní sa roztopená čapíkovina odlieva do foriem al. tvarovaných fólií. Tvarovacie dutiny majú 

obsah 1, 2 a 3 g. čapíkového základu.  

K oficinálnym čapíkom s miestnym účinkom patria: s. bisacodyli – čapík bisakodylu (Extra-lax
®
 

supp.); s. glycerini (glyceroli) – glycerínový (glycerolový) čapík; je to gél sodného myd-la s 

glycerolom (sodné mydlo sa pripravuje neutralizáciou stearínu uhličitanom sodným, príp. 

rozpustením stearánu sodného v glycerole pri 100 °C al. pouţitím tukových základov); s. ichthamoli 

ČSL 4 – ichtamolový čapík (Ichthamolum 0,2 g, Silicium dioxydatum colloidale, Adeps neutralis q. 

s.). Hromadne sa vyrábajú s. haemorrhoidalia – hemoroidové čapíky (Anaesin
®
 supp., Aviril H

®
 

supp., Haemorrisan
®
 supp.). 

Oficinálne čapíky so systémovým účinkom sú: s. aminophyllini (Syntophyllin
®
 supp.), s. pa-

racetamoli pro infantibus ČSL 4 – detský čapík s paracetamolom (Paracetamolum 0,10 al. 0,20, 

Adeps netralis q. s.); s. prochlorperazini (Prochlorperazin
®
 supp.), s. theoclani moxastinii (Theadryl

®
 

supp.). Z hromadne vyrábaných čapíkov sem patria prípravky: Baralgin
®
, De-febrin

®
, Eunalgit

®
, 

Oxyphyllin
®
, Spasmoveralgin

®
, Supasthman

®
, Xantedryl

®
.  

supra- – prvá časť zloţených slov z l. supra- nad, cez.  

supraacetabularis, e – [supra- + l. acetabulum kĺbová jamka] supraacetabulový, leţiaci nad kĺbovou 

jamkou bedrového kĺbu. 

supraalveolaris, e – [supra- + l. alveolus loţisko] supraalveolový, leţiaci nad loţiskom. 

supraapicalis, e – [supra- + l. apex hrot] supraapikálny, nadhrotový, leţiaci nad hrotom orgánu. 

supraarticularis, e – [supra- + l. articulus kĺb] supraartikulárny, leţiaci nad kĺbom. 

suprabranchialis, e – [supra- + l. branchia ţiabre] suprabranchiálny, leţiaci nad ţiabrami. 

Supracapsulin
® 

– sympatikomimetikum; →epinefrín (adrenalín). 

supracerebellaris, e – [supra- + l. cerebellum mozoček] supracerebelárny, leţiaci nad mozočkom., 

nadmozočkový. 

Supracid
®
 (Berlin-Chemie) – antibaktériový sulfónamid; →sulfachórpyridazín. 

Supracide
®
 – insekticídum, akaricídum; →metidatión. 

supraciliaris, e – [supra- + l. cilium obočie] supraciliárnym, leţiaci nad obočím. 



supraclavicularis, e – [supra- + l. clavicula kľúčna kosť] supraklavikulárny, leţiaci nad kľúčnou 

kosťou. 

Supracombin
®
 (Grünenthal) – antibaktériový sulfónamid; →sulfametoxazol. 

supracondylaris, e – [supra- + l. condylus hrboľ] suprakondylový, leţiaci nad kondylom (hrboľom). 

Supracort
®
 (Samil) – extrakt kôry nadobličiek; pouţíval sa pri ketóze dobytka. 

supracostalis, e – [supra- + l. costa rebro] suprakostálny, leţiaci nad rebrom. 

supradiaphragmaticus, a, um – [supra- + l. diaphragma bránica] supradiafragmatický, leţiaci nad 

bránicou. 

supraduodenalis, e – [supra- + l. duodenum dvanástnik] supraduodenálny, leţiaci nad dva-

nástnikom. 

supraduralis, e – [supra- + l. dura mater tvrdá plena] supradurálny, leţiaci nad tvrdou mozgovou 

plenou. 

Supraene
®
 (Robeco) – rodenticídum; →skvalén. 

supraglenoidalis, e – [supra- + g. gléné jablko] supraglenoidový, leţiaci nad kĺobou jamkou. 

supraglotticus, a, um – [supra- + g. glottis hlasivka] supraglotický, leţiaci nad hlasivkami. 

suprahepaticus, a, um – [supra- + g. hépar-hépatos pečeň] suprahepatálny, leţiaci nad peče-ňou. 

suprahyoideus, a, um – [supra- + l. os hyoideum jazylka] suprahyoidový, leţiaci nad jazyl-kou. 

Suprachol
®
 – choleretikum; →kyselina dehydrocholová. 

suprachorioideus, a, um – [supra- + l. chorioidea cievnatka] suprachorioidový, leţiaci nad 

cievnatkou. Lamina suprachodioidea – hraničná nevaskularizovaná vrstva väziva medzi sklérou a 

chorioideou. 

suprainguinalis, e – [supra- + l. inguina slabina] suprangvínový, leţiaci nad slabinami. 

Supral
®
 (Basotherm) – antimykotikum; →pecilocín. 

Supralgin
®
 – narkotické analgetikum; →fenadoxón. 

supramalleolaris, e – [supra- + l. malleolus členok] supramaleolárny, leţiaci nad členkom. 

supramammarius, a, um – [supra- + l. mamma prsník] supramamárny, leţiaci nad prsní-kom. 

supramandibularis, e – [supra- + l. mandibula sánka] supramandibulárny, leţiaci nad sán-kou. 

supramarginalis, e – [supra- + l. margo okraj] supramarginálny, nadokrajový, leţiaci nad okrajom. 

supramastoideus, a, um – [supra- + l. processus mastoideus hlávkový výbeţok] supramas-toidový, 

leţiaci nad hlávkovým výbeţkom. 

supramaxillaris, e – [supra- + l. maxilla čeľusť] supramaxilárny, nadčeľusťový.  

suprameatalis, e – [supra- + l. meatus priechod] leţiaci nad zvukovodom. 

supramentalis, e – [supra- + l. mentum brada] supramentálny, leţiaci nad bradou. 

supramesocolicus, a, um – [supra- + g. mesokólon okruţie tračníka] supramezokolický, leţiaci nad 

okruţím tračníka. 

Suprametil
®
 (Geistlich) – glukokortikoid; →metylprednizón. 

Supramid
®
 (AB Leo) – antibaktériový sulfónamid; →sulfameter. 



Supramycin
®
 (Grünenthal) – antibiotikum; →tetracyklín. 

supranasalis, e – [supra- + l. nasus nos] supranazálny, leţiaci nad nosom.  

Supranephrane
®
 – symaptikomimetikum; →adrenalín. 

Supranol
®
 (Cilag-Chemie) – inhibítor syntézy prostaglandínov, antipyretikum, antiflogisti-kum, 

analgetikum; →suprofén. 

supranormalis, e – [supra- + l. norma pravidlo] supranormálny, nadmerný, nadpriemerný.  

supranuclearis, e – [supra- + l. nucleus jadro] supranukleárny, leţiaci medzi mozgovým jadrom a 

mozgovou kôrou, nadjadrový.  

supraoccipitalis, e – [supra- + l. occiput záhlavie] supraokcipitálny, leţiaci nad záhlavím.  

supraocclusio, onis, f. – [supra- + l. occludere uzavrieť] supraoklúzia, predhryz.  

supraocularis, e – [supra- + l. oculus oko] supraokulárny, leţiaci nad okom.  

supraorbitalis, e – [supra- + l. orbita očnica] supraorbitálny, nadočnicový.  

suprapapillaris, e – [supra- + l. papilla bradavka] suprapapilárny, leţiaci nad bradavkou. 

suprapatellaris, e – [supra- + l. patella jabĺčko] suprapatelový, nadjabĺčkový, leţiaci nad patelou.  

suprapinealis, e – [supra- + l. glandula pinealis epifýza] suprapineálny, kleţiaci nad epifýzou.  

suprapleuralis, e – [supra- + l. pleura pohrudnica] suprapleurálny, leţiaci nad pohrudnicou. 

suprapubicus, a, um – [supra- + l. pubes (os pubis) lonová kosť] suprapubický, leţiaci nad lonovou 

kosťou. 

Supra-Puren
®
 – antagonista aldosterónu; →spironolaktón. 

Suprarenale extractum – extrakt nadobličiek. 

Suprarenaline
®
 – sympatikomimetikum; →epinefrín (adrenalín). 

suprarenalectomia, ae, f. – [supraren nadobličky + g. ektomé odstrániť] suprarenalektómia, chir. 

odstránenie nadobličiek; adrenalektómia. 

suprarenalis, e – [supraren nadobličky] suprarenálny, nadobličkový; adrenalis. 

Suprarenin
®
 (Winthrop) – sympatikomimetikum; →adrenalín. 

supraren(alo)opathia, ae, f. – [supraren nadobličky + g. pathos choroba + -ia stav] supra-

ren(alo)patia, nešpecifikovaná choroba nadobličiek. 

suprareninum, i, n. – [supraren nadobličky] suprarenín, zastar. názov adrenalínu.  

suprarenoma, tis, n. – [supraren nadobličky + -oma bujnenie] suprarenóm, nádor nadobličky.  

suprascapularis, e – [supra- + l. scapula lopatka] supraskapulárny, nadlopatkový, leţiaci nad 

lopatkou.  

suprascleralis, e – [supra- + l. sclera bielko] suprasklerálny, leţiaci na povrchu skléry.  

Suprasec
®
 (J & J) – antidiaroikum; →loperamid. 

suprasellaris, e – [supra- + l. sella sedlo] supraselárny, leţiaci nad tureckým sedlom klinovej kosti.  

supraseptalis, e – [supra- + l. septum priehradka] supraseptálny, nadpriehradkový.  

supraspinalis, e – [supra- + l. spina tŕň, chrbtica] supraspinálny, nadhrebeňový, nadtŕňový, 

nadchrbticový.  



supraspinatus, a, um – [supra- + l. spina hrebeň] nadhrebeňový, nadtŕňový.  

suprasternalis, e – [supra- + l. sternum mostík] suprasternálny, leţiaci nad mostíkom.  

suprasterol II – (2,7,8R,19,22E)-7,19:8,19-dicyklo-9,10-sekloergosta-5-(10)-22-dien-2-ol, 

C28H44O, Mr 396,63; produkt vitamínu D2, kt. vzniká po oţiarení UV 

svetlom. 

Suprasterol II 

 

 

 

 

 

suprastriatus, a, um – [supra- + l. striatus prúţkovaný] suprastriátový, leţiaci nad corpus striatum.  

supratemporalis, e – [supra- + l. tempus-temporis spánok] supratemporálny, leţiaci nad spánkovou 

kosťou. 

Supratonin
®
 – antihypertenzívum; →amezíniummetylsulfát. 

supratonsillaris, e – [supra- + l. tonsilla mandľa] supratonzilový, leţiaci nad mandľou., nadmandľový. 

supratrochlearis, e – [supra- + l. trochlea kladka] supratrochleárny, leţiaci nad kladkou 

supraumbilicalis, e – [supra- + l. umbilicus pupok] supraumbilikálny, nadpupkový. 

supravaginalis, e – [supra- + l. vagina pošva] supravagínový, nadpošvový. 

supraventricularis, e – [supra- + l. ventriculus komora] supraventrikulárny, leţiaci nad komorou. 

supravesicalis, e – [supra- + l. vesica mechúr] supravezikálny, leţiaci nad mechúrom. 

Suprax
®
 plv. susp. a tbl. obd. (Chemical Works of Gedeon Richter) – Cefiximum trihydricum 2,24 g (= 

2 g) v 100 ml, 100 mg/5 ml), resp. 224 mg (= 200 mg) v 1 poťahovanej tbl.; cefalosporínové 

antibiotikum III. generácie; →cefixím. 

Suprecur
®
 (Hoechst) – gonadostimulans; →buserelín. 

Suprecur
®
 spr. nas. (Aventis Pharma) – Buserelini acetas 1,58 mg v 1 g rozt.; analóg →gonadorelínu. 

Suprefact
®
 (Behringwerke) – gonadostimulans; →buserelín. 

Suprefact Depot
®
 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – Buserelini acetas 6,6 mg, resp. 9,9 v 1 

aplikátore; agonista gonadorelínu s cytostatickým účinkom; pouţíva sa na dlhodobú th. pokročilej 

rakoviny prostaty závislej od hormónov a v th. endometriózy; →buserelín. 

Supres
®
 (Pfizer) – antihypertenzívum; →trimazosín. 

Supressin
®
 – antitusikum; →racemetorfán. 

suppressio, onis, f. – [l. supprimere potlačiť] supresia, potlačenie, napr. zabudnutie nepríjemného, 

bolestného záţitku. 

suppressorius, a, um – [l. supprimere potlačiť] supresorický, potláčajúci, schopný potlačenia. 

Suprifen
®
 – adrenergikum; p-hydroxyefedrín. 

Suprilent
®
 (Galenica) – vazodilatans; →izoxsuprín. 

Supristol
®
 – kombinácia sulfamoxolu s trimetoprímom. 



Suprocil
®
 (Janssen) – inhibítor syntézy prostaglandínov, antipyretikum, antiflogistikum, analgetikum; 

→suprofén. 

suprofén – syn. sutoprofén; kys. -metyl-4-(2-tienylkarbonyl)benzénoctová, C14H12O3S, Mr 260,31; 

inhibítor syntézy prostaglandínov, antipyretikum, antiflogistikum, 

analgetikum (R-25061
®
, Maldocil

®
, Masterfen

®
, Supranol

®
, Suprocil

®
, 

Suprol
®
). 

Suprofén 

 

Suprol
®
 (Cilag-Chemie) – inhibítor syntézy prostaglandínov, antipyretikum, antiflogistikum, 

analgetikum; →suprofén. 

Suprotan
®
 – anxiolytikum, myorelaxans; →chlórmezanón. 

sura, ae, f. – [l.] lýtko. 

Suractin
®
 (Lappe) – antibiotikum; →ampicilín. 

Suracton
®
 – antagonista aldosterónu; →spironolaktón. 

Sural
®
 tbl. (Chinoin) – Ethambutoli hydrochloridum 400 mg v 1 tbl.; antibuberkulotikum; →etambutol. 

Suralgan
®
 (Poli) – antiflogistikum; →kyselina tiaprofénová. 

suralis, e – [l. sura lýtko] surálny, lýtkový. 

suramín sodný – šesťsodná soľ kys. 8,8,-[karbonylbis[imino-3,1-fenylénkarbonylimino(4-metyl-3,1-

fenylén)karbonyl-imino]-bis-1,3,5-

naftaléntrisulfónovej, C51H34N6Na6O23S6, Mr 

1429,21; antiprotozoikum účinné proti 

trypanozómam (Bayer 205
®
, 309F

®
, 

Antrypol
®
, Germanin

®
, Moranyl

®
, 

Naganin
®
, Naganol

®
, Naphuride Sodium

®
). 

Suramín sodný 

 

Surbronc
®
 (Boehringer, Ing.) – lokálne anestetikum; →ambukaín. 

Surcopur
®
 (Bayer) – herbicídum; →propanil. 

surditas, atis, f. – [l. surdus hluchý] hluchota. 

surdomutismus, i, m. – [l. surdus hluchý + l. mutus nemý] surdomutizmus, strata schopnosti hovoriť 

a počuť. 

surdomutitas, atis, f. – [surditas + mutitas] →hluchonemota. 

surdus, a, um – [l.] hluchý. 

Surecide
®
 (Sumimoto) – insekcitídum; →cyanofenfos. 

Surem
®
 (Ciba) – periférne vazodilatans; →butalamín. 

Surem
®
 (Galen) – antikonvulzívum, hypnotikum; →nitrazepam. 

Surestrine
®
 (Roussel-UCLAF) – estrogén; →doizynoestrol. 

Surestryl
®
 – estrogén; →doizynoestrol. 

Surestryl
®
 (Roussel-UCLAF) – estrogén; →moxestrol. 



Surexin
®
 (McNeil) – antiarytmikum; →pyrinolín. 

Surfacaine
®
 (Lilly) – povrchové anestetikum; →cyklometykaín. 

Surfak
®
 (Hoechst) – laxatívum; →dokuzát vápenatý. 

surfaktant – [surfactant z angl. surface active agent] povrchovo aktívna látka, t. j. lipoproteínový film, 

kt. zniţuje povrchové napätie pľúcnych alveol. 

Surfathesin
®
 – povrchové anestetikum; →cyklometykaín. 

Surfen
®
 (Hoechst) – antiseptikum; →aminochinurid. 

Surflan
®
 (Elanco) – herbicídum; →oryzalín. 

Surfonic N
®
 – neiónový surfaktant, detergent; →nonoxynol. 

Surgam
®
 tbl. (Hoechst; Léčiva) – Ac. tiaprofenicum 300 mg v 1 tbl.; nesteroidové antireumatikum, 

antiflogistikum, analgetikum; →kyselina tiaprofénová. 

Surgestone
®
 (Roussel) – progestagén; →promegestón. 

Surgi-Cen
®
 – anthelmintikum; →hexachlorofén. 

Surheme
®
 (Aron) – periférne vazodilatans; →butalamín. 

Surika
®
 (Thiemann) – antiflogistikum, analgetikum; →kyselina flufenámová. 

suriklón – 6,(7-chlór-1,8-naftyridín-2-yl)-2,3,6,7-tetrahydro-7-oxo-5H-1,4-ditiino[2,3-c]pyrol-5-ylester 

kys. 4-metyl-1-piperazínkarboxylovej, C20H20ClN5O3S2, Mr 477,98; 

cyklopyrolónový derivát, štruktúrny analóg zopiklónu, 

anxiolytikum (RP-31264
®
, Celexane

®
, Cle-xane

®
). 

Suriklón 

 

surinamín – syn. andirín; angelín; geoffroyín; ratanín; N-netyltyrozín, C10H13NO3, Mr 195,21; látka 

izolovaná z kôry stromu Andira retusa Kunth, (Geoffroya retusa Lam.), 

Leguminosae. 

Surinamín 

 

surinamský balzam – peruviánsky →balzam. 

Surital
®
 (Parke, Davis) – i. v. anestetikum; →tiamylal. 

Surmontil
® 

amp. (Ives) – antidepresívum; →trimepramín. 

Surnox
®
 – antitusikum; →gvajapát. 

Surofene
®
 – anthelmintikum; →hexachlóretán. 

Surrectan
®
 – rádioprotektívum; AET. 

Surrenine
®
 – sympatikomimetikum; →epinefrín (adrenalín). 

Sursum
®
 – antidepresívum; →iproklozid. 

sursumductio, onis, f. – [l. sursum hore + l. ducere viesť] sursumdukcia, vedenie, dvíhanie nahor. 

Sursumid
®
 – antidepresívum, antipsychotikum; →sulpirid. 

sursumversio, onis, f. – [l. sursum hore + l. vertere obracať] sursumverzia obracanie nahor, napr. 

očí. 



Survanta
®
 susp. (Abbott Lab.) – prirodzený surfaktant. Zloţenie: Phospholipida pulmonis bovis 25 mg 

(zodpovedá Colfosceroli palmitas 11 – 15 mg) + Lipidoacida essentialia 1,4–3,5 mg + Lipida 0,5 aţ 

1,75 mg v 1 ml suspenzie na intratracheálne pouţitie. Pouţíva sa na pre-venciu a th. sy. respiračnej 

tiesne u nedonosených novorodencov. 

Survectol
®
 (Servier) – stimulans CNS; →amineptín. 

sursumductio, onis, f. – [l. sursum hore + l. ducere viesť] sursumdukcia, vedenie, dvíhanie. 

surveillance – [franc. dohľad] epidemiol. dohľad, bdelosť, komplexné a sústavné získavanie všetkých 

dostupných informácií o procese šírenia nákaz a sledovanie všetkých podmienok a faktorov, kt. 

tento proces ovplyvňujú. 

Suscard
®
 (Pharmax) – koronárne vazodilatans, antianginózum; →nitroglycerín. 

Suscardia
®
 (Pharmax) – sympatikomimetikum; →izoproterenol. 

susceptibilitas, atis, f. – [l. suscipere prijať] susceptibilita, schopnosť prevziať, podľahnúť (napr. 

chorobe). 

suscitatio, onis, f. – [l. suscitare dvíhať] suscitácia, vzrušenie, vznietenie, podráţdenie. 

suspectus, a, um – [l. suspicere podozrievať] suspektný, podozrivý, budiaci podozrenie.  

Suspen
®
 (Circle) – antibiotikum; →peniciín V. 

Suspendol
®
 (Merckle) – inhibítor xantínoxidázy a syntézy kys. močovej, antiurolytikum; →alopurinol. 

suspensio, onis, f. – [l. suspendere zavesiť] →suspenzia. 

Suspensio Višněvski cum pice liquida Herbacos
®
 susp. (Herbacos-Bofarmas) – Bismuthi 

tribromophenolas 30 mg (3 %) + Fagi pix 35 g (3,5 %) + Ricini oleum 915 mg v 1 g sus-penzie; 

dermatologikum, antiflogistikum. Pouţíva sa v th. eryzipelu, eryzipeloidu, flegmóny, furunklov, 

karbunklov, abscesov, paronychií, hidrosadenitis axillaris, povrchových flebitíd. 

Suspensio zinci oxidati ČSL4 Herbacos
®
 susp. (Herbacos-Bofarma) – Zinci oxidum 250 mg v 1 g 

suspenzie; dermatologikum, tekutý púder na vonkajšie ošetrenie akút. svrbivých nemokvavých 

dermatitíd. 

suspensorium, i, n. – [l. suspendere zavesiť] →suspenzor. 

Suspensorium mammae – podporný záves prsníka. Prvá obtáčka ide cirkulárne okolo hrudníka 

pod obidvoma prsníkmi a smeruje od zdravej strany k postihnutek. Ďalšia obtáčka vedie po chrbte 

šikmo nahor na plece zdravej strany, dalej dole cez postihnutý prsník najprv na jeho spodnú stranu 

a ďalšími obtáčkami prsník postupne prekrýva celý. 

Suspensorium mammae duplex – obojstranný podporný záves prsníka. Začína sa ako 

jednostranný záves, po 1. obtáčke prsníka sa však nevraciame na plece, ale postupujeme priečne 

cez chrbát zozadu k druhému prsníku a cezeň po 

prednej strane na plece. Postupne obtáčky kryjú 

obidva prsníky. Keď treba vykonať kompresiu, moţno 

obväz zosilniť vkladaním kruhových obtáčok cez 

obidva prsníky. 

Obr. Vľavo suspensorium mammae; vpravo: 

suspensorium mammae duplex 

 

suspensorius, a, um – [l. suspendere zavesiť] závesný, podporný. 



suspensus, a, um – [l. suspendere zavesiť] zavesený, zdvihnutý. 

suspenzia – heterogénna dvojfázová →disperzná sústava utvorená z tuhej látky a kvapaliny. Vzniká 

rozptýlením častíc tuhej látky v kvapaline. Častice tuhej látky sú vţdy vnútornou fázou suspenzie. 

Rozlišujú sa hrubé suspenzie s  Ø častíc d > 100 m a jemné suspenzie s Ø častíc d 100 – 0,5 m. 

Podľa podielu tuhej fázy sa rozlišuje zriedené (podiel tuhých častíc max. 2  %)  a  konc.  supenzie  

(> 10 %). Priebeh rozptyľovania častíc tuhej látky v kvapaline a vlastnosti vznikajúceho 

dvojfázového systému závisia od schopnosti kvapaliny zmáčať povrch rozptyľovanej tuhej látky; 

→zmáčanie. 

suspenzor – [suspensorium] záves; závesný obväz, podpínadlo, podperné zariadenie (na semenník, 

prsník). 

suspiratio, onis, f. – [l. suspirare hlboko dýchať] suspirácia, vzdych. 

suspirium, i, n. – [l. suspirare hlboko dýchať] vzdych, bedákanie. 

Suspren
®
 (Nicholas) – antiflogistikum; →ibuprofén. 

Sustac
®
 (Rhône-Poulenc) – koronárne vazodilatans, antianginózum; →nitroglycerín. 

Sustaire
®
 (Roerig) – bronchodilatans; →teofylín. 

Sustamycin
®
 (MCP) – antibiotikum; →tetracyklín. 

Sutan
®
 (Stauffer) – herbicídum; →butylát. 

Sustane
® 

a Sustane 1-F
®
 (UOP) – antioxidans potravín a i. látok; butylovaný hydroxytoluén. 

Sustanon 250
®
 inj. (Organon) – kombinácia testosterónpropionátu 30 mg + testosterónfenyl-

propionátu 60 mg + testosterónizokaproátu 60 mg + testosteróndekanoátu 100 mg v 1 amp.; 

pouţíva sa na substitučnú th. hypogonadizmu muţov. 

Sustar
®
 – herbicídum; →fluopridamid. 

sustentacularis, e – [l. sustentaculum podpera, výbeţok] sustentakulárny, podperový. 

sustentaculum, i, n. – [l.] podpera, opora, výbeţok. 

Sustentaculum lienis – lig. splenorenale. 

Sustentaculum tali – výbeţok pätovej kosti, kt. podopiera členkovú kosť. 

sustentans, antis – [l. sustentare podopierať] podopiirajúci, podporujúci. 

sustentatus, a, um – [l. sustentare podopierať] podopretý, opretý, drţaný vo výške. 

susto – [špan. úľak, šok] kultúrne špecifický sy., kt. sa vyskytuje v Latinskej Amerike a pozostáva z 

panických reakcií z uhranutia, čiernej mágie a posadnutosti diablom. 

Sustonit
®
 (Polfa) – koronárne vazodilatans, antianginózum; →nitroglycerín. 

susurrus, i, m. – [l.] šelest, syčanie, bzukot, šepot, hučanie. 

Sutherland, Earl Wilbur, ml. – (1915 – 1974) nositeľ Nobelovej ceny za med. a fyziol. r. 1971 za 

izoláciu cAMP pri tvorbe ATP. 

sutika – choroba ťarchavých ţien v Bengálsku, kt. sa vyzančuje tráviacimi ťaţkosťami a ho-rúčkou s 

progresívnou pernicióznou anémiou po pôrode. 

sutoprofén – syn. suprofén. 

Suttonov névus – [Sutton, Richard Lightburn, 1878–1952, amer. dermatológ] leukoderma acquisitum 

centrifugum, halo-névus, pigmentovaná lézia (zmiešaná al. intradermálny nevoce-lulárny névus, 



niekedy nervonévus, modrý névus al. malígny melanóm) obkolesená anulárnou oblasťou 

depigmentácie. 

Suttonova choroba – [Sutton, Richard Lightburn, 1878–1952, amer. dermatológ] →choroby. 

sutura, ae, f. – [l.] šev; 1. anat. syndezmotické spojenie plochých kostí, napr. kosti lebky; podľa tvaru 

okrajov môţe byť šev: a) pílovitý; b) šupinový; c) hladký; je v nich min. mnoţstvo väziva; 2. chir. 

steh, zošitie rany pomocou stehu al. série stehov; →šev; 3. materiál pouţívaný na uzavretie chir. al. 

traumatických rán stehmi.  

Sutura coronalis – korunový šev, medzi čelovou a temennými kosťami. 

Sutura cranii – lebkový šev. 

Sutura ethmoidolacrimalis – syn. s. lacrimolethmoidalis, vertikálna čiara spojenia na mediál-nej 

stene očnice medzi slznou kosťou a lamina orbitalis ossis ethmoidalis. 

Sutura ethmoidomaxillaris – šev, kt. prebieha v očnici medzi lamina orbitalis čuchovej kosti 

a maxilou. 

Sutura frontalis – obyčajne prechodná čiara spojenia medzi pravou a ľavou polovicou čelových 

kostí. Vnútorná časť môţe pretrvávať aj v dospelosti ako tzv. s. trontalis metopica. 

Sutura fronto-ethmoidalis – šev na basis cranii interna medzi čuchovou a čelovými kosťami. 

Sutura frontolacrimalis – šev medzi čelovou a slznou kosťou. 

Sutura frontomaxillaris – šev navonok od nosovej kosti medzi proc. frontalis maxillae a pars 

nasalis ossis frontalis. 

Sutura frontonasalis – šev medzi čelovou a nosovou kosťou. 

Sutura frontonasalis – šev vpredu medzi čelovou a nosovými kosťami. 

Sutura frontozygomatica – šev na vonkajšom okraji očnice medzi čelovou a jarmovou kosťou. 

Sutura harmonia – s. plana. 

Sutura incisiva – šev viditeľný počas vývoja medzi premaxilou a podnebnými výbeţkami maxily. 

Sutura infraorbitalis – podočnicový šev. 

Sutura intermaxillaris – šev spredu v strednej čiare medzi pravou a ľavou čeľusťou. 

Sutura internasalis – šev medzi pravou a ľavou os nasale. 

Sutura lacrimoconchalis – šev medzi slznou kosťou a dolnou mušľou, viditeľný z nosovej dutiny. 

Sutura lacrimomaxillaris – šev na prednej strane slznej kosti, medzi ňou a maxilou. 

Sutura lambdoidea – lambdový šev medzi záhlavnou kosťou a temennými kosťami obidvoch strán. 

Sutura levis – s. plana. 

Sutura limbosa – šev, v kt. sa spájajú zošikmené povrchy kostí. 

Sutura mendosa – niekedy viditeľná hranica medzi hornou časťou šupiny a ostatnou časťou 

záhlavnej šupiny. 

Sutura metopica – šev medzi pravou a ľavou časťou čelovej kosti, kt. zrastá v 8. r. ţivota. 

Sutura nasolacrimalis – (šev medzi nosovou kosťou a proc. frontalis maxillae. 

Sutura nasomaxillaris – šev medzi nosovou kosťou a čeľusťou. 

Sutura occipitomastoidea – pokračovanie labdového šva k lebkovej báze. 



Sutura palatina – šev kostného podnebia. 

Sutura palatina mediana – šev, kt. spája obidve polovice kostného podnebia 

Sutura palatina transversa – šev medzi lamina horizontalis kosti a proc. palatinus maxillae.  

Suturapalato-ethmoidalis – šev vzadu v očnici medzi os palatinum a lamina orbitalis čuchovej 

kosti. 

Sutura palatomaxillaris – šev medzi os palatinum a maxilou, viditeľnýá vzadu v očnici, ako aj na 

laterálnej stene nosovej dutiny. 

Sutura parietomastoidea – šev vzadu medzi temennou koťou a proc. mastoideus. 

Sutura plana – s. levis, harmonia, hladký šev, v kt. sa kosti stýkajú hladkými skoro rovnými okrajmi. 

Sutura sagittalis – šípový šev, v strednej čiare medzi temennými kosťami obidvoch strán. 

Sutura serrata – pílovitý, zubovitý šev, okraje susedných kostí zapadajú do seba výbeţkami ako 

zuby, pílovito. 

Sutura sphenoethmoidalis – krátky šev pred jugum sphenoidale na basis cranii interna, medzi 

klinovou kosťou a lamina cribrosa čuchovej kosti. 

Sutura sphenofrontalis – predozadne prebiehajúci šev medzi veľkým krídlom klinovej a čelovej 

kosti, navonok, na laterálnej strane lebky; vnútri – šev medzi čelovou kosťou a malými krídlami 

klinovej kosti. 

Sutura sphenomaxillaris – nekonštantný šev medzi 

proc. pterygoideus a čeľusťou, laterálne od os palatinum. 

Sutura sphenoorbitalis – šev al. spojenie medzi proc. 

orbitalis podnebnej kosti a telom klinovej kosti. 

Sutura sphenoparietalis – pokračovanie 

sfenofrontálneho šva od korunového šva dozadu. 

Sutura sphenosquamosa – šev medzi šupinou 

spánkovej kosti a veľkým krídlom klinovej kosti. 

Sutura sphenovomeriana – šev v kostnej nosovej 

priehradke medzi klinovou kosťou a vomerom, tzv. 

schyndyléza. 

Sutura sphenozygomatica – šev, kt. prebieha k 

vonkajšej stene očnice medzi veľkým krídlom klinovej 

kosti a jarmovou kosťou.  

Sutura sphenozygomatica – šev, kt. prebieha vo 

vonkajšej stene očnice medzi veľkým krídlom klinovej a 

jarmovou kosti kosti. 

Sutura squamosa – s. squamalis, šupinový šev, v kt. sa 

okraje kostí kladú cez seba; nachádza sa medzi 

spánkovou kosťou a temennými kosťami. 

Sutura squamosomastoidea – šev nmedzi proc. 

mastoideus a šupinou spánkovej kosti, kt. skoro zaniká. 

 

 



Obr. Zhora: lebka zľava, očnica pravej strany spredu a basis cranii interna, lebka spredu a kostné 

podnebie zdola. 2 – sutura coronalis; 3 – sutura sagittalis; 4 – sutura lambdoidea; 5 – sutura 

occipitomastoidea; 6 – sutura sphenofrontalis; 7 – sutura sphenoethmoidalis; 8 – sutura sphenosquamosa; 9 – 

sutura sphenoparietalis; 10 – sutura squamosa; 11 – sutura frontalis (sutura metopica); 12 – sutura 

parietomastoidea; 13 – sutura squamomastoidea; 14 – sutura frontonasalis; 15 – sutura frontoethmoidalis; 16 – 

sutura frontomaxillaris; 17 – sutura frontolacrimalis (šev medzi čelovou a slznou kosťou); 18 – sutura 

frontozygomatica; 19 – sutura zygomaticomaxillaris; 20 – sutura ethmoidomaxillaris; 21 – sutura 

ethmoidolacrimalis; 23 – sutura sphenozygomatica; 24 – sutura sphenomaxillaris; 25 – sutura 

temporozygomatica; 26 – sutura internasalis;  27 – sutura nasolacrimalis; 28 – sutura lacrimomaxillaris; 30 – 

sutura intermaxillaris; 31 – sutura palatomaxillaris); 32 – sutura palatoethmoidalis; 33 – sutura palatina 

mediana; 34 – sutura palatina transversa  

Sutura temporozygomatica – šev na arcus zygomaticus medzi jarmovou kosťou a proc. 

zygomaticus spánkovej kosti. 

Sutura vera – pravý šev, v kt. nejestvuje moţnosť pohybu zúčastnených kostí. 

Sutura zygomaticomaxillaris – šev prebiehajúci pod očnicou a v dolnom okraji 

medzi lamina orbi-talia čuchovej kosti a maxilou. 

Sutura zygomaticotemporalis – s. temporozygomatica. 

Suvipen
®
 (Midy) – antibiotikum; →metampicilín. 

Suvren
®
 (Ayerst) – anxiolytikum; →kaptodiamín. 

suxametónium – syn. sukcinylcholín. 

suxetóniumbromid – 2,2
,
-[(1,4-dioxo-1,4-butandiyl)-bis-(oxy)]bis[N-etyl-N,N-

dimetyletana-mínium]dibromid, 

C16H34Br2N2O4, Mr 478,28; 

nervosvalový blokátor (IS 362
®
, M 

115
®
, M & B 2210

®
, Brevidil E

®
). 

Suxetóniumbromid 

suxibuzón – mono[4-butyl-3,5-dioxo-1,2-difenyl-4-pyrazolidinyl]metylester kys. 

butándiovej, C24H26N2O6, Mr 438,48; antiflogistikum, prekurzor 

(prodrug) fenylbutazónu (AE-17
®
, Alfide

®
, Calibène

®
, 

Danilon
®
, Flogos

®
, Solurol

®
). 

Suxibuzón 

 

 

Suzmanov príznak – [Suzman, S., angl. lekár] →príznaky. 

sval – [g. mýs-myos, l. musculus] kontraktilná štruktúra, kt. zabezpečuje aktívny 

pohyb organizmu v prostredí a pohyb orgánov a ich častí v organizme. 

Súhrn všetkých s., kt. je ~ 600, sa nazýva svalstvo (musculatura). U muţov tvorí ~ 36 %, u ţien 32 

% telesnej hmotnosti. Väčšina s. je upravená symetricky. Niekt. s. vykazujú meta-mérnu homológiu, 

t. j. kraniokauálnym smerom nasledujú za sebou s., kt. sú si podobné (napr. krátke chrbtové a 

medzirebrové s.). Rozoznávajú sa 3 typy s., kt. sa líšia svojou distribúciou, štruktúrou a funkciami: 1. 

priečne pruhované s. (sú hybnou zloţkou kostry, vyvolávajú pohyb v kostrových spojoch a umoţňujú 

lokomóciu tela ako celku al. zmeny polohy jeho častí); 2. hladké s. (sú väčšinou súčasťou 

vnútorných orgánova); 3. srdcový s. (myokard, zaujíma osobitné postavenie). 



Kostrové svalstvo (musculatura) tvorí ~ 600 s. U muţov predstavuje ~ 36 %, u ţien 32 % hmotnosti 

tela. Väčšina s. je upravená symetricky. Niekt. s. vykazujú metamérnu homológiu, t. j. 

kraniokauálnym smerom nasledujú za sebou svaly, kt. sú si podobné (napr. krátke chrb-tové a 

medzirebrové s.). Koţné s. sa spájajú s koţou a umoţňujú posúvanie koţe al. zmeny usporiadania 

telových otvorov (napr. ústnej štrbiny). Iné s. sa spájajú so sliznicami útrob (napr. s. jazyka), so 

zloţkami iných orgánov (napr. s. hrtana s hrtanovými chrupavkami, s. hrádze nadväzujú na 

kavernózne telesá vonkajších genitálií), sú súčasťami zmyslových orgá-nov (očné s.) ap. V dutých 

orgánoch a telových dutinách sa nachádzajú s., kt. umoţňujú zme-ny tvaru a veľkosti týchto dutín, a 

tým pohyb ich obsahu (napr. bránica, svaly hlatan ap.). Zvierače (sfinktery) sú kruhovito upravené s. 

okolo telových otvorov, kt. ich svojou kon-trakciou uzatvárajú a relaxáciou otvárajú. 

Orgánová stavba svalu – svaly pozostávajú zo svalového a väzivového tkaniva. Svalové tkanivo je 

po mechanickej stránke aktívnou zloţkou s., väzivo je pasívnou zloţkou. Časť s., kt. tvorí svalové 

tkanivo (mäsitá časť, svalové bruško) je červenohnedej farby, väzivová časť má vzhľad bieleho, 

lesklého povrazca al. blany, kt. spája mäsitú časť s kostrou. Nazýva sa šľacha (tendo); ak je plochá 

a blanitého tvaru ide o aponeurózu (aponeurosis). 

Miesto, v kt. vstupujú do s. krvné cievy je tzv. svalový hílus. V perimýziu vydávajú cievy vetvy, kt. sa 

navzájom spájajú anastomózami do hrubej sieťoviny. Táto sieť vydáva tenšie vetvičky, kt. opäť 

tvoria siete niekoľkých rádov. Vetvičky najjemnejších sietí vnikajú kolmo do prim. snopcov a 

rozvetvujú sa na kapiláry, kt. prebiehajú rovnobeţne s vláknami. Vlásočnice sa spájajú s 

anastomózami, takţe sú väčšinou kolmé na pozdĺţnu os vláken, čím vzniká kapi-lárna sieť s 

pravouhlými okami. Z vlásočníc sa zbierajú ţily, kt. opakujú artériové vetvenie a prebiehajú v 

sprievode príslušných artérií. Spoje s cievami okolitého väziva sú nepočetné, takţe po prerušení 

svalových artérií nedokáţu nahradiť krvný obeh. 

Veľmi jemné lymfatické kapiláry svalového bruška sú orientované v rozmanitých smeroch okolo 

svalových vláken. Z nich vznikajú tenké lymfatické cievy, kt. sa pridávajú ku krvným cievam a tvoria 

okolo nich perivaskulárne siete. Ich ďalší priebeh je rovnaký ako krvných ciev. V miestach bifurkácie 

krvných ciev sa spájajú do postupne hrubších kmeňov.  

Svalové nervy tvoria trojaké vlákna: 1. motorické vlákna, kt. privádzajú vzruchy z CNS; 2. senzitívne, 

kt. odvádzajú nervové vzruchy zo svalových vretienok; 3. vegetatívne (sympatikové a 

parasympatikové), kt. opriadajú svalové cievy.  

Motorické vlákna sa zakončujú v tzv. motorických (myoneurálnych) platničkách. Sú to útvary 

podobné plochým hrbolčekom vajcovitého tvaru, kt. nasadajú na povrch svalového vlákna v počte 1 

– 2 i viacerých, 40 – 60 × 40 × 6 – 10 m. 

Platnička vzniká tak, ţe sa sarkolema odchlípi od myofibríl a vo vzniknutej štrbine sa hromadí zrnitá 

sarkoplazma s početnými jadrami. K platničke prichádza nervové vlákno, kt. v istej vzdialenosti 

stráca myelínovú pošvu, neurilema však dosahuje aţ k platničke a prechádza na jeho sarkoméru. 

Takto obnaţený osový valec vniká do platničky a v sarkoplazme sa rozvetvuje na vetvičky, kt. sa 

príp. opäť spájajú a tvoria zloţité siete. Tak vzniká synaptický útvar, kt. pozostáva z presynaptickej 

gombičky, synaptickej štrbiny a postsynaptickej (postjunkčnej) membrány tesne spojenej so 

svalovým vláknom. 

Platnička je typom jednoduchej synapsie, kt. pracuje ako relé: prenáša vzruchy prichádzajúce z 

nervu na s. Spojenie motorického nervu sprostredkúva acetylcholín. Nervový vzruch prichádzajúci 

do platničky vyvoláva uvoľnenie acetylcholínu, kt. má za následok depolarizáciu membrány 

svalového vlákna, vznik širiaceho sa akčného svalového potenciálu a kontrakciu s.; nadbytočný 

acetylcholín rozkladá acetylcholínesteráza (AChE). 



Okrem toho do 

platničky vstupuje 

aj vegetatívne, tzv. 

akcesórne vlákno. 

Senzitívne vlákna 

sa zakončujú vo s. 

v podobe 

nervovosvalových 

vretienok. Sú to 

jemné, niekoľko 

cm dlhé prim. 

svalové snopce, 

zloţené z tenkých 

svalových vláken. 

Od okolitých 

svalových snopcov 

sú oddelené 

puzdrom zo 

hrubnutej vrstvy vnútorného perimýzia. Do puzdra vstupuje snopček nervových vlákien. Niekt. z nich 

sú motorické a končia sa v motorických platničkách na vláknach vo vretienku. Senzitívne vlákna sa 

po vstupe do vretienka rozvetvujú na vetvičky, kt. tvoria na povrchu svalových vlákien špirály, siete a 

vetvičkovité útvary. V týchto vetveniach sa neurofibrilárne snopce na koncoch opäť spájajú do 

plsťovitých zhrubnutí. Vretienka sú proprioceptívne receptory, kt. zabezpečujú správnu polohu tela a 

jeho častí v po-koji, ako aj pri pohyboch. 

Niekt. s. majú viac hláv (dvoj-, troj- a viachlavový s.), iné svaly majú viaceré cípy (dvoj-, troj- a 

viaccípové s.), pričom kaţdá hlava i cíp majú vlastnú šľachu. Niekt. s. majú mäsitú časť rozdelenú 

na časti vsunutím väzivových priečok (inscriptiones tendinae) al. šľachy, čím vzniká viac brušiek 

(dvoj- a viacbruškový s.).  

K pomocným zariadeniam s. patria fascie (fasciae musculares), burzy (bursae synoviales), šľachové 

pošvy (vaginae fibrosae) a svalové kladky (trochleae musculares). 

Vonkajší tvar svalov – rozoznávajú sa 3 zákl. typy s.: 1. dlhé svaly (pozdĺţny rozmer prevláda nad 

ostatnými); 2. ploché svaly (majú mäsitú časť roztiahnutú do plochy a sú pokryté aponeurózou); 3. 

krátke svaly. (majú pribliţne rovnaké rozmery).  

Kostrové s. sa pripájajú na kostru tak, ţe preklenujú aspoň jeden kĺb; toto spojenie sa uskutočňuje 

šľachou al. priamo; časti svalu, kt. sa pripájajú na kostru sú prípojové miesta. Prípojové miesto, kt. 

sa nepohybuje je začiatok s. (punctum fixum), príslušný koniec bruška je hlava (caput musculi). 

Opačné, pohyblivé prípojové miesto s. (punctum mobile), sa nazýva úpon s. (insertio) a príslušný 

koniec mäsitého bruška je svalový cíp, chvost (cauda musculi). Bruško (venter musculi) tvorí stredný 

oddiel mäsitej časti s. Na s. končatín sú začiatky prevaţne proximálne, úpony distálne. 

Typy svalových vláken  – svalové vlákna kostrových s. moţno rozdeliť na dve skupiny, a to na 

červené a biele vlákna, kt. sa líšia enzýmovou výbavou, metabolizmom a funkciou. Červené vlákna 

(typ I, pomalé, tonické vlákna) sú prispôsobené aeróbnemu metabolizmu vysokým počtom 

mitochondrií a aktivitou oxidoreduktáz; obsahujú viac vitamínu C. Prevaţuje v nich sarkoplazma nad 

fibrilami. Uplatňujú sa najmä v posturálnych s. a pri vytrvalostných športoch. 

Biele vlákna (typ II, bledé, rýchle, fázické vlákna) sú prispôsobené anaeróbnemu metabolizmu. 

Rozhodujúcu časť enzýmovej výbavy tvoria enzýmy glykolýzy. Majú menej kapilár, viac glykogénu, 

kreatínfosfátu, ADP a vitamínu B1 ako červené vlákna. Sarkoplazmatické retikulum je zloţitejšie a 



členitejšie ako v červených vláknach, čo 

umoţňuje rýchlejšiu aktiváciu 

aktomyozínových filamentov. Vyuţívajú sa 

najmä na rýchle, krátkotrvajúce činnosti. Ich 

zášklb má kratšiu latenciu, prebieha rýchlo, je 

intenzívnejší a trvá kratšie, zášklb je 

výdatnejší, ale rýchlejšie nastáva únava ako v červených vláknach. Prevaţujú v nich fibrily nad 

sarkoplazmou. Sú inervované hrubšími nervovými vláknami s niţším prahom dráţdivosti. Biele 

vlákna sa ďalej delia na typ IIA (obsahujú aj isté mnoţstvo enzýmov aeróbneho metabolizmu, čo 

podmieňuje ich väčšiu odolnosť voči únave v porovnaní s typom IIB) a typ IIB (typické rýchle fázické 

vlákna). Biele vlákna sa uplatňujú najmä pri krátkodobých rýchlostných činnostiach. 

U človeka sa vyskytujú len zmiešané vlákna s prevahou jedného druhu vlákien. Vo s. trupu 

prevaţujú tonické (udrţovanie polohy), kým v končatinových fázické vlákna (uplatňujú sa pri zmene 

polohy). 

Pevnosť svalu sa odhaduje na 500 – 1200 kPa prierezu a závisí od obsahu väziva. V normálnom 

svale tvorí 3 – 30 % hmotnosti. Tréningom sa pevnosť s. zväčšuje; →tréning. 

Zákl. funkčnou jednotkou myofibrily je sarkoméra, časť myofily ohraničená na obidvoch koncoch 

líniou Z. Kaţdý aktínový filament sa rozprestiera od čiary Z po pás A. Stred pásu A je slabo sa 

farbiaca čiara, línia M, kt. je obyčajne viditeľná len v elektrónovom mikroskope. Kontrakcia s. je 

vlastne proces skracovania vzdialenosti medzi obidvoma líniami Z sarkoméry; relaxácia je opačný 

proces. V iných typoch buniek slúţi ako kotva aktínu -aktinín, kt. sa nachádza v línii Z. Línie M 

obsahujú okrem iných proteínov kreatínkinázu. Pri kontrakcii svalu sa pásy I skracujú a skoro 

vymiznú; kontrakcia sa teda uskutočňuje vzájomným zasunutím hrubého a tenkého filamentu do 

seba. 

Ultramikroskopická štruktúra svalu – elementárnou štruktúrnou jednotkou s. je priečne 

pruhované svalové vlákno (myofibrila). Pomocou malého mnoţstva vmedzereného väziva sa 

zoskupuje do prim. snopcov, kt. sú funkčné a konštrukčné jednotky mäsitej časti s. Nepatrné 

mnoţstvo väziva spája jednotlivé vláka (endomysium), súvislý obal prim. snopcov tvorí hrubšia 

vrstva, perimysium internum; tento obal je aj septom, kt. oddeľuje prim. snopec od susedných 

snopcov. Vlákna endomýzia a perimýzia sú orientované tak, ţe pripúšťajú posuny vláken i snopcov 

počas kontrakcie. 



Mäsité bruško drobných svalov je vystavané 

z prim. snopcov, pri objemných s. sa prim. 

snopce zdruţujú do sek. snopcov tak, ţe istý 

počet prim. snopcov získava hrubší obal 

vnútorného perimýzia, kt. ich súčasne 

oddeľuje od susedných snopcov. Toto 

zdruţovanie sa môţe niekoľkokrát 

opakovať. Povrch mäsitej časti potom 

pokrýva perimysium externum. 

Vláknité ultraštruktúrne kontraktilné proteíny v cytoplazme svalu sa nazývajú →myofilamenty. 

Na mechanickú prácu, kt. realizujú kontrakciou al. napnutím svalových vlákien sú uspôsobené 

svalové bunky; →myocyty. 

Proteíny s. tvoria 20 % svalového tkaniva. Nerozp. svalové proteíny sú v cytoplazme myocytov 

organizované vo forme vlákenok, myofibríl, pozostávajúcich zo zväzkov hrubých a tenkých 

myofilamentov. V priečne pruhovanom svale sú myofibrily usporiadané tak, ţe sa striedajú tmavé a 

svetlé pásy v opakujúcich sa vzdialenostiach ~ 2,5 m. Izotropné (svetlé) pásy I pozostávajú najmä 

z aktínových filamentov zakotvených obidvoma koncami na centrálnej tmavšej línii Z. Anizotropné 

(tmavšie) pásy A pozostávajú z vmedzerených myozínových a aktínových filamentov.  

Svalové proteíny – kontraktilný systém myofibríl sa skladá z kontraktilných a regulačných 

proteínov. Hlavnými kontraktilnými proteínmi sú →aktín a →myozín. Najdôleţitejšie regulačné 

proteíny sú →troponíny (Tn) ), kt. utvárajú tromponínový komplex zloţený z 3 druhov proteínov. -



tropomyozín 3 (TMP3), regulačný proteín cytoskeletu, mutácie génu, kt. ho kódujú podmieňujú 

nemalínovú myopatiu (NEM1). Okrem toho sa vo s. nachádza ďalšie významné proteíny, ako je 

→myoglobín, rozličné enzýmy a štruktúrne proteíny, z kt. niektoré súvisia s myopatiami. 

Myocyty sa skladajú do svalových vláken (myofilamenty), kt. dĺţka zodpovedá dĺţke s. Myofilament 

je obklopený jemnou membránou, sarkolémou. Vo svalových váknach sú rovnobeţne usporiadané 

svalové vlákenká (myofibrily), kt. sú vlastnými kontraktilnými útvarmi. 

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

Proteíny svalovej membrány 

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

Acetylcholínové receptory: 



Acetylcholínesteráza (A12) 

Adhalín – -sarkoglykán 

Agrín (svalový a nervový) 

AKAP9* 

Aktín 

Ankyrín 

Biglykán 

Kalmodulín 1 

Kaveolín-3 

Kolagény: IV (1, 2,  3 a  

4) 

    VI ( 1,  2;  3 a  5) 

Dekorín 

Dysferlín 

Dystrobrevín 

Dystrofín 

-dystroglykán 

-dystroglykán 

Emerín 

ErbB receptor tyrozínkinázy 

Fibronektíny 

Filamín-2 

Fibronektíny  

Filamín 2 

FKRP  

Fukutín  

Heparánsulfátové 

proteoglykány 

Integríny 

Kalmodulín 1  

Kalpaín-3 

Kaveolín-3  

Laminíny 

MASC  

MuSK 

N-CAM 

Neuroregulíny (ARIA) 

Neurofascín 

Nidogén 

NOS 

Perlekán 

Plektín 

Rapsyn 

Sarkoglykány 

Sarkospan 

S-laminín 

-spektrín 

Synkoilín 

Syntrofín 

Talín 

Utrofín 

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



 13577 

Subcelulárna lokalizácia proteínov súvisiacich s myopatiami 

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

Jadro  Emerín    Emeryho-Dreifussov sy. (X) 

   Lamín A/C  Emeryho-Dreifussova sy. (AD) 

  Myotubularín  Myotubulárna myopatia 

  PABP2   Okulofaryngová svalová dystrofia 

Cytozol   Kalpaín-3  Myopatia svalového pletenca 2A 

  Tafazíny   Barthov sy. 

  DMPK   Myotonická dystrofia 

  ZNF9   Proximálna myotonická myopatia 

  TRIMM32  Myopatia panvového pletenca 2H 

Golgiho aparát FKRP   Myopatia panvového pletenca 2I 

Myofibrily aB-krystalín, dezmín 

Cytoskelet Dystrofín  Duchennova a Beckerova choroba 

  Teletonín  Myopatia panvového pletenca 2G 

  Nebulín   Nemalínová myopatia NEM2 

  Plektín   Kongenitálna svalová dystrofia + 

        junkčná epidermolysis bullosa 

  Titín   Myopatia panvového pletenca 2J 

Cytoskelet ACTA1    Nemalínová myopatia (NEM1)  

 súvisiaci TPM3   Paličková myopatia  

 s kontrakciou Troponín 1  Paličková myopatia 

  Myozín   Akút. kvadruplegické myopatie 

     Hypertrofické kardiomyopatie 

     Strata sluchu 

Sarkolema -sarkoglykán  Myopatia panvového pletenca 2D 

  -sarkoglykán  Myopatia panvového pletenca 2E 

  -sarkoglykán  Myopatia panvového pletenca 2C 

  -sarkoglykán  Myopatia panvového pletenca 2F 

  -sarkoglykán  Myonicko-dystonický sy. 

  Kaveolín   Myopatia panvového pletenca 1C 

     Rippling syndrome 

  7-integrín  Kongenitálna myopatia 

  Dysferlín  Myopatia panvového pletenca 2B 

     Miyoshiho distálna myopatia 

  AChR   Hereditárna myasthenia gravis 

  Na+ -kanály  Paramyotónia 

  (SCN4A)  Acetazolamid-respondentná myotonia 

        congenita 

     Hyperkaliemická periodická paralýza 

     Hypokaliemická periodická paralýza 

     Myotonia fluctuans 

     Myotonia permanans 

  K
+
-kanály KCNE3 Hyperkaliemická periodická paralýza 

      KCNE2 Andersenov sy. 

Sarkoplazma- RYR   Myopatia s centrálnymi jadrami 

  tické retikulum Ca
2+

-ATPáza  Brodyho sy. 

  Ca
2+

-kanál  Hypokaliemická periodická paralýza 

     Malígna hypertermia 

Extracelulárny Laminín 2  Kongenitálna svalová dystrofia 

matrix  Kolagén VI  Bethlemova myopatia 

     Ullrichov sy. 

  Kolagén IXa3  Dysplázia epifýz + myopatia 
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  AChE   Hereditárna myasthenia gravis 

  Fukutín (?)  Kongenitálna svalová dystrofia 

  Perlekán  Schwartzov-Jampelov sy. 

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

ACTA1 – -aktín; AChR – acetylcholínový receptor; DMPK – myotonic dystrophy protein kinase; FKRP – 

fukutin-related protein gene; LAMP-2 – lysosome-associated membrane protein 2; PABP2 – polyadenylate-

binding protein 2; RYR – ryanodínový receptor; TPM3 – -tropomyosin 3; TRIM32 – tripartite-motif 

containing gene 32; TRM3 – -tropomyozín 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prehľad membránových proteínov myocytu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Alfa-B-krystalín  

Lamíníny  

Lamíny  

LAMP-2 proteín  

Leupeptin  

MASC  

MuSK  

MuSK  

Myotilín  

N-CAM  

Nebulín  

Nestín  

Neuroregulíny 

Neurofascín 

Nidogén/enaktín  

Paranemín  

Perlekán  

Plektín  

Proteín 2 podobnýdystrofínu →DRP2 

Rapsyn  

Sarkoglykány  

Sarkospan  

Alfaspektrín  

Synemín 

Synkoilín 

Syntáza NO 

Syntrofíny 

Talín  

Teletonín 

Titín  

TRIM  

Utrofín  

Zink finger proteín 9  

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

Myocyty srdcovej svaloviny sa vyznačujú určitými morfol. a funkčnými osobitosťami; 

→kardiomyocyty.  

Poruchy funkcie svalu  – môţu nastať následkom týchto faktorov: 1. nečinnosť; 2. denervácia; 3. 

patol. procesy vo s. (zápaly, úrazy, poruchy cievneho zásobenia atď.); 4. patol. procesy na 

nervosvalovej junkcii; 5. gen. podmienené ataxie. 

1. Nečinnosť – inaktivita vyvoláva atrofiu svalov, kt. sa prejavuje zmenou veľkosti a počtu svalových 

vláken. Vyskytuje sa pri starnutí, poruchách krvného zásobovania, po imobilizácii (atrophia ex 

inactivitate), prolongovanom bezťiaţovom stave, pri malnutrícii a najmä po denervácii. Ak tieto 

zmeny netrvajú dlho, sú reverzibilné. Pri dlhšom trvaní vznikajú zmeny vo väzive a môţu sa vyvinúť 

kontraktúry. Atrofia z nečinnosti je výraznejšia v natiahnutých svaloch ako v relaxovaných al. v 

svaloch v strednom postavení. S atrofiou s. nastáva aj strata propriocepcie, a tým porucha celého 

pohybového stereotypu. Reverzibilná atrofia s. môţe vniknúť aj reflexným útlmom, vyvolaným patol. 

aferentáciou z kĺbu.  



 

2. Denervácia – poruchy spojenia medzi nervovým a svalovým vláknom majú za následok 

obmedzenie pohybu, zníţenie svalového tonusu, vymiznutie reflexov a atrofiu svalových vláken, kt. 

sa rozpadávajú. Stráca sa sarkoplazma a svalové vlákna sa stenčujú. V prvých d po denervácii sa 

zniţuje dráţdivosť s. Lézia predných rohov miechy má za následok ireverzibil-nú atrofiu s. (napr. pri 

poliomyelitíde atrofiu s. dolných končatín). Tri týţd. po denervácii sa dostavujú zášklby svalových 

vláken (fibrilácia) a zväzkočkov (fascikulácie), kt. s postupom degenerácie ubúdajú. Ak sa opäť 

zjavia po th., svedčia o začínajúcej reinervácii. Po 3 mes. sa nervosvalové platničky denervujú, 

svalové vlákna fragmentujú a strácajú priečne pruhovanie. V ďalšom štádiu sa zmnoţuje väzivo a 

vznikajú kontraktúry, príp. ankylózy. Ireparabilné zmeny s nahradením s. tukom a väzivom nastávajú 

po ~ 8 mes. Ak svalové vlákna regenerovali, ich počet v motorickej jednotke sa zväčšuje. Tým sa 

zhorší jemnosť a koordiná-cia pohybov, rýchlejšie nastupuje únava, pretoţe aj na malé výkony sa 

mobilizuje veľa svalových vláken. 

Následkom degenerácie motoneurónov miechy vzniká spinálna atrofia. Ide o skupinu chorôb s 

progresívnou degeneráciou motoneurónov miechy, kt. sa prejavuje slabosťou a atrofiou svalov, 

obyčajne bez lézie kortikospinálnej dráhy. Sú recesívne dedičné. Delia sa na typ I (m. Werdnig-

Hoffman, hereditárna motorická neuropatia, HMN, proximálny typ), typ II (intermediárna forma) a typ 

III (m. Kugelberg-Welander). Typ I je fatálny v detstve, typ II sa začína v adolescencii a končí sa 

letálne v 2. – 3. dekáde, typ III sa začína v detstve a je pomaly progredujúci. Adultné formy sa 

označujú ako progresívna atrofia svalov. 

3. Patol. procesy vo svale – ako sú zápaly, úrazy, poruchy cievneho zásobenia atď. Prejavujú sa 

únavnosťou a zníţením výkonu, bolesťami, zníţením reflexov a elekt. dráţdivosti, príp. atro-fiami. 

Pri degeneratívnych chorobách nastáva postupné nahradzovanie svalstva tukom a väzivom počet 

svalových vláken v jednej motorickej jednotke klesá, preto býva zníţená svalová sila. Keďţe 

choroba postihuje najmä axiálne a pletencové s., jemné pohyby prstov a tváre nebývajú porušené.  

4. Patol. procesy na nervosvalovej platničke – týkajú sa poruchy tvorby a pôsobenia 

acetylcholínu, cholínesterázy, a tým prevodu vzruchov z nervu na sval. Príkladom je myasthenia 

gravis. Myotónia sa prejavuje dlhším pretrvávaním kontrakcie s. po nervovom impulze al. 

arteficiálnom podráţdení svalu (elekt. al. poklepom) s typickom EMG nálezom. Postihnutý nie je 

schopný sval relaxovať; →tonus svalov.  

Regenerácia svalu je zlá. Úplná reštitúcia je moţná len vtedy, ak ide o malé poškodenia a od-delené 

konce svalového vlákna nie sú od seba vzdialené > 1 – 2 mm. Vlákno v takomto prí-pade rastie 

pozdĺţ endomýzia. Pri poškodení väčšieho rozsahu svalové vlákna neregenerujú, naopak, 

podliehajú degeneratívnym zmenám, miznú a nahrádzajú sa tukom a väzivom. 

Myalgia – bolesť svalu, vyvoláva preťaţenie al. úraz svalu; →bolesť. Úraz môţe vzniknúť pri 

,,predávkovaní“ pohybu, najmä pri svalovej dystrofii, pri kt. sú svalové bunky fragilnejšie. Svalová 

trauma môţe vzniknúť aj následkom imunol. faktorov, napr. pri polymyozitíde a der-matomyozitíde 

al. následkom chýbania energie a poruchy odbúravania toxických metabolitov, napr. pri deficite 

karnitínpalmityltransferázy. Myalgie sa vyskytujú sa pri týchto stavoch: 1. myozitídy; 2. choroby 

spojiva; 3. polymylagia; 4. rabdomyolýza; 5. infekcie (trichinóza, brucelóza); 6. deficit 

myoadenylátdeaminázy; 7. myopatie s agregátmi tubulov; 8. mitochondriopatie; 9. lieky (azatioprín, 

steroidy a i.). Dfdg. treba vylúčiť neuropatiu s malými vláknami, flebitídu, bolesti kostí a kĺbov, 

ischémiu svalov. 

Svalové kŕče – sú náhle krátkodobé mimovôľové bolestivé a hmatateľné svalové kontrakcie, kt. 

ustupujú po natiahnutí (strečing) svalu; →kŕče; →spazmus.  

Fibrilácie – spontánne akčné potenciály v jedinom svalovom vlákne. Pri fyzikálnom vyšetrení nie sú 

viditeľné. Trvajú 1 – 15 ms, ich amplitúda je 20 – 200 mV, majú 2- al. 3-fázový tvar vĺn s iniciálnou 

pozitivitou (líšia sa od potenciálov koncovej platničky, kt. majú iniciálnu negativitu). Frekvencia 



 

výbojov je 1 – 30 (priemerne 13)/s, sú obyčajne pravidelné. Zintenzívňujú sa pri zahriatí svalu a po 

podaní inhibítorov cholínesterázy. Zapríčiňuje ich zníţenie pokojového membránového potenciálu v 

denervovanom svale. Môţe ich vyvolať myozitída; niekedy vznikajú u novorodencov. 

Fascikulácie – zášklby, mimovôľové kontrakcie zväzočkov svalov inervovaných jednou motorickou 

jednotkou. 

Dg. významná je akútnosť začiatočných príznakov: slabosť, kt. sa vyvíja v priebehu hodín svedčí o 

toxickej etiológii al. epizodickej paralýze, slabosť, kt. sa vyvíja v priebehu dní svedčí o akút. 

dermatomyozitíde al. rabdomyolýze, kým príznaky, kt. vývoj trvá týţdne svedčí o po-lymyozitíde al. 

endokrinnej príčine (steroidová, hypo- al. hypertyreotická myopatia). 

Objektívne sa zisťuje slabosť, obyčajne symetricky distribuovaná viac na proximálnych sva-loch. 

Palpačná bolestivosť svalov je zriedkavá. Horúčka sa vyskytuje pri polymyozitíde al. pred jej 

vznikom. Hmotnosť svalov môţe byť normálna, atrofia je neskorým prejavom. Vedomie nebýva 

zmenené. Hlboké šľachové reflexy a zmyslové vnímanie bývajú normálne. Pri hypokaliemickej 

paralýze sú hlboké šľachové reflexy zníţené al. vymiznuté. Pri dermatomyozitíde sa na koţi zisťujú 

Gottrotove papuly ruţovofialové šupinaté oblasti nad členkovými, lakťovými a kolenovými kĺbm i. 

Príznaky poukazujú na skupinu postihnutých svalov: sťaţené vstávanie zo stoličky, vystupo-vanie z 

vane, chôdza do schodov, holenie al. česanie svedčia o slabosti proximálnych svalov, kým slabosť 

distálnych svalov sa prejaví oslabeným stiskom rúk, zovretím päste, problémami s písaním a 

kačacou chôdzou. 

Elektromyografia (EMG) a meranie rýchlosť vedenia nervového vzruchu (RVNV) umoţňujú zistiť 

poruchu elektrických signálov (akčných potenciálov) pri činnosti s.; →elektromyografia. 

Biopsia s. umoţňuje mikroskopické a biochem. vyšetrenie vzoriek s. (→biopsia). Histol. vy-šetrenie 

informuje o degenerácii a regenerácii s., abnormalitách svalových vláken, zápale a jazvovitej 

premene s. a i. Histochem. vyšetrenie pouţíva farbenie na detekciu aktivity špecifických enzýmov, 

substrátov a produktov metabolických procesov. Imunohistochem. vyšetrenia vyuţívajú protilátky 

proti svalovým proteínom na dôkaz ich prítomnosti al. neprítomnosti rôznych proteínov, napr. 

dystrofínu, sarkoglykánov, merozínu, kt. neprítomnosť podmieňuje špecifické svalové dystrofie. 

Špecifické protilátky sa pouţívajú aj na identifikáciu typu zápalových buniek vo s. Elekrónovou 

mikroskopiou moţno dokázať štruktúrne abnor-mality, ako je prítomnosť nemalínových paličiek. 

Vyšetrenie aktivity svalových enzýmov v sére – kreatínkinázy (CK) a jej izoenzýmov, aldolá-zy, 

a laktátdehydrogenázy a jej izoenzýmov, ako aj enzýmov, kt. deficit podmieňuje metabo-lické 

myopatie. 

Vyšetrenie protilátok v sére – je dg. významné pri podozrení na idiopatickú myozitídu, kt. sa 

zaraďujú medzi choroby spojiva, ako je polymyozitída, dermatiomyozitída a myozitída s in-klúznymi 

telieskami. Autoprotilátky sa pri nich vyskytujú v 60 – 80 % prípadov. 

Analýza DNA umoţňuje detekciu gen. mutácie. Hoci obyčajne na to stačí vzorka krvi, na vyšetrenie 

mutácií mitochondriovej DNA je potrebná vzorka s.  

MRI – umoţňuje zobrazenie s. a spresnenie morfol. dg. myopatií. 

Ischemický námahový test – zisťuje, či únavu po námahe al. neznášanlivosť námahy a slabosť 

vyvoláva neschopnosť s. efektívne vyuţívať sacharidy privádzané krvou ako zdroj energie; →testy. 

Choroby svalov – môţu byť vrodené, napr. gen. podmienené a získané, napr. v dô-sledku 

zápalových, degeneratívnych, fyz., chem. a infekčno-toxických procesov. Podľa patogenézy sa 

rozoznávajú: 1. myogénne myopatie (prim. postihnutie s.); 2. poruchy nervosvalo-vého prenosu; 3. 

neurogénne myopatie (prim. postihnutie motoneurónu). →myopatie. 



 

 

1.2. Štruktúrne myopatie 

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

1.2.1. Choroba centrálnych jadier  

1.2.2. Centronukleárna (myotubuárna) myopatia  

1.2.3. Myopatia s telieskami tvaru čiapočky 

1.2.4. Kongenitálny nepomer typu vláken  

1.2.5. Kongenitálna myopatia s nadbytkom tenkých filamentov 

1.2.6. Myopatia s cytoplazmatickými telieskami 

1.2.7. Myopatie s hromadením dezmínu 

1.2.8. Myopatie s redukujúcimi telieskami 

1.2.9. Myopatie s telieskami tvaru odtlačkov prstov 

1.2.10. Myopatie s hyalínovými telieskami 

1.2.11. Mnohojadrová (malojadrová) choroba 

1.2.12. Myopatie s agregátmi tubulov 

1.2.13. Nemalínová (tyčinková) myopatia 

1.2.14. Sarkotubulárna myopatia 

1.2.15. Myopatia so sféroidnymi telieskami 

1.2.16. Myopatia s trojlaminárnymi vláknami 

1.2.17. Myopatia s nadmernou autofágiou viazaná na chromozóm X 

1.2.18. Myopatia so zebrovitými telieskami 

1.2.19. Štruktúrne myopatie s mitochondriopatiou 

1.2.20. Kongenitálna myopatia s nadbytkom svalových vretienok  

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

Štruktúrne myopatie tvoria heterogénnu skupinu chorôb charakterizovaných špecifickou his-tol. 

abnormalitou svalových vláken. Vyznačujú sa včasným začiatkom hypotónie, oneskore-ním vývoja 

motorických funkcií, stacionárnou slabosťou svalov. Prvá štruktúrna kongenitálna myopatia (prípad 

centronukleárnej myopatie) bola opísaný r. 1956.  

Incidenciu KM nepoznáme. V sérii 250 novorodencov s hypotóniou sa pri svalovej biopsii vykonanej < 

2 mes. veku KM zistila len 14 %. Zo 180 prípadov zozbieraných za 20 r. výskyt jednotlivých druhov 

KM takýto: nemalínové paličkové myopatie 20 %, choroba centrálnych jadier 16 %, centronuklárna 

myopatia 14 %, mnohojadrová myopatia 10 %, disproporcia typu svalových vláken al. prevaha vláken 

typu 1 21%, šesť iných rôznych KM 19 %. 

Kongenitálnu myopatiu charakterizujú: 1. manifestácia v ranom detstve hypotóniou a slabosťou; 2. 

časté dysmorfie; 3. pomerne stacionárny priebeh; 4. dedičnosť; 5. jednotný morfol. obraz pri histol. a 

ultramikroskopickom vyšetrení bioptickej vzorky svalu. 

Pri mnohých KM moţno identifikovať mutácie génov kódujúcich svalové proteíny. Chýbanie al. 

dysfunkcia týchto proteínov má za následok špecifické morfol. obrazy pri bioptickom vyšetrení svalova 

klin. obrazy. 

Väčšina KM postihuje obidve pohlavia. Dedičnosť je AD al. AR. Pri dedičnosti viazanej na chromozóm 

X, sú častejšie postihnutí chlapci ako dievčatá, niekedy však sa môţe choroba prejaviť aj u dievčat-

prenášačiek. 

KM sa manifestujú uţ v novorodeneckom období, niekedy sa však prejavia aţ neskôr, dokonca v 

dospelosti.  

1.2.1. Choroba centrálnych jadier (angl. central core disease, CCD) prvá opísaná kongenitálna 

myopatia, je jej najčastejší typ. Väčšinou sa prenáša autozómovo dominantným spôsobom, opísali sa 

však aj recesívne formy. Asi v 50 % pacientov s CCD sa zistili missense mutácie génu pre 

ryanodínový receptor (RYR1) na chromozóme 19q13. Ide o vápnikový kanál na sarkoplazmatickom 



 

retikule, kt. uvoľňuje vápnik do sarkoplazmatického priestoru, čím umoţňuje jeho interakciu s 

kontraktilnými proteínmi. Sem patrí Shyho-Mageeho sy. 

CCD sa prejavuje hypotóniou a proximálnych svalov končatín, niekedy aj svalov tváre, ako aj kŕčmi a 

oneskoreným motorickým vývojom. Prítomné bývajú abnormality kostry vrátane luxatio coxae 

congenita, kyfoskoliózy a deformít nôh. Niekedy ostáva asymptomatická.  

CCD sa pozoruje častejšie u detí, môţe sa však manifestovať aj u dospelých. Niekedy ostáva 

asymptomatická. Uţ pred pôrodom môţu byť zníţené pohyby plodu a častejší býva pôrod panvovým 

koncom. Prítomná je proximálna slabosť stredného stupňa, kt. je stacionárna al. pomaly progreduje. 

Nikedy sa choroba prejaví aţ v dospelosti ako pomaly progredujúci sy. panvového pletenca al. 

malígna hypertermia. CCD sa pozoruje častejšie u detí, môţe sa však manifestovať aj u dospelých.  

Pri manifestácii v adolescencii sa zisťuje symetrická slabosť proximálnych svalov viac dolných ako 

horných končatín. Choroba sa môţe prejaviť počas chir. výkonu malígnou hypertermiou (vysoká 

horúčka, rigidita svalov, tachykardia, arytmie, hypotenzia al. hypertenzia). Môţe ju vyvolať inhalácia 

anestetík (napr. halotánu) al. aplikácia sukcinylcholínu. 

Hlavným morfol. nálezom je centrálne uloţené jadro vo svalovom vlákne, kt. pozostáva 

z dezorganizovaných myofibríl. Pri bioptickom vyšetrení sa zisťuje zahustenie myofibríl 

a myofibrilárneho materiálu v centrálnych oblastiach kaţdého svalového vlákna vo forme hyalínového 

materiálu bez organel. Histochem. sa nedajú dokázať v jadrách oxidačné enzýmy. V preparátoch 

farbených na NADH-TR, SDH a cytochromoxidázu c sa javia ako bledé oblasti. Mutácie RYR sa 

niekedy prejavujú ako malígna hypertermia aj bez myopatie. Defektný receptor aktivuje halotán al. 

sukcinylcholín, kt. vyvolajú masívne uvoľnenie vápnika do cytoplazmy.  

Trvalá svalová kontrakcia z apríčiňuje rigiditu, kým trvalý aeróbny al. anaeróbny metaboliz-mus 

zvýšenú tvorbu tepla a tvorbu CO2 a laktátu. Ţivot ohrozujúca systémová porucha môţe vzniknúť pri 

poškodení bunkovej membrány a následnej poruchy iónovej rovnováhy.  

Vzťah medzi mutáciou RYR1 a prejavmi choroby, centrálnymi jadrami, nepoznáme. Nadby-tok 

vápnika v cytoplazme následkom mutácie génu pre RYR1 sa pp. efektívne spracúva na periférii 

svalových vláken membránovoými vápnikovými pumpami a Na
+
/Ca

2+
 výmenníkmi. V centre vláken sú 

mitochondrie nútené hromadiť nadbytok vápnika, čo má deštrukčný účinok. 

Centrálne jadrá sú oblasti, kt. sa rozprestierajú po celej dĺţke svalového vlákna. Neobsahujú 

mitochondrie (a tým oxidačné enzýmy, ako je NADH, sukcinátdehydrogenáza a cytochróm-oxidáza), 

majú však redukovanú fosforylázu, glykgén a často myozínovú ATPázu.  

Centrálne jadrá sa opísali pri familiárnej hypertrofickej kariomyopatii následkom mutácie génu pre 

srdcový ťaţký reťazec myozínu. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––– 
Dfdg medzi terčovými vláknami (target fibers) a jadrami (cores) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––
      Terčové vlákna       Jadrá 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dĺţka         Malá, presahuje len cez niekoľko sarkomér (< 500 mm)   Dlhé, môţu presahovať celú dĺţku vlákna 

Veľkosť        Väčšia      Menšia 

Oxidačné      Charakteristická 3-zónová architektonika  2-zónový vzhľad bez oxidačnej aktivity   

   enzýmy             v jadre 

Kontrakcia    Stav myofibríl počas kontrakcie je rovnaký   Myofibrily v jadre sú viac kontrahované  

   myofibríl      ako v pokoji      ako mimo jadier 

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

 

1.2.2. Centronukleárna (myotubulárna) myopatia – CNM, opísali sa prípady s dedičnosťou 

viazanou na chromozóm Xq27 (mutácia génu pre myotubularín) a AD (MYF6; 12q21) al. AR dedičné.  



 

Myotubularín je ubikvitárny jadrový proteín so sekvenciou podbnou tyrozínfosfatázam (veľká trieda 

proteínov, kt. sú angaţované v transdukcii signálov). Majú istý vzťah ku gen. regulačným proteínom so 

signálnymi dráhami, kt. sa zúčastňujú na diferenciácii buniek. Centrálne jadrá obsahujú len nezrelé 

svalové bunky (myotubes). Strata fukčnosti myotubularínu má za následok zastavenie zrenia 

svalových vláken.  

CNM sú podmienené poruchami proteínu 2, kt. je príbuzný myotubularínu (CMT 4B). Rozoznávajú sa 

viaceré formy, ako je autozómovo recesívne dedičná forma, autozómovo dominantná (mutácia génu 

pre proteín MYF6), myopatia s tyčinkami a malígnou hypertenziou (mutácia génu pre ryanodínové 

receptor), s prechodnými malými jadrami (,,minicores“). 

Choroba sa manifestuje často v v novorodeneckom období, môţe sa však prejaviť aţ v adolescencii 

al. dospelosti. Pri manifestácii u novorodencov býva hypotónia, slabosť (proximálna výraznejšia ako 

distálna) a ťaţká respiračná insucficiencia. Častá je oftalmoplégia, ptóza a slabosť tvárových svalov. 

Exitus sa môţe dostaviť v 1. r. veku. Pacienti sa môţu doţiť dospelého veku, často sú však odkázaní 

na respirátor a upútaní na vozík. 

Pri detských a dospelých formách býva proximálna slabosť výraznejšia ako distálna, slabosťou 

tvárových svalov, ptózou a oftalmoplégiou. Slabosť svalov je mierna aţ stredne ťaţká a pomaly 

progreduje; na vozík sú pacienti upútaní obyčajne okolo 50. r. Oftalmoplégia a slabosť tvárových 

svalov sú zriedkavejšie ako pri novorodeneckej forme. 

V prípadoch viazaných na chromozóm X u novorodencov môţe byť prítomný polyhydram-nión (50%), 

zmeny kostry, ako je makrocefália 70 %, úzka tvár (80 %), dlhé prsty (60 %), mikrognácia (80 %), dlhé 

prsty, abnormality hrudníka, ďalej motorické poruchy, ťaţká hypotónia, symetrická slabosť prevaţne 

proximálnych svalov, respiračná insuficiencia, oftalmolégia a ptóza. Exitus nastáva okolo 5. mes. 

ţivota. Po novorodeneckom obodbí môţe nastať zlepšenie, slabosť neprogreduje, preţíva ~ 80 % detí 

po zbavení sa závislosti od respirátora. U niektorých však systémové príznaky pretrvávajú. Prítomná 

býva stenóza pyloru, sférocytóza. cholelitiáza, nefrolitiáza a nefrkalcinóza, K-vitamín-responedentná 

hemo-ragická diatéza, kostrové zmeny (rýchly lineárny rast, pokročilý kostný vek), hepatopatia. 

Hodnoty CK v sére sú normálne al. mierne zvýšené. Niekt. nosiči vykazujú miernu slabosť tvárových 

svalov, kyfoskoliózu, pes equinovarus, progresívnu svalovú slabosť. Svalové vlákna sa vyvíjajú 

spočiatku normálne, neskôr vykazujú degeneratívne zmeny s centrálnymi jadrami. 

1.2.3. Myopatia s telieskami tvaru čiapočky – angl. cap myopathy, do r. 1995 sa opísal len 1 prípad 

s ťaţkou generalizovanou slabosťou, deformitami kostry a kontraktúrami po narodení a stacionárnym 

priebehom. Typ dedičnosti ani gen. poruchu nepoznáme. Asi 75 % vláken vykazuje kosákovité 

periférne čiapočky, kt. intenzívne reagujú ako NADH, fosforyláza a PAS, nie však ako myozínová 

ATPáza. Ultraštruktúrne sú čiapočky naplnené abnormálne suporiadanými myofibrilami, v kt. nie sú 

hrubé filamenty.  

1.2.4. Kongenitálny nepomer typu vláken – typ dedičnosti ani gen. poruchu nepoznáme. Choroba 

sa prejavuje difúznou hypotóniou, pričom bulbárne a očné svaly sú ušetrené. Prítomné sú dysmorfie a 

deformity kostry, ako je úzka tvár, gotické podnebie, nízka postava, kyfoskolióza, kongenitálna 

dislokácia bedrového kĺbu a tĺčikovité nohy. 

Pôvodne sa týkala skupiny detí s hypotóniou. Vyznačuje sa prítomnosťou malých vláken typu I, kt. sa 

však vyskytujú aj pri iných kongenitálnych myopatiách, (napr. nemalínovej, centro-nukleárnej a 

mnohojadrovej myopatii, myopatii tvaru odtlačkov prstov), ako aj iných choro-bách (napr. svalovej 

dystrofii, spinálnej svalovej atrofii, metabolických myopatiách a choro-bách CNS). Priebeh choroby je 

stacionárny, niekedy progresívny.  

Svalové vlákna typu I sú malé. Ultraštrukúrne abnormality sa nezisťujú. Okrem nešpecifickej atrofie 

vláken typu I, sa zisťuje často preavaha vláken typu I. Je to taktieţ nešpecifický nález, kt. sa pozoruje 



 

aj pri iných kongenitálnych myopatiách (napr. chorobe centrálnych jadier, centronukleárnej myopatii, 

mnohojadrovej chorobe) a neuromuskulárnych a neneuromusku-lárnych chorobách. Choroba sa preto 

pokladá skôr za sy. rôznej etiológie ako kongenitálnu myopatiu.  

Dfdg. treba odlíšiť mozgovú obrny (cerebral palsy), KDS, metabolické myopatie, myasthenia gravis, 

spinálne svalové atrofie, kongenitálnu myotonickp dystrofiu, kongenitálne myastenic-ké sy., 

mitochondriové cytopatie, myotonické choroby. 

1.2.5. Kongenitálna myopatia s nadbytkom tenkých vláken – opísala sa aj ako nemalínová 

-aktín na chromozóme 1 

(ACTA1) kostrového svalstva; patol. gén je na lokuse 1q42.1. Ide o mutácie povrchovo exponovaného 

zvyšku Gly
15

Arga hydrofóbneho jadra Val
163

Leu.. Aktín je najhojnejší proteín cicavčích buniek. 

Molekuly G-aktínu spontánne asociujú a tvoria helikálny polymér F-aktín, kt. je substrátom pre väzbu 

myozínu a kontrakciu svalového vlákna.  

Ide o sporadickú myopatiu, kt. sa manifestuje po narodení obyčajne ťaţkou hypotóniou, sla-bosťou 

končatinových svalov a bránice, respiračnou insuficienciou a kardiomyopatiou. Väčšina pacientov 

exituje v 1. r. ţivota, niekt. však preţívajú do dospelosti. Priebeh varíruje, exitus môţe nastať uţ v 1. 

mes. al. neskôr v detstve. Sérová aktivita CK je normálna.  

Pri histol. vyšetrení je typický nález más tenkých filamentov (aktínu), jadrových a cytoplaz-matických 

paličiek a variácia veľkosti vláken. Elektronopticky sa zisťuje akumulácia aktínu v masách vnútri 

svalových vláken. V niekt. prípadoch sa pozorujú tyčinky. 

1.2.6. Myopatia s cytoplazmatickými telieskami – AD dedičná myopatia, kt. sa manifestuje 

v dospelosti proximálnou slabosťou a včasnou respiračnou insuficienciou. Podmieňuje ju patol. gén na 

2 rozličných miestach chromozómu 2 (2q21; 2q24).  

Vyskytuje sa vo viacerých formách. Pri najťaţších novorodeneckých formách je prítomná proximalna 

slabosť, hypotónia končatinových svalov a bránice a abnormality kostry a svalov; exitus nastáva v 

ranom detstve následkom respiračného zlyhania. Pri miernej adolescentnej forme sa zisťuje len 

slabosť proximálnych svalov. Adultná forma, kt. sa opísala vo švéd. a franc. rodinách, sa spája so 

slabosťou proximálnych svalov, bránice, svalov šije a extenzorov nôh. Pri distálnej forme s 

manifestáciou v dospelosti sú postihnuté distálne i proximálne svaly so začiatkom obyčajne na rukách. 

Progreduje a vyúsťuje do respiračnej insuficiencie. 

V elektrónovom mikroskope sa zisťujú cytoplazmatické telieska v subsarkolemovej oblasti svalových 

vláken typu I a II, kt. pozostávajú z malých zhlukov nepravidelne orientovaných, denzných filamentov s 

okolitým vyjasnením menej denzných, radiálne usporiadaných vláken. Telieska sú bez organel a 

nefarbia sa oxidačnými enzýmami (NADH) al. myozínovou ATPázou, ale farbia sa tmavo Gomoriho 

trichrómovým farbivom. Skladajú sa z materiálu Z-diskov. 

Cytoplazmatické telieska sú prítomné aj pri mnohých iných chorobách, ako je myotonická dystrofia, 

myozitídy, dezminopatie a denervácia.  

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

Prehľad  intracytoplazmatických inklúzií  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                      Štruktúra       Hlavná dg. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Telieska podobné odtlačkom prstov   Myopatia s telieskami podobnými  

Sféroidné telieska        Myopatia s cytoplazmatickými (sféroidnymi) telieskami 

Hyalínové telieska       Myopatia s hyalínovými telieskami 

Nemalínové telieska       Myopatia snemalínovými telieskami  

Roztrhané červené vlákna      Mitochondriová myopatia  

Redukujúce telieska       Myopatia s redukujúcimi telieskami  

Lemované vakuoly       Myozitída s inklúz. telieskami, hered. myozitída s inklúz. telieskami 



 

Prstencovité vlákna        Myotonická svalová dystrofia, dystrofia a úraz panvového pletenca 

Vakuoly          Kanalopatia, m. Pompe, vakuolárne myopatie viazané na chromozóm X 

Zebrovité telieska       Myopatia so zebrovitými telieskami  

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

1.2.8. Myopatia s redukujúcimi telieskami – opísalo sa ~ 10 prípadov. Typ dedičnosti nepoznáme. 

Manifestuje sa uţ u novorodencov al. malých detí. U novorodencov je ťaţšia hypotónia a slabosť 

proximálných končatinových a tvárových, niekedy hrudníkových svalov. Progresia je rýchla, exitus 

následkom respiračnej insuficiencie nastáva do 1–3 r. U väčších detí je stupeň závaţnosti menší. 

Môţu byť prítomné kontraktúry. Niekt. deti exitujú skoro na respiračnú insuficienciu, u iných je priebeh 

benígnejší.  

Sérová aktivita CK je ~ 3-násobne zvýšená. Na EMG je zmiešaný obraz myopaticko-neurogénnej 

poruchy. Svalová biopsia vykazuje variabilitu veľkosti svalových vláken, zvýšenú aktivitu kyslej 

fosfatázy a redukujúce telieska v cytoplazme (farbenie menadiónom-NBT bez -glycerofosfátu). 

Redukujúce telieska sa pozorujú aj ultramikroskopicky; ide o granulárny tubulofilamentózny materiál s 

Ø 17 nm lokalizované na periférii sarkoplazmy a okolo jadier. U niekt. pacientov sú prítomné aj 

lemované vakuoly. Imunocytochemicky sa dá dokázať prítomnosť dystrofínu, -sarkoglykánu, 

vimentínu a ubikvitínu.  

V elektrónovom mikroskope sa zisťujú početné inklúzie pod sarkolemou, neviazané na membránu 

zloţené zloţené z granulofilamentóznymi a tubnulárnymi štruktúrami vo svalových vláknach typu I. Po 

pridaní solí vykazujú inklúzie redukčnú aktivitu. 

Dfdg treba odlíšiť ďalšie poruchy s redukujúcimi telieskami, ako je deficit kyslej maltázy, distálne 

myopatie s lemovanými vakuolami (rimmed vacuoles).  

1.2.9. Myopatia s telieskami tvaru odtlačkov prstov – angl. fingerprint body myopathy. Opí-salo sa 

< 10 prípadov, z kt. boli niekt. recesívne dedičné al. sporadické. Gen. poruchu nepoznáme. 

Manifestujue sa od narodenia hypotóniou a slabosťou prevaţne proximálnych svalov končatín vrátane 

hrudníkových, kt. je symetrické; hlavové nervy nie sú postihnuté. Niekedy je prítomná mentálna 

retardácia. Priebeh choroby je stacionárny al. mierne progre- dujúci. Aktivita CK v sére je u niekt. 

pacientov zvýšená. Na EMG je obraz myopatie. Histol. sa zisťujú inklúzie, histochem. ovoidné telieska 

s Ø 1 aţ 10 mm; pri farbení hematoxylínom-eozínom červené, pri farbení GT zelené; v elektrónovom 

mikroskope sa pozorujú inklúzie tvaru odtlačkov prstov. Sú to rady paralelne usporiadných osmifilných 

lamiel a perinukleárne zhluky stočených lamiel neviazaných na membránu, väčšinou vo svalových 

vláknach typu I. Tieto inklúzie sa vyskytujú aj pri myotonickej dystrofii, myozitídach a malígnej 

hypertermii s centronukleárnou myopatiou.  

1.2.10. Myopatia s hyalínovými telieskami – syn. myopatia s lýzou myofibríl typu 1je zriedkavá 

autozómovo dominantne dedičná familiárna myopatia s pp. lýzou myofibríl. Opísalo sa len niekoľko 

prípadov. Manifestuje sa u detí slabosťou proximálnych a skapuloperoneálnych svalov. Progresia je 

pomalá. 

Gen. poruchu nepoznáme. Svalové vlákna typu I obsahujú subsarkolemové hyalínové telieska, v kt. 

absentujú oxidačné enzýmy (NADH), obsahujú však aktivitu ATPázy. Ultraštruktúrne hyalínové 

telieska obsahujú granulofilamentózny materiál, nie však myofibrily.  

Môţe sa manifestovať aj v strednom veku ako pomaly progredujúci al. neprogredujúci skapu-

loperoneálnym sy. Histol. ho charakterizuje homogénnymi oblasťami s početnými vláknami. V 

zmrazených rezoch sa zisťujú odstro ohraničené oválne a subsarkolemové oblasti, kt. sa farbia HE 

svetloruţovo a Gomoriho trichrómovým farbivom svetlozeleno. Histochemicky sa dajú dokázať 

hyalínové telieska obmedzné na vlákna typu 1, kt. nereagujú na NADH-TR, ale sú lemované denzne 

reaktívnym materiálom. Telieska nereagujú pri ATPázovej reakcii pri pH 9,4, ale reagujú po kyslej 



 

predinkubácii. Imunohistochemicky sa niekedy dokáţe aktivita pomalého a rýchleho myozínu. 

Elektronopticky sa znázornia telieska bez membrány ako subsarkolemové zhluky amorfnej a 

granulárnej substancie s pomerne nízkou elektrónovou denzitou. Pri väčšom zväčšení sa zistí, ţe tieto 

látky sa skladajú zo zmesi granúl, amorfného materiálu a vláken s Ø 13–15 nm. Sú obkolesené 

normálnymi myofibrilami al. stenami z mi-tochondrií a častíc glykogénu.  

Jestvuje aj sporadická a recesívne dedičná forma. Manifestuje sa v detstve motorickými prí-znakmi, 

hypotóniou, slabosťou najmä proximálnych svalov, oneskorením motorického vývo-ja. Priebeh 

choroby je stacionárny. Hyalínové telieska sa zisťujú aj v prípadoch so skapulo-peroneálnou 

myopatyiou so začiatkom v dospelosti. Hodnoty CK v sére sú normálne. Pri biopsii sa zisťujú 

hyalínové telieska pod sarkolemou, najmä vo svalových vláknach typu 1. Chýba aktivita oxidačných 

enzýmov a glykogén, ako aj ATPáza. Ultramikroskopicky sa pozorujú v matrixe zrnitý a vláknitý 

materiál. 

1.2.11. Mnohojadrová (malojadrová) choroba – angl. multicore (minicore) disease, MMC, AR 

dedičná, zriedka AD dedičná choroba, kt. gen. poruchu nepoznáme.MCC sa manifestuje pri uţ 

narodení al. v 1. r. ţivota prevaţne slabosťou proximálnych svalov (svaly krku, horných končatín, tváre 

a očné svaly s ptózou a oftalmoplégiou). K abnormalitám kostry patria kontraktúry, skolióza, gotické 

podnebie a deformity nôh. Postihnutie srdca sa prejavuje defektom predsieňovej al. komorovej 

priehradky, poruchami vedenia a kardiomyopatiou. Slabosť svalov je stacionárna al. pomaly 

progreduje, postihuje  

Morfol. sa zisťujú mnohopočetné malé oblasti degenerácie v obidvoch typoch vláken, kt. sa 

rozprestierajú len na krátkej vzdialenosti (na rozdiel od choroby centrálnych jadier, kde zaberajú celú 

dĺţku svalového vlákna), neobsahujú mitochondrie ani oxidačné enzýmy (NADH, 

sikcinátdehydrogenázu, cytochrómoxidázu). Oblasti majú menší obsah glykogénu a fosforylázy.  

Elektronopticky sa zisťujú nepravidelné Z-pásy po ich lýzu. Histochemicky fokálny úbytok aktivity 

mitochondriových oxidačných enzýmov. Klin. sa prejavuje oneskoreným statomoto-rickým vývojom, 

celkovou svalovou hypotóniou, zníţením reflexov, príp. ptózou. Aktivita sérových enzýmov je v 

medziach normy. Na EMG sú prejavy zmnoţenia polyfázických svalovokontrakčných potenciálov pri 

inak normálnom obraze. 

• Malojadrová choroba s oftalmopatiou – je kongenitálna myopatia podmienená deficitom acyl-CoA-

dehydrogenázy karboxylových kys. s krátkych reťazcami. Vyznačuje sa hypotóniou, manifestáciou 

artrogrypózy uţ pred narodením. Je podmienená mutáciami génu pre ryanodínový receptor. Pri 

miernej forme je prítomná slabosť ručných svalov.  

1.2.12. Myopatie s agregátmi tubulov – dedičnosť môţe byť AD al. AR. Opísali sa aj spora-dické 

prípady. Gen. poruchu nepoznáme. Choroba sa vyskytuje sa v 3 formách: 1. proximálna slabosť, s 

príp.postihnutím očných svalov a kontraktúrami členkov u detí a adolescentov a po-malou progresiou; 

2. námahová myalgia a rigidity v dospelosti s min. slabosťou; 3. pomaly progredujúca myasténia 

proximálnych svalov so slabosťou a únavnosťou, príp. kardiomyo-patiou u detí.  

Agregáty tubulov sú zhluky 60 – 80-nm tubulov, kt. pochádzajú zo sarkoplazmatického retikula. Farbia 

sa intenzívne pomocou NADH a negat. myozínovou ATPázou. Nachádzajú vo svalových vláknach 

typu 2, môţu sa však vyskytnúť aj vo vláknach typu 1. Obsahujú sekvestrín, proteíny teplotného šoku, 

sarkoplazmatickú ATPázu a proteíny vápnikového kanála sarkomplazmatického retikula. Vyskytujú sa 

nielen pri týcho myopatiách, ale aj pri hypokaliemickej periodickej paralýze, myotonia congenita, 

malígnej hypertermii, myozitíde a alkoholickej myopatii. Môţeu ju vyvolať niekt. lieky, toxíny a hypoxia. 

Agregáty tubulov sa pokladajú za adaptačné reakcie na stres svalových vláken. 

1.2.13. Nemalínové (paličkové) myopatie – [g. nema-nematos niť] angl. nemaline (rod) myopathy, 

skr. NEM, myopatie s nitkovitými paličkami, angl. nemaline rod myopathies, skupina dedičných 



 

kongenitálnych degeneratívnych myopatí, kt. klin. charakterizuje slabosť proximálnych svalov vrátane 

dýchacích, hypotonia a výrazná hypoplázia proximálnych svalov vrátane tvárových. Môţu sa 

manifestovať v dospelosti. Pri manifestácii u novorodencov a malých detí sú prítomné abnormality 

kostry (predĺţená tvár, gotické podnebie, mikrognatia, pectus excavatum, kyfoskolióza, kontrajktúry a 

deformity nôh), príp. kardiomyopatia. Ďalej sa sem zahrňujú centronukleárna myopatia, kongenitálna 

disproporcia typov vlákien, myotubulárna myopatia, myopatia s agregovanými tubulami a kongenitálne 

neprogresívne myopatie. 

Obraz miernej NEM u detí môţu vyolať mutácie génov pre - -tropo-myozín 3 

-tropomyozín (TPM2, 9p13) -aktín, nebulín (2q21), troponín T1 (19q13), receptor 

ryanodínu RYR (paličky + jadrá, 19q13). Pri adultných formách mutácie nie sú známe. Dedičnosť je 

-aktín 

kostrového svalstva. V prípadoch s včasným začiatkom je častá respiračná insuficiencia a problémy s 

prijímaním potravy, kt. sa zmierňujú s vekom. K ďalším typom patrí myopatia s pomalými pohybmi, 

akút. denervácia (,,target fibers“) a i.  

Klin. obraz ich charakterizuje slabosť a hypotónia, u pacientov so začiatkom v mladšom veku 

kongenitálne postihnutie CNS, zriedkavé sú včasné kardiálne príznaky. V ťaţkých kongeni-tálnych 

prípadoch je prítomná artrogrypóza. Pri kongenitálnej myopatii s paličkami sú zried-kavé poruchy 

chôdze, prípady so začiatkom v detskom veku zostávajú mobilní. Mortalita býva následkom 

- -tropomyosin 3 

- -tropomyozínu 3 

(TPM3). Môţu sa manifestovať v ktoromkoľvek veku od narodenia (kongenitálnych je 90 %) po 

dospelosť.  

Histol. sa zisťujú zmeny tenkých filamentov a paličky, histochem. tmavé červenomodré štruk-túry 

viditeľné v preparátoch farbených Gomoriho trichromatickým farbením. Nemalínové telieska 

pozostávajú z proteínov odvodených z diskov Z a tenkých filamentov. Distribúcia vláken typu I 

prevyšuje distribúciu vláken typu II. Ich dĺţka je 1– -aktinínu + aktínu + iných 

proteínov pásu Z. Ultramikroskopicky sa zisťujú elektronovo-denzné, paličkovité štruktúry vyţarujúce 

zo Z-línií, zhrubnuté Z-línie al. rozprestierajúce sa pozdĺţ celej osi tenkých filamentov s tendenciu 

zhlukovať sa pod sarkolemou a okolo jadier v strede vláken. Tvorba paličiek má za následok 

kontraktilnú dysfunkciu. Zhoršuje sa so zaťa-ţovaním svalov a s vekom. 

Dfdg. – treba vylúčiť sarkoglykanopatie, terčové vlákna (denervácia), tenotómiu, neostigmí-novú 

myopatiu, HIV myopatiu.  

Prevaţujú malé svalové vlákna typu I. Hodnoty CK v sére sú v 90 % normálne, pri adultných formách 

mierne zvýšené. Pri EMG sa zisťuje obraz myopatie al. neuropatie, najmä v ťaţších prípadoch. 

Nemalínové myopatie zahrňujú: a) aktínovú paličkovú myopatiu; b) merozínovú (laminínovú) 

myopatiu; c) nebulínovú myopatiu; d) troponínovú myopatiu. 

a) Aktínová paličková myopatia – dominantne al. recesívne dedičná, príp. sporadická choroba 

podmienená mutácou génu pre -aktín kostrového svalstva (ACTA1); patol. gén sa nachádza na 

chromozóme 1q42.1. Doteraz sa identifikovalo ~15 missense mutácií, distribuovaných na všetkých 6 

kódujúcich exónoch. Niekt. postihujú známe funkčné domény aktínu.  

Klin. obraz – pri dominantne dedičných formách ide o mutácie Met
132

Val a Met
269

Arg s variabilným 

začiatkom a variabilným fenotypom. Mierne formy bývajú pri mutácii Asn
115

Ser, Gly
268

Cys a Ile
136

Met. 

Začiatok choroby vo veku 12 r. Slabosťou sú postihnuté sú svaly trupu a proximálne svaly, mierne aj 

svaly tváre. Respiračná insuficiencia sa dostavuje v 5. dekáde. Progresia choroby je pomalá, príp. 

klesajúca. Aktivita CK v sére je normálna. Na MRI sa zisťuje postihnutie gluteových a 

anterolaterýálknych stehnových svalov. Histol. sa vo svaloch pozorujú paličky, najmä v malých 



 

vláknach, štruktúry podobné jadrám. Hypertrofia svalových vlákien sa zisťuje pri mutácii Ile
136

Met. 

Ťaţké formy sa spájajú s novými dominantnými mutáciami Ile
357

Leu a Arg
183

Gly. Kongenitálne formy 

sú letálne. Exitus do 1. r. ţivota zapríčiňuje respiračná insuficiencia. Histol. sa pozoruje abnormálna 

diferenciácia svalových vlákien, hromadenie glykogénu, paličky; morfol. zmeny nekorelujú s ich 

-aktinín 2. 

Paličky sa vyskytujú vo svalových vláknach typu 1. Myofibrily sú prerušené, tenké aktínové filamenty 

sú špirálovité.  

Recesívne dedičné formy sa spájajú s mnohopočetnými missense mutáciami. Väčšina z nich je 

závaţná, len niekt. preţívajú detský vek. Sporadické prípady vyvolávajú mutácie de novo.  

b) Merozínová myopatia – recesívne dedičná choroba podmienená mutáciou génu pre merozín 

(reťazec 2 laminínu); patol. gén sa nachádza na chromozóme 6q22. ide o delécie, stop kodón a príp. 

missense mutácie, najčastejšie deléciu 2 párov báz 2,096–2,097, vnútornou ,,in-frame“ deléciou, kt. 

má za následok tvorbu malého proteínu zbaveného N-terminálneho konca. V ťaţ-ších prípadoch sa 

merozín exprimuje vo forme abnormálnych  podjednotiek s Mr 300 000 a 80 000, v ľahších prípadoch 

je selektívne redukovaná podjednotka s Mr 300 000. 

c) Nebulínová myopatia je podmienená mutáciou génu na chromozóme 2q21.2– -

tropomyozín (TPM3). Nebulín je obrovský proteín, kt. sa nachádza v tenkých vláknach priečne 

pruhovaného svalstva. V diskoch Z sa nachádzajú rozličné izoformy nebulínu. Immunofluorescenčné 

vyšetrenie protilátok proti C-terminálnej oblasti nebulínu svedčí o tom, ţe mutácia génu zapríčiňuje 

stratu diverzity vlákien, čo má patogenetický význam.  

Vlastné nemalínové myopatie zahrňujú min. 3 formy: 1. ťaţká novorodenecká myopatia; 2. mierna al. 

stredne ťaţká KM so stacionárnym al. pomaly progredujúcim priebehom; 3. mierna myopatia 

dospelých. Známe sú 2 gen. mutácie, typ I a II.  

Typ I -tropomyozín. Mutácia génu, kt. tvorí 

-tropomyozínu 3 vo svale sa dedí autozómovo recesívne, keď 

mtovaný gén zapríčiňuje substitúciu aminokyseliny, dedí sa autozómovo dominatným spôsobom. 

V svojom relaxovanom stave blokuje pp. interakciu myozínu a aktínu. Keď sa aktivuje, jeho poloha sa 

mení a umoţňuje väzbu myozínu na aktín. 

V závislosti od druhu mutácie manifestovať od narodenia po dospelosť. V prípadoch sa raným 

začiatkom ho charakterizuje výrazná slabosť, v prípadoch so začiatkom v dospelosti je slabosť 

miernejšia. U novorodencov je priebeh progresívny, exitus u niekt. detí nastáva do 2. r. veku, iné deti 

sa naučia chodiť, ale neskôr prestanú chodiť a do 10. r. sú upútaní na vozík. Prípady s manifestáciou 

v adolescencii charakterizuje mierny priebeh a pomalý progresia; na vozík sú upútané v 40. r. veku. 

Prítomná môţe byť ťaţká respiračná insuficiencia. 

Typ II je následkom mutácie génu na chromozóme 2 pre nebulín. Prenáša sa auzotómovo recesívnym 

spôsobom. Nebulín je veľký štruktúrny proteín, kt. sa viaţe s aktínom. Pôsobí pp. ako nekontraktilný 

templát pre utváranie tenkých filamentov. Tyčinky sa farbia Gomoriho trichrómovou metódou 

tmavomodro pochádzajú zo Z-diskov a obsahujú -aktinín. Nebulín sa ukotvuje na Z-disky a 

tropomyozín. V tyčinkách sa nenachádza nijaká zloţka Z-disku. 

Typ II sa manifestuje v novorodeneckom veku s miernou al. stredne ťaţkou svalovou slabosťou a 

včasnou respiračnou insuficienciou. Progresia je nanajvýš pomalá a respiračná insuficiencia sa môţe 

zlepšiť.  

U novorodencov bez gen. mutácie býva prítomná ťaţká hypotónia a slabosť pri najmenšom pohybe. 

Exitus môţe nastať do niekoľkých mes. následkom kardiomyopatie a respiračnej insuficiencie. Prípady 



 

bez gen. mutácie s neskoršou manifestáciou býva len mierna proximálna slabosť a progresia pomalá. 

V popredí môţe byť kardiomyopatia a respiračná insuficiencia.  

Pri bioptickom vyšetrení sa zisťuje veľký počet paličkových štruktúr pod plazmatickou membránou 

svalového vlákna.  

d) Troponínová paličková myopatia – angl. rod myopathy, recesívne dedičná myopatia podmienená 

nonsense mutáciou E180X génu pre troponín T1 (kostrový pomalý T1; TNNT1) 13; patol. gén sa 

nachádza na chromozóme 19q13.4. Vyskytuje sa u homozygotov. Postihuje starších členov rádu 

Amišov. Manifestuje sa v 1. mes. ţivota trasom, v prvých d. ţivota benígnym. Postihuje sánku a dolné 

končatiny. Po 2–3 mes. ustupuje. Prítomná je hypotónia,mierne kontraktúry pliec a bedier. 

Progresívne kontraktúry sa zhoršujú. Slabosť postihuje vioac proximálne ako distále svaly. Prítomný 

býva vtačí hrudník (pectus carinatum: rigidná stavena hrudníka s proximálnymi kontaraktúrami). 

Terminálne sa vyvíja nedostatoč-nosť pravého srdca. Existus sa dostavuje do 2 r., príčinou je 

respiračná insuficiencia. Morfol. zmeny sa charakterizuje disproporcia svalových vláken typu 1, 

deštrukcia Z-pásov, centrálne uloţené paličky, disrupcia myofibríl, degenerácia svalových vláken. 

e) Tropomyozínová myopatia s nitkovitými paličkami – dedičné myopatie s postihnutím génu pre 

tropomyozín. Rozoznáva sa typ I a II.  

• Typ I -tropomyozín 3 (TPM3); patol. gén sa nachádza na 

chromozóme 1q21–q23; postihnutým proteínom je tropomyozín 3 (TPM3). Postihnuté sú svalové 

vlákna typu I. Rozoznáva sa 11 rôznych foriem, kt. sa prejavujú postihynutím rôznych tkanív vrátane 

mozgu. Je to zriedkavá príčina myopatie s nitkovitými paličkami (< 3 %). Najmiernejšie formy sú 

dominantne dedičné a podmieňuje ich missense mutácia. Ťaţšie formy sú recesívne dedičné a 

podmieňuje ich stop kodón.  

AD dedičné formy sú zapríčinené mutáciou Met9Arg; Arg167His38. Manifestujú sa od narodenia po 

15. r. veku. Prejavujú sa slabosťou, niekedy motorickou retardáciou. Postihnuté sú symetricky distálne 

časti dolných končatín (členkové dorziflexory) a dýchacie svalstvo. Slabosť pomaly progreduje 

proximálne, v 40. r. ţivota býva pacient odkázaný na vozík. Šľachové reflexy sú zníţené, prítomná 

býva lézia hladkých svalov (achalázia), kyfoskolióza. Hodnoty CK v sére sú normálne. Histol. sa 

zisťuje atrofia vláken typu I, paličky v svalových vláklnach typu I.  

AR dedičné formy sú závaţné, manifestujú sa skoro. ide o následok mutácie: homozygoti vykazujú 

stop na kodóne 31. Manifestujú sa uţ pri pôrode. Ťaţko porušený je vývoj motoriky. Kognitívne 

funkcie sú primerané veku. Exitus nastáva v 21. mes. Histol. sa zisťujú paličky len vo vláknach typu I, 

-tropomyoyín 3  

Intermediárny sy. je sporadický. Postihuje zloţitých heterozygotov. Podmieňujú ho mutácie X
285

Ser; 

spletené miesto na translačnom stop signale špecifickom pre kostrové svaly. Mutova-ný proteín 

obsahuje 57 prídavných aminokyselín. Manifestuje sa od narodenia hypotóniou, chodiť sa dieťa naučí 

v 18. mes., na vozík je odkázané v 6. r. ţivota. Slabosť sa týka proximálnych svalov. Postihnuté svaly 

tváre sú dlhé a tenké, prítomné je gotické podnebie. Histol. sa zisťujú paličky vo svalových vláknach 

typu I, zmnoţené spojivové tkanivo endo-mýzia. Prevaţujú vlákna typu I, prítomnés sú vnútorné jadrá, 

malé vlákna obojeho typu. Vo svalových vláknach je zn -tropomyozínu. 

• Typ 2 – dominantne dedičná myopatia podmienená nonsense mutáciou génu pre -tropomyozín 

(TPM2); patol. gén je na chromozóme 9p13. Je zriedkavá. Manifestuje sa v detstve slabosťou viac 

priximálnych ako distálnych svalov, niekedy resrpiračnou insuficienciou. Kontraktúry nebývajú al. sú 

len mierne. Choroba má stacionárny al. mierne predredujúci charakter.  

1.2.14. Sarkotubulárna myopatia – opísalo sa len niekoľko prípadov. Typ dedičnosti ani gen. poruchu 

nepoznáme. Manifestuje sa u detí slabosťou proximálnych vrátane tvárových svalov. Progresia je min. 



 

Elektronopticky sa vo svalových vláknach typu II zisťujú početné, malé vakuoly viazané na membránu 

s okolitými T-tubulami a proteínmi asociovanýámi so sarkoplazmatickým retikulom. 

1.2.15. Myopatia so sféroidnými telieskami – angl. spheroid body myopathy, syn. Goebelov sy.) je 

pomaly postupujúca autozómovo dominantne dedičná nervosvalová choroba s neznámou gen. 

mutáciou. Manifestuje sa v adolescencii al. dospelosti a postihuje obidve pohlavia. Prejavuje sa 

motorickými poruchami, dĺţka preţitia je však normálna. Morfol. ju charakterizuje prítomnosť 

sféroidných teliesok najmä vo svalových vláknach typu 1, kt. pozostávajú z tenkých filamentov. 

Sarkolemové sférické agregáty eozinofilného materiálu, kt. sa farbí intenzívne Gomoriho trichrómovým 

farbivom sa nachádzajú viac vo svalových vláknach typu I ako II. Agregáty obsahujú dezmín a 

ubiktivín. Včasným nálezom býva rozmazaný pruh 1. Neskôr vznikajú klin. príznaky denervácie, kt. sa 

zisťujú aj v bioptických vzorkách svalov. Opísalo sa niekoľko prípadov s miernou slabosťou, 

výraznejšou proximálne ako distálne. Priebeh choroby bol stacionárny. Choroba zahrňuje myopatiu s 

cytoplazmatickými telieskami. 

1.2.16. Myopatia s trojlaminárnymi vláknami – do r. 1995 sa opísal len 1 prípad novorodenca s min. 

pohybmi, difúznou slabosťou, rigiditou a kontraktúrami. Priebeh bol stacionárny. Typ dedičnosti ani 

gen. poruchu nepoznáme. V elektrónovom mikroskope sa zisťuje, ţe ~ 25 % svalových vláken 

vykazuje 3 koncentrické zóny: 1. najvnútornejšia zóna s husto uloţenými mitochondriami, 

glykogénom, elektronovo-denzným materiálom a filamentmi; 2. stredná zóna so Z-diskami a dobre 

orghanizovanými myofibrilami; 3. vonkajšia zóna s cytoplazmou obsahujúcou málo mitochondrií, 

filamentov, vezikúl a lipidov. 

1.2.17. Myopatia s nadmernou autofágiou – je viazaná na chromozóm X. Do r. 1995 sa opísala len 1 

rodina. Choroba sa vyznačuje slabosťou proximálnych a často aj distálnych svalov s pomalou 

progresiou. Manifestovala sa v detstve, priebeh bol mierne progresívny. Elektronopticky sa zisťuje 

nadbytok autofágických vakuol s lyzozómovými enzýmami. Vakuoly obsahujú granulárny a 

membranózny materiál, kt. je exocytoticky aktívny.  

K myopatiám s nadmernou autofágiou patrí aj Danonova myopatia. Je to zriedkavá recesívne dedičná 

vakuolárna myopatia s excesívne autofágickými vakuolami, kardiomyopatiou, príp. mentálnou 

retardáciou, viazaná na chromozóm X, podmienená mutáciou lokusu Xq28(24?) blízko génu pre 

emerín. Opísal ju Danon r. 1981. Vyskytuje sa vo fínskych, franc. a kanad. rodinách.  

Manifestuje sa obyčajne okolo 18.–20. r. veku, niekedy uţ u detí pomaly progredujúcou svalovou 

slabosťou proximálnych svalov najmä dolných končatín s neporušenou chôdzou a absenciou prejavov 

postihnutia srdca, respiračného systému a CNS. Výrazná môţe byť atrofia stehien. Pacienti sa 

doţívajú normálneho veku. Ţeny-prenášačky sú obyčajne asymptomatické al. len mierne postihnuté. 

Hodnoty CK v sére bývajú zvýšené v prvých r. ţivota 2,5–3-násobne, počas adolescencie aţ 10–15-

násobne.  

Morfol. sa vyznačuje prítomnosťou intracytoplazmatických vakuol, kt. obsahujú autofágický materiál a 

glykogénv myocytoch kostrového a srdcového svalu. Sarkolemové proteíny a lami-na basalis sú 

spojené s membránami vakuol. Ide o deficit LAMP-2, hlavný proteín membrány lyzozómov. Deficit 

LAMP-2 sa zisťuje aj pri vakuolárnej kardioskeletálnej myopatii myší. Je to prvá ľudská kardiopatia-

myopatia zapríčinená skôr mutáciou lyzozómového štruktúrneho proteínu ako enzýmového proteínu.  

Nekrózy svalových vláken nebývajú, nadmerná je autofágická aktivita a exocytóza fagocyto-vaného 

materiálu. Tieto vakuoly silne reagujú ako dystrofín. Prítomné sú vakuoly viazané na membrány a 

guľôčky denzného materiálu pod lamina basalisa, ako aj depozície C5b-9 kom-plexu komplementu, 

subsarkolemové depozície vápnika a expresia komplexu MHC1.  



 

Vakuoly sú pp. autofagozómy, kt. odpratávajú sarkoplazmatickú drvinu po subletálnej lézii myofibríl. 

Podľa iných poškodenie membrány vyvoláva depozícia komplexu komplemento-vého komplexu 

atakujúceho membrány C5b-9 na myofibrilách následkom invaginácie a endocytózy.  

Morfol. kardinálnym nálezom sú sarkomplazmatické vakuoly, kt. sú viazané dystrofín-pozit. 

membránou. Výrazná je variabilita veľkosti vláken. Prevaţujú malé okrúhle a hypertrofické vlákna. 

Nekróza vláken nebýva, niekt. sú rozvláknené. Vakuoly môţu obsahovať granulárny materiál, kt. sa 

farbí hematoxylínom-eozínom na modro (lemované vakuoly) al. sú opticky jasné. Tieto vakuoly sú 

PAS-negat. a neobsahujú lipidy. V niekt. vláknach je prítomná reakti-vita na kyslú fosfatázu. Niekt. 

vakuoly obsahujú uloţeniny vápnika. Prítomná je imunoreak-tivita na dystrofín, laminína MHC I. Pod 

sarkolemou sú nepravidelné uloţeniny vápnika pozdĺţ povrchu a dajú sa znázorniť farbením 

alizarínovou červenou. Pri farbení HE nevykazujú svalové vlákna patol. zmeny, aţ na uloţeniny 

vápnika. 

Imunohistochem. vyšetrenie vykazuje nález silnej pozitivity na dystrofín v oblasti lemu vakuol. Na 

menbráne všetkých vláken sa dá dokázať prítomnosť komplementového komplexu atakujúceho 

membrány C5b-9, kt. sa nachádza aj v stenách kapilár a ciev perimýzia. Na povrchu vláken a v niekt. 

vakuolách sa nachádza imunoreaktivita pre MHC I a LAMP-2, proteínu, kt. sa normálne vyskytuje v 

membránach lyzozómov a je dôleţitý pre autofágiu. 

V elektrónovom mikroskope sa zisťujú guľôčky denzného materiálu mimo bazálnej membrá-ny pod 

lamina basalis, kt. sa javí často ako mnohovrstvová. V týchto miestach sa ukladá aj vápnik. Vakuoly 

viazané na membránu môţu obsahovať mitochondrie membránové prasleno-vité útvary a apatitové 

kryštály.  

Dfdg. treba odlíšiť vakuolárnu myopatiou s nadmernou autofágiou. lyzozómová tezaurizmóza s 

normálnou aktivitou kyslej maltázy. 

1.2.18. Myopatia so zebrovitými telieskami – do r. 1995 sa opísali 2 prípady u novorodencov s 

hypotóniou a generalizovanou slabosťou; priebeh bol stacionárny. Typ dedičnosti nepoznáme. 

Elektronopticky sa zisťujú zebrovité telieska al. leptofibrily, kt. obsahujú elektrónovodenzné pruhy, kt. 

sa podobajú Z.diskom vzdialené od seba ~ 0,2 nm a spájajú jemné vlákna neznámeho zloţenia.Za 

normálnych okolností sa nachádzajú na spojení svalu so šľachou a v intrafuzálnych vláknach, 

extraokulárnych svaloch a myokarde. Ich funkciu nepoznáme. 

1.2.19. Kongenitálne svalové dystrofie so štruktúrnymi abnormalitami mitochondrií – recesívne 

dedičná choroba, kt. sa prejavuje slabosťou proximálnych svalov, pomalou progresiou, hypotóniou a 

oneskorenou chôdzou, dilatačnou kardiomyopatiou, mentálnou retardáciou . Hodnoty CK v sére sú 

miernne zvýšené. Histol. sa zisťuje variabilita veľkosti svalových vláken s prejavmi nekrózy a 

regenerácie. Mitochondrie znázornené farbením SDH a COX staining vykazujú zväčšenie na periférii 

svalových vláken typu 2. V centre vláken sú redukované (sarkoplazmatické retikulum je v týchto 

miestach normálne). Elektronopticky sa zisťujú zväčšené mitochondrie s abnormálnou štruktúrou. 

Merozín je nezmenený. Por. kongenitálna svalová dystrofia s junkčnou bulóznou epidermolýzou.  

1.2.20. Kongenitálna myopatia s nadbytkom svalových vretienok – opísala sa v jednom prí-pade bez 

rodinnej anamnézy. Uţ po narodení bolo dieťa hypotonické, prítomná bola artro-grypóza, difúzna 

slabosť, respiračná insuficiencia, areflexia. Typické je prepadnuté čelo, vpadnuté líca, trojuholníkovité 

ústa, gotické podnebie, kardiomyopatia (predsieňová tachykar-dia; kardiálna dekompenzácia, 

hypertrofická kardiomyopatia), organomegália, kongenitálny neuroblastóm nadobličiek. Existus 

nastáva do 14. mes. veku. Pri MRI mozgu boli zväčšené subarachnoidálne priestory a komory. Nález 

na EMG a rýchlosť vedenia vzruchov boli nor-málne. Histol. sa pozoruje roztrúsená atrofia svalových 

vláken a nadmerný počet svalových vretienok, 1 al. viac na vlákenko najmä v m. deltoideus a m. 

quadriceps.  



 

K ďalším stavom s abnormalitami svalových vretienok patrí myotonická dystrofia (nadmerný počet 

intrafuzálnych (intrafusil) svalových vláken na vretienko), Noonanov sy. (zvýšený počet vretienok), 

hyperexpresia NT-3 (nadmerný počet vretienok – vyskyuje sa pri myšiach). 

Choroba širokého pása A (broad A band disease) – je charakterizovaná hypotóniou, retardá-ciou 

motorického vývoja a vývoja reči. Postupom času sa môţe zlepšiť. Prítomná môţe byť dystrofia 

sietnice. Na plastických rezoch svalu sa zisťujú široké pruhy, poruchy usporiadania hrubých 

myozínových filamentov. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
1.3. Myotonické myopatie (iné ako kanalopatie a dystrofie); →myotónie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

1.3.1. Alkoholická myotónia →toxické myopatie. 

1.3.2. Brodyho choroba – myotonická myopatia podmienená mutáciou lokusu 16p12 pre SERCA1 (Ca
2+

-ATP- 

          ázu sarkoplazmatického retikula 

1.3.3. Centronukleárna myotónia →1.2. štruktúrne myopatie. 

1.3.4. Distálna myotónia →Welanderova myotónia. 

1.3.5. Facioskapulárna myotónia 

1.3.6. Gowersova myotónia →distálna m. 

1.3.7. Koreňová myotónia  

1.3.8. Metabolické myotónie →metabolické myopatie 

1.3.9. Mexiletínrespondentná myotónia 

1.3.10. Myotonická dyzembryoplázia 

1.3.11. Myotubulárna myotónia  

1.3.12. Neskorá distálna hereditárna myotónia (Welanderova myotonia)  

1.3.13. Okulárna myotónia  

1.3.14. Pletencová myotónia 

1.3.15. Proximálna myotonická myopatia (PROMM)  

1.3.16. ,,Rippling muscle disease“ (choroba zvlnených svalov) 

1.3.17. Schwartzov-Jampelov sy.  

1.3.18. Toxické myotónie  

1.3.19. Tyreotoxická myotónia 

1.3.20. Acetazolamid-respondentná myotónia 

1.3.21. Získané myotónie  

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

1.4. →Kanalopatie 

 

Prehľad kanalopatií 

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

Na
+
-kanál 

   1.4.1. Myotonia fluctuans 

   1.4.2. Myotonia permanens 

   1.4.3. Myotónia zhoršujúca sa po podaní K
+
 

   1.4.4. Acetazolamid-respondentná myotónia 

   1.4.5. Paramyotonia congenita Eulenburg 

   1.4.6. →Familárna periodická paralýza 

K
+
-kanál 

   1.4.7. →Myokýmia 

Cl
–
 kanál 

   1.4.8. Myotonia levior  

   1.4.9. →Myotonia congenita Thomsen 

   1.4.10.Myotonia congenita Becker  

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

1.5. Metabolické a mitochondriové myopatie 

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



 

Metabolické myopatie 

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

1.5.1. Glykogenózy 

   Typ II (deficit kyslej maltázy, m. Pompe) 

   Typ III (deficit amylo-1,6-glukozidázy (m. Forbes, m. Cori)  

   Typ IV (deficit amylo-1,4→1,6-transglykozidázy (m. Andersen)  

   Typ V (deficit svalovej fosforylázy; m. McArdle) 

   Typ VII (deficit fosfofruktokinázy, m. Tarui; 1cenq32) 

   Deficit kinázy fosforylázy B 

1.5.2. Poruchy transportu a oxidácie karboxylových kyselín 

   Prim. deficit karnitínu vo svaloch 

   Deficit karnitínpalmitoyltransferázy I a II 

1.5.3. Poruchy metabolizmu purínových nukleotidov 

1.5.4. Mitochondriová myopatia (deficit cytochrómoxidázy c) 

1.5.5. Deficit myoadenylátdeaminázy  

1.5.6. Deficit glykozyltransferáz 

1.5.7. Kongenitálne hypomyelinizačné neuropatie (CIDP) 

1.5.8. Santavuoriho sy. – mutácia génu pre 1,2-N-acetylglukozaminyltransferázu  

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

Metabolické myopatie vznikajú následkom poruchy metabolizmu, obyčajne vyvolanej gen. poruchami 

al. hormónovou dysfunkciou. Hereditárne metabolické myopatie zahrňujú enzy-mopatie, ako je deficit 

svalovej fosforylázy, amylo-1,4-glukozidázy, amylo-1,4→1,6-trans-glukozidázy, xantínoxidázy, 

myoadenylátdeaminázy, karnitín-palmitoyl-transferázy, NAD-ubichinónreduktázy. Prejavujú sa 

svalovou slabosťou, myalgiami, príp. myoglobinúriou a kŕč-mi; →glykogenózy. (→syndrómy). 

Príznaky sa môţu zjavovať intermitentne a vyvoláva ich telesná námaha, al. sú permanentné.  

Energiu vo forme ATP získavajú pracujúce svaly z 3 zdrojov: a) z metabolizmus glykogénu: aeróbny 

metabolizmus sa uplatňuje pri intermitentnej al. submax. kontrakciu, kým anaeróbny metabolizmus pri 

intenzívnej svalovej aktivite, najmä pri zníţení prietoku krvi a dodávky kyslíka; b) z metabolizmu 

lipidov: je dôleţitým zdrojom energie pri trvalej submaximálnej práci (trvajúcej >40 min). c) zo zásob 

fosfokreatínu, kt. sa spotrebúvajú v cykle purínových nukleotidov a sú dôleţité pre veľmi intenzívnu 

prácu krátkeho trvania, keď sa uţ iné zdroje vyčerpali. 

Metabolické myopatie moţno rozdeliť na: 1. glykogenózy; 2. poruchy transportu a oxidácie 

karboxylových kys.; 3. lipidové tezaurizmózy; 4. poruchy metabolizmu purínových nukleoti-dov; 5. 

mitochondriopatie s poruchou dýchacieho reťazca; 6. deficit myoadenylátkinázy; 7. deficit 

glykozyltransferáz; 8. kongenitálne hypomyelinizačné neuropatie. 

1.5.1. Glykogenózy – myocyty vychytávajú glukózu z obehu, syntetizujú glykogén a potom ho v 

prípade zvýšených energetických poţiadaviek štiepia. Sarkolema nie je voľne pripustná pre glukózu, 

preto vyuţitie cirkulujúcej glukózy limituje jej transport cez sarkolemu. Glykogén je hlavnou formou 

sacharidových zásob vo svale. Keď vznikne potreba energie na kontrakciu svalu, glykogén sa rozloţí 

na glukózu a poskytuje pracujúcemu svalu potrebnú energiu. Akákoľvek porucha syntézy al. 

degradácie glykogénu zapríčini glykogenózu. Ku glykogenózam s myastenickým sy. patria: typ II 

(deficit kyslej maltázy, m. Pompe), typ III (deficit amylo-1,6-glukozidázy (m. Forbes, m. Cori), typ IV 

(deficit amylo- 1,4Ä1,6-transglykozidázy (m. Andersen), typ V (deficit svalovej fosforylázy; m. 

McArdle), typ VII (deficit fosfofruktokinázy, m. Tarui; 1cenq32). 

1.5.2. Poruchou transportu a oxidácie karboxylových kyselín – gen. podmienené poruchy 

transportu a oxidácie karboxylových kys. patria k najčastejším vrodeným poruchám metabo-lizmu. 

-oxidácie karboxylových kys. (deficit acyl-CoA-

dehydrogenázy veľmi dlhých reťazcov, stredných reťacov a krátkych reťazcov, deficit 3-hydroxy-acyl-



 

CoA-dehydrogenázy dlhých reťazcov); b) poruchy karnitínového cyklu (deficit transportéra karnitínu, 

deficit karnitínpalmitoyltransferázy I, deficit acylkarni-tín-karnitín-translokázy, deficit 

karnitinpalmitoyltransferázy II). 

Karboxylové kys. s dlhým reťazcom sú hlavným zdrojom energie pre kostrové svaly počas trvalej 

práce a hladovania. Pasáţ týchto karboxylových kys. potrebných na b-oxidáciu cez membránu 

mitochondrií vyţaduje ich väzbu na karnitín. Karnitín sa syntetizuje najmä v pečeni a aktívne sa 

transportuje do svalu proti koncent-račnému spádu. Voľné karboxylové kys. sa najprv účinkom 

syntetáz acyl-CoA-karboxylových kys. premieňajú na acyl-CoA.. Potom sa acyl-CoA s dlhým reťazcom 

viaţu pôsobením acylkarnitíntransferáz, ako je karnitínpalmitoyltransferáza I (CPT I). Tieto deje sa 

uskutočňujú na vonkajšej membráne mitochondrií.  

Nová zlúč. prechádza cez vnútornú mitochondriovú membránu účinkom acylkarnitíntranslo-kázy. 

Vnútri mitochondriového matrixu štiepi transportovanú zlúč. účinkom karnitínpalmi-toyltransferázy II 

-oxidácia 

karboxylových kys. s dlhým reťazcom. Deficit karnitínu, karnitínpalmi- -

oxidácie týchto karboxylových kys. môţe zapríčiniť myopatiu.  

Zavedenie širšieho skríningového programu novorodencov umoţnilo presymptomatickú dg. týchto 

porúch. Neliečené prípady sa prejavujú typicky väčšinou pred 18. mesiacom veku. Akút. prejavy sa 

vyskytujú v novorodeneckom období. Protrahovaná karencia výţivy a kata-bolická situácia (infekt, 

hladovanie, napr. v perioperačnej perióde), má za následok hypoketo-tickú hypoglykemickú kómu. 

Okrem toho sa môţe porucha prejaviť postihnutím pečene (hepatopatia, steatóza pečene), kostrového 

svalstvo (svalová slabosť, rabdomyolýza) a myo-kard (kardiomyopatia).  

Pouţitie tandémovej hmotnostnej spektrometrie na stanovenie acylkarnitínov v rámci rozšírených 

skríningových programov umoţnilo odhaliť gen. podmienené poruchy transportu al. oxidácie 

karboxylových kys., kt. patria k najčastejším kongenitálnym poruchám metabolizmu. Kumulatívna 

incidencia týchto porúch je 1:8000 novorodencov (je vyššia ako incidencia fenylketonúrie). Ide o 

choroby, kt. neliečené majú vysokú mortalitu a morbiditu a dajú sa v presymptomatickom štádiu 

pomerne ľahko liečiť. V ostatnom čase sa v th. úspešne pouţíva substitučná enzýmová th. Pomerne 

úspešne sa dajú liečiť poruchy metabolizmu kreatínu a kongenitálne poruchy glykácie. 

Prolongovaná karencia výţivy a vyčerpanie zásob glukózy a glykogénu ohrozuje dieťa na ţivote 

najmä preto, ţe sa nemôţu tvoriť pre ţivot nevyhnutéalternatívne substráty pre mozog (ketolátky). 

Dôleţitá je aj diéta.  

• Prim. deficit karnitínu – má 2 formy: myopatickú a systémovú. Myopatická forma je ná-sledkom 

poruchy transportu karnitínu z plazmy do svalových buniek. Hodnoty karnitínu vo svale bývajú 

zníţené, v plazme a pečeni normálne al. mierne zníţené. Klin. sa porucha manifestuje uţ v detstve al. 

adolescencii ako progredujúca myasténia, námahové mylagie, zriedka myoglobinúriou. V bioptickej 

vzorke sa zisťuje zvýšené mnoţstvo tukových kvapiek, najmä vo vláknach typu I. Elektrónovou 

mikroskopiou sa potvrdzuje abnormálne hromadenie tuku, príp. s miernym zväčšením mitochondrií. 

Systémový deficit karnitínu je následkom poruchy biosyntézy karnitínu v pečeni a/al. jeho nadmerného 

vylučovania obličkami. Zníţené sú hodnoty karnitínu v plazme, ako aj v pečeni a svale. Porucha sa 

prejavuje uţ u detí ako progredujúca svalová slabosť a epizódy dysfunkcie pečene a mozgu, vyvolané 

ťaţšou námahou al. hladovaním. Často napodobujú Reyov sy. Prítomná býva kardiomyopatia a 

kongestívne zlyhanie srdca, kt. môţu byť priamou príčinou exitu. Sval obsahuje väčšie mnoţstvo 

tukových kvapiek, najmä vo vláknach typu I. Zníţené hodnoty karnitínu vo svale a plazme nie sú 

špecifické pre deficit karnitínu. Vyskytujú sa pri gen. chorobách (napr. mitochondriových myopatiách, 

pokročilých formách svalivých dystrofií viazaných na chromozóm X) al. získaných poruchách (napr. u 

hemodialyzovaných pacientov a po podávaní valproátu).  



 

• Deficit karnitínpalmitoyltransferázy (CPT) – je najčastejšie zistenou metabolickou príčinou 

myoglobinúrie u dospelých. Jestvujú 2 typy CPT, CPT I a CPT II, obidva sú dôleţité pre transport 

karboxylových kys. s dlhým reťazcom z cytozolu do mitochondrií. Deficit CPT II je častejší, podmieňuje 

ho gén na lokuse 1p32, dedičnosť je AR.  

Okrem dospelej svalovej formy, deficit CPT I al. CPT II vyvoláva zriedkavé, ale ťaţkú a fatálnu 

chorobu u novorodencov a dojčiat, kt. charakterizuje hypoketotická hypoglykémia a multiorgánové 

malformácie (napr. mikrogýria, neurónová heterotopia, renálna cystická dysplázia, dysmorfia tváre). 

Deficit CPT II u detí sa zriedka prejaví aj hypoketotickou hypoglykémiou, hepatomegáliou a 

insuficienciou pečene, kardiomegáliou a arytmiami, letar-giou, kŕčmi a kómou. Muţov postihuje 

častejšie ako ţeny. Príznaky sa zjavujú skoro po pu-berte, niekedy sa odhalia po záchvate 

rabdomyolýzy a myoglobinúrie. Časté bývajú epizódy myalgie, svalovej rigidity a palpačnej 

bolestivosti, kŕče nebývajú. Záchvaty vznikajú po ťaţšej námahe, najmä pri súčasnom hladovaní. 

V anamnéze sa zisťujú často opakované epizódy rabdomyolýzy a myioglobinúrie uţ v det-stve. Ťaţká 

myoglobinúria môţe vyústiť do renálnej insuficiencie. Väčšinu epizód rabdomyo-lýzy vyvoláva 

prolongovaná námaha, najmä klombinovaná s expozíciou chladu al. hladovaním. Niekedy epizódu 

vyvolá infekcia. Kŕče nebývajú (na rozdiel od glykogenóz). Rabdomyolýza má za následok maskovaný 

vzostup CK a uvoľnenie myoglobínu do plazmy. Myoglobinúria sa prejaví stmtmavýým močom (farba 

koly).  

Dg. deficitu CPT – na deficit CPT treba myslieť pri typickej anamnéze (opakovaná myoglo-binúria) a 

negat. ischemickom teste Medzi záchvatmi sú hodnoty CK v sére normálne. Hodnoty karnitínu v 

plazme bývajú pri deficite CPT I zvýšené. EMG, morfol. a histochem. vyšetrenie bioptickej vzorky 

svalu môţu byť normálne. Deficit CPT treba odlíšiť od glyko-genóz, najmä McArdleho choroby. Dg. 

potvrdzuje nález deficitu CPT vo vzorke svalu, príp. identifikácia gen. poruchy. Pokles CPT v 

kultivovaných fibroblastoch nesvedčí o dg., pretoţe fibroblasty neobsahujú svalovú, ale pečeňovú 

izoformu enzýmu.  

Th. – špecifickú th. deficitu CPT nepoznáme. Myalgie sa však zmierňujú pri dodrţaní preven-tívnych 

opatrení, ako je diéta bohatá na sacharidy a chudobná na tuky, častejšie malé dávky jedla. Prídavky 

sacharidov sú vhodné aj pred zamýšľanou námahou a počas nej. Pre riziko rabdomyolýzy sa 

neodporúča dlhodobá námaha.  

• Funkčná insuficiencia karnitínu sa uplatňuje pri únave, obezite, mikrogravitácii (krátkodobý pobyt vo 

vesmíre), atrofii svalu vyvolanej denerváciou, toxickom poškodení svalov liekmi a i. Prejavuje sa 

zmenou tvaru, hmotnosti a sily. V patogenéze metabolických chorôb má význam aj normálna 

koordinácia expresie metabolických a kontraktilných vlastností svalových vláken typu I.  

1.5.3. Poruchy metabolizmu purínových nukleotidov – adenylátdeamináza (AD) je enzým, kt. 

katalyzuje premenu adenozínmonofosfátu (AMP) na inozínmonofosfát (IMP) a amoniak. Táto reakcia 

sa uplatňuje najmä počas anaeróbnej práce a dopĺňa zásoby ATP, kt. je podstatným zdrojom svalovej 

energie. Otázka, či deficit myoadenylátdeaminázy zapríčiňuje myopatiu, nie je definitívne 

zodpovedaná. 

1.5.4. Mitochondriové myopatie – choroby svalov podmienené  mitochondriopatiami; →mitochondriové 

myopatie.  

1.5.5. Deficit myoadenylátedeaminázy →myoadenylátdeamináza.  

1.5.6. Deficit glykozyltransferáz – glykozyltransferázy sú enzýmy, kt. majú úlohu pri väzbe sacharidov 

na dystroglykány, molekuly významné pre organizáciu svalového vlákna. Deficit rôznych 

glykozyltransferáz podmieňuje 4 podtypy KDS: 1. →Walkerov-Warburgov sy.; 2. →Fukuyamov sy.;; 

(→syndrómy); 3. choroba svalov-očí-mozgu; 4. svalová dystrofia 1C/dystrofia svalov panvového 



 

pletenca (MDC1C/LGMD2I), ako aj príbuzné poruchy, kt. sa vyskytujú spontánne pri myšiach. 

Podobnú patogenézu majú pp. mnohé ďalšie sy. KDS, pri kt. nie je prim. porucha známa. 

1.5.7. Kongenitálne hypomyelinizačné neuropatie (CIDP) – myastenický sy. môţu imitovať myotonické 

sy. (myotonia congenita), periodická hypokaliemická paralýza, malígna hyper-termia, myozitída, 

alkoholická myopatia, Whippleova choroba, porphyria cutanea tarda, myalgie a rigidita svalov 

vyvolaná nadmernou telesnou námahou. 

1.5.8. Santavuoriho syndróm – mutácia génu pre 1,2-N-acetylglukozaminyltransferázu; →dystrofické 

myopatie, 1.1.18. 

1.6. Endokrinne podmienené myopatie 

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

1.6.1 Addisonova choroba  

1.6.2. Cushingova choroba 

1.6.3. Hypotyreóza  

1.6.4. Hypertyreóza (hodnoty CK bývajú normálne) 

1.6.5. Hyperkalciémia (hyperparatyreóza) 

1.6.6. Hypokalciémia (hypoparatyreóza) 

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

1.6.1. →Addisonova choroba, najmä s elyktrolytovou poruchou 

1.6.2. →Cushingova choroba 

1.6.3. Myopatia pri hypoptyreóze – prejavuje sa spomalenou kontrakciou i relaxáciou svalov a ~ v 

1/2 perípadov je aj slabosť, kŕče, mylagie a tuhnutie svalov.V 10 % sa vyskytuje generalizovanuá 

hypertrofia svalov (Hoffmannov sy.), kt. vyvoláva atletický, herkulovský vzhľad, po th. ustupuje. 

Hodnoty CK sú zvýšené, pri hypofýzovej hypotyreóze normálne a myopatia zriedkavá. 

1.6.4. Myopatia pri hypertyreóze – v miernych prípadoch sa prejavuje svalovou slabosťou, 

únavnosťou a mienmou atrofiou, v ťaţších prípadoch atrofiou proximálneho svalstva a ťaţkou 

slabosťou. Na rozdiel od PM nie sú postihnuté hrtanové a hltanové svaly. K zriedkavým formám 

myopatie pri hypertyreóze patrí exoftalmická oftalmoplégia, myasthenia gravis reagujúca čiastočne na 

prostiogmín, hypokaliemická periodická paralýza. Hodnoty CK bývajú normálne. 

1.6.5. Hyperkalciemická myopatia pri hyperparatyreóze – vyzančuje sa únavou a slabosťou 

proximálneho svalstva najmä dolných končatín, kt. sa sprevádza takmer všetkých pacientov s prim. i 

sek. hyperparatyreózou. Aktivita svalových enzýmov v sére a EMG nález nie sú zmenené. Klin. obraz 

sa podobá PM. 

1.6.6. Hypokalciemická myopatia pri hypoparatyreóze – býva zriedkavaá, hodnoty CK v sére sú 

zvýšené. 

1.6.7. Tyrotoxická periodická paralýza a Connov sy. – (prim. hyperaldosteronizmus) postihujú 

najmä osoby ázijského pôvodu. Obrnu vyvoláva hypokaliémia. Trh. sa zameriava na odstránenie 

príčiny. Paralýzu môţe vyvolať nadmerné poţitie likorice a mnoţstvo iných príčin hypokaliémie. 

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

1.7. Zápalové myopatie (→myozitídy) 

1.8. Toxické a liekové myopatie  (→myopatie). 

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

1.9. Ostatné myopatie 

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

1.9.1. Kompartmentové sy.      1.9.13. Chron. únavový sy.  

1.9.2. Kraniomandibulárne poruchy     1.9.14. Spastickosť svalov 



 

1.9.3. Rabdomyolýza      1.9.15. Nádory svalov   

1.9.4. Sy. eozinofílie-myalgie     1.9.16. Hyperekplexia    

1.9.5. Fibromylagia      1.9.17. Polymyalgia rheumatica 

1.9.6. Kŕče svalov        1.9.18. Tenosynovitída 

1.9.7. Rigidita svalov      1.9.19. Isaacov syn. 

1.9.8. Slabosť svalov      1.9.20. Encefalomyopatie 

1.9.9. Tendinitída      1.9.21. Kongenitálna myopatia s apoptózou 

1.9.10. Atrofické myofasciálne bolsetivé sy.    1.9.22. Hemofaciálna myohyperplázia 

1.9.11. Kontraktúry       1.9.23. Kardiofaciálny sy. 

1.9.12. Artrogrypóza      1.9.24. Sy. bránice    

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

1.9.1. Kompartmentové syndrómy – bolestivé myopatie s obmedzením pohybu, parestíéziami 

následkom zlomenín (napr. v oblasti prekolenia), pri entezopatiách Príčinou sú poruchy 

mikrocirkulácie následkom zvýšenia tkanivového tlaku (edém vyvolaný traumou al. zápalom) v rámci 

jedného kompartmentu fascie, príp. aj tlaku škrtiaceho sadrového obväzu a zvýšenej polohy 

končatiny. Prejavuje sa lokálnym opuchom so začervenaním a neskôr livídnym sfarbením. Dfdg. treba 

odlíšiáť trombózu, tromboflebitídu, pomliaţdenie svalu, traumatické lézie nervu. Th. spočíva vo 

včasnej dekompresii, príp. ošetrenie zlomeniny stabilnou osteosyntézou. Komplikáciou môţe byť 

ischemická (Volkmannova) kontraktúra; por. sy. karpálneho tunela.  

1.9.2. Kraniomandibulárne poruchy – zahrňujú temporomandibulárny sy. – angl. temporo-mandibular 

joint syndrome, syn. myofasciálny bolestivý dysfunkčný sy. temporomandibulár-neho kĺbu (TMK), 

Costenov sy. Ide o symptómový komplex, kt. pozostáva zo spontánnej a palpačnej bolestivosti, 

,,praskania“, ,,cvakania“ v kĺbe, obmedzenie a zmenenú pohyblivosť sánky. Prejavuje sa skôr v 

ţuvacích svaloch ako samomTMK. Etiológia nie známa, istú úlohu má dysharmónia zhryzu a 

psychofyziol. faktory. Dfdg. treba vylúčiť iné bolesti tváre: lokálne zápalové a nádorové procesy, 

neuralgiu n. facialis, n. glossopharyngeus, n. trigeminus, bolesti zubov, kraniofaciálne, orofaciálne a i. 

sy. 

Povrch kostí temporomandibulárnehi skĺbenia je pokrytý chrupavkou a oddeľuje ich malý disk, kt. 

zabraňuje ich vzájomnému treniu. Kĺb stabilizujú svaly, kt. umoţňujú otváranie a zatváranie úst. 

Palpačná bolestivosť a bolesť môţu vychádzať z TMK, ale aj z iných zdrojov. TMK môţe postihovať 

osteoartritída, reumatoidná artritída a i. formy zápalu. Diskoordinácia ľavého a pravého TMK 

môţevyvolať dislokáciu disku, kt. oddeľuje sánku od lebky. K tejto dislokácii môţe prispuievať 

nesprávny zhryz. 

Chron. tenzia a anxiozita môţu vyvolať bruxizmus, kt. sa často vyskytuje v noci, or maintain a 

clenched jaw. Preťaţovanie TMK a podporných svalov môţe zapríčiniť bolesti, kt. intenzita kolíše a 

môţu byť prechodné al. chron. Na príznaky poruchy TMK trpí v USA ~ 10 miliónov ľudí. 

Klin. obraz – charakterizujepalpačná bolestivosť ţuvacích svalov, tupá bolesť pred ušami, cvakavý 

zvuk al. pocit vŕzganie pri otváraní úst al. ţuvaní, zablokovanie kĺbu s nemoţnosťou otvárať a zatvárať 

ústa. Následkom nadmerného škrípania (bruxizmu) a zvierania sánky, kt. bývajú niekedy prítomné, je 

tupý diskomfort v sánke a ţuvacích svalov ráno po prebudení. Bývajú aj bolesti hlavy.  

K rizikovým faktorom patrí stres, chron. tenzia a úzkosť, kt. zapríčiňujú zvieranie sánky, nadmerné 

pouţívanie svalov upínajúcich sa na spánkovú kosť a stabolizujúcich TMK. 

Stres môţe zapríčiňovať intenzívne stláčanie zubov aj mimo jedenia. Nadmerné pouţívanie TMK 

intenzívnym a nadmerným stláčaním zubov vyvoláva bolesť, čo sa často nevníma, najmä počas 

spánku. 

Skríning a dg. – pomocou rtg al. MRI sa dajú zobraziť príp. abnormality kĺbov. Vyšetrenie zhryzu môţe 

odhaliť abnormality konfigurácie a pohybov sánky. Vysoké zubné výplne a vyčnievajúce zuby, 



 

dislokované zuby následkom predčasnej straty iných zubov, ako aj vrodené chyby môţu podmieňovať 

nesprávne zoradenie zubov a následné bolesti. Nesprávny zhryz sa dá objektivizovať. 

Th. – zameriava sa na odstránenie zápalu, aplikáciu nesteroidových antiflogistík. Pri ťaţších 

bolestiach a zápale môţe aplikovať kortikoidy intraartikulárne. Stomatol. ošetrenie je dôleţité na 

zlepšenie zhryzu (vyrovnaním kúsacích plôch, nahradením chýbajúcich zubov, výplňami al. 

korunkami). Pri zmenách konfigurá- cieTMK prichádza do úvahy plastický výkon (dlaha). Pri bruxizme 

sa môţe aplikovať strojček, kt. zabráni predčasnému opotrebeniu zubov. Biofeedback al. relaxačná th. 

môţe pomôcť zmierniť tenziu, kt. vyvoláva nadmerné stláčanie zubov. Pri neúspechu konzervatívnej 

th. sa dá vykonať chir. úprava al. odstránenie disku medzi sánkou a spánkovou kosťou. Nie je vhodné 

ţuvanie ţuvačiek, jedenie lepkavých a tuhých jedál, surovej zeleniny (mrvky ap.). Pri zívaní sa treba 

vystríhať nadmernému otváraniu úst. 

1.9.3. →Rabdomyolýza.  

1.9.4. Eozinofilná myozitída; →myozitídy. 

1.9.5. →Fibromyalgia – (názov zaviedol Gowers r. 1904 v práci o lumbagu) syn. fibromyozi-tída, 

fibrozitída, myofibrozitída, myofasciálny bolestivý sy., myofasciitída, svalový reumatiz-mus. Vyznačuje 

difúznymi bolesťami kostrosvalového systému vrátane kĺbových a periartikulárnych štruktúr, svalov, 

väzov, šľachových úponov, podkoţného tkaniva a kostných výčnelkov. Fibromyalgia môţe vzniknúť 

ako prim. al. sek. chorobný proces Postihuje najčastejšie ţeny vo veku 20 – 50 r. K sy. patrí chron. 

únava, bolesti hlavy, príp. depresie. a psychol. abnormality: ráno sa pacienti cítia horšie ako večer, 

bolesti, stuhnotosť a únava sa znásobujú. Na EEG sa zisťujú poruchy non-REM-spánku pri 

normálnom REM-spánkiu, spánok neprináša odpočinok. Laborat., rtg a bioptické nálezy sú normálne. 

Predpokladá sa, ţe príčinou bolesti je lokálna ischémia al. hypoxia svalov. Iní autori sa domnievajú, ţe 

ide o následok deficitu endorfínov a poruchy modulácie bolesti. Bolestivé miesta na tele majú pomerne 

presnú anat. lokalizáciu, nezávislú od veku, postavy a rasy. Ide o 14 miest, kt. mierne citlivé pri 

palpácii u zdravých osôb. Rozdiel je kvantit. výskyt je častejší u mladých ţien. Pri tlaku na citlivý bod 

(angl. tender point) môţe vzniknúť bolesť na vzdialenom mieste (spúšťacie body, angl. trigger points). 

Príznaky sa zhoršujú chladom, vlhkým počasím, nadmernou telesnou aktivitou al. naopak inaktivitou a 

zmierňujú sa teplom, strednou aktivitou, masáţou al. odpočinkom. Priaznivo ich ovplyvňuje plávanie, 

alkohol, cvičenie a gravidita. Okrem bolestivých miest býva prítomná citlivosť koţných rias taktieţ na 

charakteristických miestach, najmä v hornej lopatkovej oblasti, kt. sa spája s nápadnou reaktívnou 

hyperémiou. Niekedy sa zisťujú podkoţné pohyblivé uzlíky (fibrozitické uzlíky), najmä v oblasti kríţov 

a crista iliaca posterior. Histiol. ide o väzivovo-tukové tkanivo bez prejavov zápalu (→bolesť). 

Dfdg. – treba odlíšiť sy chron. únavy (sy. sa značne prekrývajú), psychogénny reumatizmus (rozdiel je 

najmä v prítomnosti konštantných citlivých bodov pri fibromyalgii a zmenýách vyvolaných vonkajšími 

faktormi, kým pri psychogénnom reumatizme sa uplatňujú vnútorné faktory psychického charakteru, 

ako je radosť, smútok, rozrušenie ap.). 

Th. – spočíva v identifikácii bolestivoych bodobv a in. zmesi kortikoidov a anestetika, aplikácii 

myorelaxancií, antidepresív, ataraktík, príp. salicylátov a nesteroidných analgetík. 

1.9.6. Kŕče svalov – náhle krátkodobé mimovôľové bolestivé a hmatateľné svalové kontrakcie, kt. 

ustupujú po natiahnutí (strečing) svalu. Klasické kŕče sú neurogénneho pôvodu (vyvoláva ich skôr 

abnormálna aktivita nervov ako svalov). Tento typ kontrakcií sa obyčajne začína náhle a končí sa 

pasívnym uvoľnením svalu. Môţe ísť o izolovaný jav al. manifestáciu zákl. choroby, napr. urémie, 

hypotyreózy, choroby motoneurónov a i. U zdravých osôb sa mô-ţu vyskytovať kŕče jednotlivých 

svalov, po námahe a v spánku. Z nervosvalových chorôb sa klasické kŕče vyskytujú pri ALS a 

spinálnych atrofiách svalov (SMA). Príčinou kŕčov môţu byť elektrolytové poruchy (dehydratácia, 

hyponatrémia, hypomagneziémia, hypokalciémia, hypoglykémia), tyreopatie, hypokorticizmus, lieky, 

gravidita, stenóza chrbticového kanála, familiárne kŕče s fascikuláciami, postihnutie motoneurónu: 



 

amyotrofická laterálna skleróza. Elektr. nemé kŕče sú charakteristické pri deficite fosforylázy, ,,rippling 

muscle disease“, Brodyhochoroba. 

Druhý typ kŕčov, kt. nesúvisí s abnormálnou aktivitou nervov, vzniká, keď sa sval nachádza dočasne v 

kontrahovanom stave. Ide o tzv. kontraktúru (nemá nič spoločného s kontraktúrou kĺbu). Tento stav 

môţe byť bolestivý a často sa opisuje ako bolesť. Myalgie počas námahy v dôsledku neneurálneho 

svalového kŕča sa môţu vyskytovať u pacientov s paramyotonia congenita, niekt. formami myotónie, 

,,rippling muscle syndrome“ al. metabolickými myopa-tiami následkom poruchy glykolýzy (McArdleho, 

Coriho, Forbesova, Tauriho choroba, deficit fosfoglycerátinázy a LD).  

• Lokálne kŕče – bývajú následkom hyperexcitability arborizácie nervových zakončení. Dostavujú sa 

najčastejšie po vôľových kontrakciách, najmä skráteného svalu, príleţitostne počas odpočinku al. v 

spánku, moţno ich vyvolať 10-Hz elekt. stimuláciou. Ustupujú po pasívnom strečingu a lokálnej 

masáţi. Postihuje skôr jednotlivé svaly ako skupiny, najmä m. gastrocnemius. Lokálne kŕče v iných 

svalov sa často spájajú s denerváciou al. inými nervovými poruchami. Hodnoty CK v sére sa zvyšujú. 

Na EMG sú nepravidelné trojfázové akčné potenciály, s frekvenciou 40–60 Hz. Vychádzajú zo 

zakončení motorických nervov.  

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

Systémové choroby spojené s kŕčmi 

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

• Dehydratácia: potenie, diuretiká, hemodiaýza. 

• Metabolické poruchy: deplécia Na
+
, Mg

2+
, Ca

2+
, glukózy 

• Endokrinopatie: hyper- a hypotyreóza, insuficiencia kôry nadobličiek 

• Gravidita  

• Lieky a jedy  

• Nervosvalové poruchy spojené s kŕčmi  

     Lézie nervov  

     Poruchy motorického systému 

     Amyotrofická laterálna skleróza  

     Motorické neuropatie  

     Hereditárne poruchy motoneurónov  

     Iné denervácie  

     Stenóza chrbtice  

     Polyneuropathies  

     Sy. so spontánnou aktivitou 

     Epizodická ataxia 1 (EA1) 

     Neuromyotónia (Isaacov sy.) 

     Stiff-man syndrome  

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

• Fascikulácie – zášklby, sú spontánne výboje axónu, kt. vyvolávajú kontrakcie mimovôľové 

nebolestivé kontrakcie svalových vláken inervovaných motorickou jednotkou (,,rippling unit“); prejavujú 

sa viditeľnými zášklbami svalu. Podmieňujú viditeľný malý ţliabok al. jamku pod koţou, nevyvíja sa 

však pritom svalová sila schopná hýbať končatinou.  

Môţu vznikať v ktoromkoľvek mieste v priebehu axónu. Môţu byť benígne, napr. beţné aj u zdravých 

osôb sú v m. gastrocnemius. Fascikulujúce svaly majú normálnu silu. Vyvoláva ich námaha, 

hyperventilácia a tenzia. Môţu byť benígnym úkazom al. prejavom choroby motoneurónu al. 

periférneho nervového systému. Môţu sa spájať so spazmofíliou, motorickými neuropatiami a 

poruchami motoneurónu, metabolickými poruchami (hyperparatyreózou, hypertyreózou, 

hypomagneziémiou) al. sa dostavujú po niekt. liekoch (inhibítoroch cholínesterázy, kofeíne, teofylíne, 

terbutalíne, lítiu). Vyskytujú sa pri amyotrofickej laterálnej skleróze, spinálnej bulbárnej atrofii svalov, 

spinálnej atrofii svalov viazanej na chromozóm X a typ 1 (postihujú jazyk a ústa). Aj u zdravých sa 



 

vyskytujú občas okolo očí, na chrbte rúk medzi palcom a ukazovákom a chrbte nôh. Fascikulácie sa 

zhoršujú stresom, pri nedostatku spánku a po kofeíne. Vyskytujú sa aj pri hypertyreóze, sy. benígnych 

kŕčov a fascikulácií. U niekt. osôb s kŕčmi a fascikuláciami sa môţue neskôr vyvinúť ALS, u iných sa 

problém obmedzuje len na tieto príznaky. 

Th. kŕčových stavov – má sa zamerať na úpravu metabolických porúch. Osvedčuje sa chinidínsulfát (v 

dávke 260 mg qhs or bid), karbamazepín (200 mg bid al. tid), fenytoín (300 mg qd), tokainid (200–400 

mg bid), verapamil (120 mg qd ), amitriptylíne (25–100 mg qhs), vitamin E (400 IU qd), riboflavín (100 

mg qd), difénhydramín (50 mg qd), vápnik (0,5–1 g elementárneho Ca
2+

 qd). 

1.9.7. Rigidita svalov – angl. stiff-man syndrome, stiff-persone syndrome, skr. SPS, Moerschov-

Woltmannov sy., progresívna rigidita axiálneho a končatinového svalstva neznámej genézy s 

kontinuálnou EMG aktivitou. Ide pp. o antiglutamátdehydrogenázovými (anti-GAD) protilátkami. 

Manifestuje sa v 4. –6. dekáde ţivota, častejšie muţov ako ţien (7:3); niekedy posthuje deti. 

Charakterizujú ju intermitentné spazmy, kt. sa stávajú trvalými a postihujú početné svaly, najmä 

dolných končatín a trupu. V ťaţších prípadoch môţe byť postihuté dýchacie svalstvo. 

Prodrómami sú bolesti a stuhnutosť axiálnych svalov (šija, chrbtica), kt. prechádzajú na kon-čatiny. Po 

vonkajších podnetoch sa dostavujú príp. bolestivé svalové spazmy a hyperhidróza. Stuhnutosť a pády 

vznikajú epizodicky. Opísali sa aj hereditárne formy s hyperekplexiou a stuhnutím svalov. Postihnutie 

končatín zhoršuje chôdzu, postihnutie drieku má za následok lumbálnu hyperlordózu a obmedzenie 

flexie trupu. Spazmy vyvoláva strečing, ľahký dotyk, hluk, emočné podnety, strach z voľného 

priestranstva, môţu sa však dostaviť aj spontánne. Počas spánku sa nevyskytujú a len zriedka 

postihujú kraniálne svaly. Náhly myoklonus môţe vyvolať pád, po kt. nasleduje tonická aktivita 

ustupujúca za niekoľko s. Postihnutie býva bilaterálne, typická je extenzia a pronácia horných 

končatín, extenzia trupu, extenzia a mierna abdukcia dolných končatín s inverziou nohy. Môţe ísť o 

súčasnú kontrakciu agonistov a agonistov brušných a hrudníkových paravertebrálnych svalov. 

Spazmy môţe vyvolať malé pohyby následkom súčasnej kontrakcie svalov okolo kĺbov. Bývajú 

spojené so silnými bolesťami; môţu byť príčinou fraktúr. Šľachové reflexy sú normálne al. zvýšené, 

brušné koţné reflexy nevýbavné. Priebeh choroby je pomaly progredujúci al. ustálený. Opísali sa 

náhle smrti (náhle reštrikčné zastavenie dýchania, arytmie, rýchla intrate-kálna aplikácia baklofénu); 

zhoršuje sa po aplikácii antagonistov GABA.  

K pridruţeným chorobám patrí epilepsia, subakút. encefalomyelitída s postihnutím mozgového kmeňa 

(PERM), diabetes mellitus, typ I (30 – 60 %), nádory, napr. karcinóm prsníka, pľúc, tymóm, imunol. 

poruchy (tyreoiditída – 13 %, perniciózna anémia – 7 %, myasthenia gravis, insuficiencia ovárií al. 

nadobličiek, vitiligo); podobné imunol. poruchy sa vyskytujú u iných členov rodiny. HLA: DRb1 0301 

(40 – 70%). V sére býva prechodne zvýšená hodnota CK, v 30 % sú prítomné ANA, v likvore sú 

oligoklonové pásy (60 %), zvýšené hodnoty proteínov (20 %), pleocytóza: 10% pri variante SPS; 63% 

pri variante PERM, normálny nález v 40 % pri variante SPS a 12 % pri variante PERM. EMG vykazuje 

kontinuálne akčné potenciály, kt. perzistujú v priebehu relaxácie. Motorické jednotky sú normálne a 

nedajú sa odlíšiť od vôľovej aktivity. Najvýraznejšiu sú v axiálnych svaloch. Perzistujúce výboje trvajú 

50 – 60 ms; ich frekvencia je 5–6 Hz, sú rytmické, synchrónne. Prerušenie výbojov spazmom sa 

prejaví obrazom rýchlej aktivity s úplnou interferenciou > 4 s. Aktivitu zniţuje i. v. podanie diazepamu. 

Fibrilácie ani zoskupené rytmické výboje sa nepozorujú.  

Podstatou choroby je porucha presynaptickej inhibície nervových zakončení typu Ia, zosilnené 

polysynaptické reflexy a pp. porucha descendentných regulačných dráh. Na rozdiel od tetanu nejde o 

poruchu segmentovej inhibície ani hyperexcitáciu motoneurónov. Descendentná monoaminergická 

retikulospinálna dráha inhibuje spinálne flexorové reflexné aferentácie s krátkou latenciou, facilituje 

spinálne flexorové dráhy s dlhou latenciou.  



 

V CNS sú prejavy perivaskulárneho zápalu, v mieche strata neurónov. V 50 – 90 % sú prítom-né 

protilátky proti glutamátdekarboxyláze (GAD).V sére a likvore sú zvýšené titre protilátok proti 

epitopovým lineárnym a konformačným štruktúram GAD (Mr 65 000 a 67 000). Proti-látky proti GAD 

bývajú prítomné aj pri iných sy., ako je podnebný myoklónus, parciálna epilepsia refraktérna voči th. 

(15 %, nie však generalizovaná), inzulín-dependentný diabetes mellitus (spolu s protilátkami proti 

tyrozínfosfatáze IA-2), poruchy T-bunkovej imunity, autoimunitný polyendokrinný sy. II. Prítomné 

bývajú aj protilátky proti bunkám pankreatických ostrovčekov (60 %), amfifyzínu (Mr 128 000, 

asociácia s karcinómom prsníka). V lik-vore sú v 50 % oligoklonové pásy.  

Th. – je málo účinná. Symptomaticky sa aplikujú vysoké dávky diazepamu (20–300 mg/d), 

klonazepam. Spazmy a stuhnutosť zmierňuje monoaminergická inhibícia (klonidín a tizani-dín) a 

inhibícia GABA-ergického systému (baklofén a diazepam). Ako adjuvans sa ordinuje baklofén al. kys. 

valproová. Akút. prerušenie intratekálnej aplikácie baklofénu pumpou môţe byť fatálne (akút. 

abstinenčný sy.). Podáva sa aj tiagabín v dávke 6 mg/d. Odporúča sa aj imunomodulačná th. – 

kortikosteroidy: vysoké dávky solumetrolu so zniţovaním dávok, kt. prinášajú zlepšenie po mesiacoch. 

Príp. sa podáva imunoglobulín i. v., vykonáva plazmafe-réza. 

K variantom stiff-man sy. patrí loţisková forma s postihnutím končatín (trup býva ušetrený), vyskytuje 

sa u osôb 35–60-r. Stuhnutosť a spazmy dolných končatín sa dostavujú najmä po vôľových pohyboch, 

ale aj po reflektorických podnetoch. Sú asymetrické. V th. sa aplikuje baklofén a diazepam s 

čiastočným efektom. Sy. stuhnutia horných končatín môţe singalizovať paraneoplastickú chorobu. 

Niekedy sa sy. spája so zášklbmi a stuhnutosťou axiálnych a svalov horných končatín, kmeňovými 

myoklóniami, príznakmi lézie horných motoneurónov. Pridruţená býva senzorická ganglionopatia, 

nádory prsníka a malobunkový karcinóm pľúc. prítomné bývajú protilátky proti amfifyzínu I a GAD. 

1.9.8. Slabosť svalov →myasténia.  

1.9.9. Tendinitída  

1.9.10. Atrofické myofasciálne bolestivé syndrómy →fibromyalgia.  

1.9.11. Konktrakútry – trvalé fixácie kĺbov vyvolané permentnou kontrakciou svalu. Patria sem: 

Dupuytrenova kontraktúra (fibromatóza dlaňovej aponeurózy charakterizovaná zhrubnutím a 

kontraktúrou fibróznych pruhov na dlaňovej strane ruky a prstov, kt. postihuje najčastejšie muţov v 30. 

aţ 50. r. ţivota). Peyronieho choroba porucha hojenia poranenej tunica albuginea pesni neznámej 

genézy. Podobá idiopatickej fibrózy iných orgánov, ako je Dupuytrenova kontraktúra, keloidy, 

hypertrofické jazvy ap. Niekt. autori odporúčajú aplikáciu verapamilu a interferónu a2b do lézií. V 

ťaţších prípadoch s kalcifikáciou prichádza do úvahy chir. výkon s príp. protézou penisu. Kontrakúra 

bedrového klbu – trvalá fixácia bedrového kĺbu v prim. postavení s obmedzením pasívnych i aktívnych 

pohybov v bedrovom kĺbe. Lokomócia je sťaţená a pohyby bolestivé. Môţe byť vyvolaná úrazom, 

infekciou al. poliomyelitídou. 

1.9.12. Artrogrypóza – arthrogryposis, syn. amyoplasia congenita, arthromyodysplasia, kon-genitálny 

Guerinov-Sternov sy., myodystrophia fetalis deformans, trvalá flexia al. kontraktúra kĺbu.  

1.9.13. →Chronický únavový sy.   

1.9.14. →Spastickosť svalov. 

1.9.15. Nádory svalov – zahrňujú nádory kostrového, srdcového a hladkého svalového tkaniva; patria 

sem myosarkómy a leiomyómy. 

1.9.16. Hyperekplexia – [hyperecplexis]  angl. startle disease (choroba zo zľaknutia), AD al. AR 

dedičná choroba podmienená poruchou a1-podjednotky glycínového receptora (väzba strychnínu); 

patol. gén je na chromozóme 5q33–q35. Prejavuje sa rigiditou a myoklóniami po náhlom podnete. 

Manifestuje sa uţ v ranom detstve hypertóniou a myoklóniami. V th. sa osvedčuje klonazepam.  



 

1.9.17. →Polymyalgia rheumatica  

1.9.18. →Tenosynovitída 

1.9.19. Isaacov syndróm; →syndrómy.   

1.9.20. Encefalomyopatie sú heterogénnou skupinou porúch charkterizovaných zmenami 

metabolizmu mitochondrií s dysfunckiou svalstva a mozgu. Sú často multisystémové a ich začiatok 

(manifestujú sa zvyčajne v 1. al. 2. dekáde ţivota), distribúcia postihnutých svalov, stupeň závaţnosti 

a priebeh sú menlivé.  

1.9.21. Kongenitálna myopatia s apoptózou – identifikovala sa u jap. pacienta s kongenitálnou 

hypotóniou, oneskorením psychomotorického vývoja, generalizovanou atriofiou svalov, myoaptickou 

tvárou, normálnými šľachovými reflexami a hodnotami CK, kontraktúrami členkov. Histol. sa v 

zmenšených svalových vláknach pozorovali bazofilný materiál pozit. na kyslú fosfatázu, nezrelé vlákna 

typu 2C (40 %), vakuoly (20 %), mierna fibróza endomýzia, zahustenie chromatínu v jadrách a jeho 

fragmentácie, zmeny podobné apoptotickým (Bax-pozit., pro-apoptotické svalové vlákna v 90 % a i. 

zmeny, aktivovaná kaspáza-3 vo vláknach (6 %) , tunel-pozit. jadrá (2 %) a i. 

1.9.22. Hemifaciálna myohyperplázia – AR dedičná al. sporadická kongenitálna choroba, kt. 

vzniká vo včasnom štádiu vývoja branchiálnych oblúkov. Klin. sa prejavuje hypertrofiou svalov. Z 1. 

branchiálneho oblúka sa vyvíjajú svaly tváre a m. orbicularis oculi, z 2. oblúka ţuvacie svaly. 

Hyperplázia kostí ani iných orgánov na postihnutej strane nie je prítokmná. U niekt. pacientov je 

paréza n. facialis, najmä okrajovej sánkovej vetvy. na postihnutej strane tváre sú výrazné vrásky, 

zúţená mihalnicová štrbina,. deviácia nosa a brady smerom k postihnutej strane. Zmenšené je 

vestibulum nasi, ušnice sú niţšie uloţené, oploštenie líc (,,malar flattening“) na postihnutej strane. 

Tvárové svaly vrátane ţuvacích sú unilaterálne zväčšené. Na splanchnokrániu sú prejavy 

hypoplázie al. dysplázie. Svalová biopsia neposkytuje patol. nálezy. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Prehľad proteínov membrány svalovej bunky 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Alfa-B-krystalín  

Lamíníny  

Lamíny  

LAMP-2 proteín  

Leupeptin  

MASC  

MuSK  

MuSK  

Myotilín  

N-CAM  

Nebulín  

Nestín  

Neuroregulíny 

Neurofascín 

Nidogén/enaktín  

Paranemín  

Perlekán  

Plektín  

Proteín 2 podobnýdystrofínu →DRP2 

Rapsyn  

Sarkoglykány  

Sarkospan  

Alfaspektrín  

Synemín 

Synkoilín 

Syntáza NO 

Syntrofíny 

Talín  

Teletonín 

Titín  

TRIM  

Utrofín  

Zink finger proteín 9  

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

Posmrtná stuhnutosť (rígor mortis) je podmienená pretrvávaním väzby medzi aktínu a myozínom. 

Príčinou je nedostatok ATP, čo znemoţňuje väzby medzi myozínom a ATP, a tým rozvoľnenie väzby 

aktín–myozín. Chýba pp. aj produkcia relaxačného faktora v SR. 



 

Kontrakcia hladkého svalu →kontrakcia svalu. 

Poruchy funkcie svalu – môţe nastať následkom týchto faktorov: 1. nečinnosť; 2. denervácia; 3. 

patol. procesy vo s. (zápaly, úrazy, poruchy cievneho zásobenia atď.); 4. patol. procesy na 

nervosvalovej junkcii; 5. genet. podmienené ataxie. 

1. Nečinnosť – inaktivita vyvoláva atrofiu svalov, kt. sa prejavuje zmenou veľkosti a počtu svalových 

vláken. Vyskytuje sa pri starnutí, poruchách krvného zásobovania, po imobilizácii (atrophia ex 

inactivitate), prolongovanom bezťiaţovom stave, pri malnutrícii a najmä po denervácii. Ak tieto 

zmeny netrvajú dlho, sú reverzibilné. Pri dlhšom trvaní vznikajú zmeny vo väzive a môţu sa vyvinúť 

kontraktúry. Atrofia z nečinnosti je výraznejšia v natiahnutých svaloch ako v relaxovaných al. v 

svaloch v strednom postavení. S atrofiou s. nastáva aj strata propriocepcie, a tým porucha celého 

pohybového stereotypu. Reverzibilná atrofia s. môţe vniknúť aj reflexným útlmom, vyvolaným patol. 

aferentáciou z kĺbu.  

2. Denervácia – poruchy spojenia medzi nervovým a svalovým vláknom majú za následok 

obmedzenie pohybu, zníţenie svalového tonusu, vymiznutie reflexov a atrofiu svalových vláken, kt. 

sa rozpadávajú. Stráca sa sarkoplazma a svalové vlákna sa stenčujú. V prvých d po denervácii sa 

zniţuje dráţdivosť s. Lézia predných rohov miechy má za následok ireverzibil-nú atrofiu s. (napr. pri 

poliomyelitíde atrofiu s. dolných končatín). Tri týţd. po denervácii sa dostavujú zášklby svalových 

vláken (fibrilácia) a zväzkočkov (fascikulácie), kt. s postupom degenerácie ubúdajú. Ak sa opäť 

zjavia po th., svedčia o začínajúcej reinervácii. Po 3 mes. sa nervosvalové platničky denervujú, 

svalové vlákna fragmentujú a strácajú priečne pruhovanie. V ďalšom štádiu sa zmnoţuje väzivo a 

vznikajú kontraktúry, príp. ankylózy. Ireparabilné zmeny s nahradením s. tukom a väzivom nastávajú 

po ~ 8 mes. Ak svalové vlákna regenerovali, ich počet v motorickej jednotke sa zväčšuje. Tým sa 

zhorší jemnosť a koordinácia pohybov, rýchlejšie nastupuje únava, pretoţe aj na malé výkony sa 

mobilizuje veľa svalových vláken. 

Následkom degenerácie motoneurónov miechy vzniká spinálna atrofia. Ide o skupinu chorôb s 

progresívnou degeneráciou motoneurónov miechy, kt. sa prejavuje slabosťou a atrofiou svalov, 

obyčajne bez lézie kortikospinálnej dráhy. Sú recesívne dedičné. Delia sa na typ I (m. Werdnig-

Hoffman, hereditárna motorická neuropatia, HMN, proximálny typ), typ II (intermediárna forma) a typ 

III (m. Kugelberg-Welander). Typ I je fatálny v detstve, typ II sa začína v adolescencii a končí sa 

letálne v 2. – 3. dekáde, typ III sa začína v detstve a je pomaly progredujúci. Adultné formy sa 

označujú ako progresívna atrofia svalov. 

3. Patol. procesy vo svale – ako sú zápaly, úrazy, poruchy cievneho zásobenia atď. Prejavujú sa 

únavnosťou a zníţením výkonu, bolesťami, zníţením reflexov a elekt. dráţdivosti, príp. atro-fiami. 

Pri degeneratívnych chorobách nastáva postupné nahradzovanie svalstva tukom a väzivom počet 

svalových vláken v jednej motorickej jednotke klesá, preto býva zníţená svalová sila. Keďţe 

choroba postihuje najmä axiálne a pletencové s., jemné pohyby prstov a tváre nebývajú porušené.  

4. Patol. procesy na nervosvalovej platničke – týkajú sa poruchy tvorby a pôsobenia 

acetylcholínu, cholínesterázy, a tým prevodu vzruchov z nervu na sval. Príkladom je myasthenia 

gravis. Myotónia sa prejavuje dlhším pretrvávaním kontrakcie s. po nervovom impulze al. 

arteficiálnom podráţdení svalu (elekt. al. poklepom) s typickom EMG nálezom. Postihnutý nie je 

schopný sval relaxovať; →tonus svalov.  

Regenerácia svalu je zlá. Úplná reštitúcia je moţná len vtedy, ak ide o malé poškodenia a oddelené 

konce svalového vlákna nie sú od seba vzdialené > 1 – 2 mm. Vlákno v takomto prípade rastie 

pozdĺţ endomýzia. Pri poškodení väčšieho rozsahu svalové vlákna neregenerujú, naopak, 

podliehajú degeneratívnym zmenám, miznú a nahrádzajú sa tukom a väzivom. 

Diagnostika myopatií – stanovuje sa na základe klin. a laborat. vyšetrení vrátane genetického. 



 

Anamnéza – v rodinnej anamnéze treba pátrať po príp. periodickej paralýze al. svalovej dystrofii. V 

osobnej anamnéze sa zisťujú údaje o autoimunitných chorobách, endokriopatiách, renálnej 

insuficiencii, alkoholizme. Osobitne sa zisťujú údaje o prekonaných epizódach ťaţkej slabosti, najmä 

po námahe al. expozícii chladu, kt. môţe poukazovať na periodickú paralýzu. U niekt. pacientov s 

familiárnou hypokaliemickou paralýzou vznikajú príznaky po poţití jedla bohatého na sacharidy. 

Dôleţitá je lieková anamnéza. Myopatiu môţu vyvolať steroidy, hypolipidemiká, azidotymidín (AZT), 

alkohol, kolchicín, pentachlorofenol (PCP), heroín, a mnoho iných liekov. Pracovná a cestovná 

anamnéza môţe upozorniť na poţitie chloridu al. uhličitanu bárnatého ako príčinu akút. 

hypokaliemickej paralýzy. Sú to vstrebateľné soli (na rozdiel od nevstrebateľného síranu bárnatého), 

kt. môţu kontaminovať kuchynskú soľ al. múku. Pouţívajú sa ako glazúry riadu. Paralýzu vyvoláva 

blokáda pasívneho výtoku K
+
 na bunkovej membráne a zvýšenie intracelulárneho K

+
, kt. zapríčiňujú 

pokles pokojového membránového potenciálu. 

Ku klin. príznakom myopatií patrí symetrická slabosť proximálnych svalov, malátnosť a pocit únavy. 

Pacient si môţe všimnúť tmavší moč pri horúčke al. bez nej. Senzorické poruchy ani parestézie 

nepatria do obrazu myopatie. Atrofia a hyporeflexia sú veľmi neskoré príznaky; ich včasný výskyt 

svedčí o neuropatii. Výrazná mylagia a palpačná bolestivosť poukazujú skôr na inú príčinu. 

Myalgia – bolesť svalu, vyvoláva preťaţenie al. úraz svalu; →bolesť. Úraz môţe vzniknúť pri 

,,predávkovaní“ pohybu, najmä pri svalovej dystrofii, pri kt. sú svalové bunky fragilnejšie. Svalová 

trauma môţe vzniknúť aj následkom imunol. faktorov, napr. pri polymyozitíde a dermatomyozitíde al. 

následkom chýbania energie a poruchy odbúravania toxických metabolitov, napr. pri deficite 

karnitínpalmityltransferázy. Myalgie sa vyskytujú sa pri týchto stavoch: 1. myozitídy; 2. choroby 

spojiva; 3. polymylagia; 4. rabdomyolýza; 5. infekcie (trichinóza, brucelóza); 6. deficit 

myoadenylátdeaminázy; 7. myopatie s agregátmi tubulov; 8. mitochondriopatie; 9. lieky (azatioprín, 

steroidy a i.). Dfdg. treba vylúčiť neuropatiu s malými vláknami, flebitídu, bolesti kostí a kĺbov, 

ischémiu svalov. 

Svalové kŕče – sú náhle krátkodobé mimovôľové bolestivé a hmatateľné svalové kontrakcie, kt. 

ustupujú po natiahnutí (strečing) svalu; →kŕče; →spazmus.  

Fibrilácie – spontánne akčné potenciály v jedinom svalovom vlákne. Pri fyzikálnom vyšetrení nie sú 

viditeľné. Trvajú 1 – 15 ms, ich amplitúda je 20 – 200 mV, majú 2- al. 3-fázový tvar vĺn s iniciálnou 

pozitivitou (líšia sa od potenciálov koncovej platničky, kt. majú iniciálnu negativitu). Frekvencia 

výbojov je 1 – 30 (priemerne 13)/s, sú obyčajne pravidelné. Zintenzívňujú sa pri zahriatí svalu a po 

podaní inhibítorov cholínesterázy. Zapríčiňuje ich zníţenie pokojového membránového potenciálu v 

denervovanom svale. Môţe ich vyvolať myozitída; niekedy vznikajú u novorodencov. 

Fascikulácie – zášklby, mimovôľové kontrakcie zväzočkov svalov inervovaných jednou motorickou 

jednotkou. 

Dg. významná je akútnosť začiatočných príznakov: slabosť, kt. sa vyvíja v priebehu hodín svedčí o 

toxickej etiológii al. epizodickej paralýze, slabosť, kt. sa vyvíja v priebehu dní svedčí o akút. 

dermatomyozitíde al. rabdomyolýze, kým príznaky, kt. vývoj trvá týţdne svedčí o polymyozitíde al. 

endokrinnej príčine (steroidová, hypo- al. hypertyreotická myopatia). 

Objektívne sa zisťuje slabosť, obyčajne symetricky distribuovaná viac na proximálnych svaloch. 

Palpačná bolestivosť svalov je zriedkavá. Horúčka sa vyskytuje pri polymyozitíde al. pred jej 

vznikom. Hmotnosť svalov môţe byť normálna, atrofia je neskorým prejavom. Vedomie nebýva 

zmenené. Hlboké šľachové reflexy a zmyslové vnímanie bývajú normálne. Pri hypokaliemickej 

paralýze sú hlboké šľachové reflexy zníţené al. vymiznuté. Pri dermatomyozitíde sa na koţi zisťujú 

Gottrotove papuly ruţovofialové šupinaté oblasti nad členkovými, lakťovými a kolenovými kĺbmi. 



 

Príznaky poukazujú na skupinu postihnutých svalov: sťaţené vstávanie zo stoličky, vystupovanie z 

vane, chôdza do schodov, holenie al. česanie svedčia o slabosti proximálnych svalov, kým slabosť 

distálnych svalov sa prejaví oslabeným stiskom rúk, zovretím päste, problémami s písaním a 

kačacou chôdzou. 

Elektromyografia (EMG) a meranie rýchlosť vedenia nervového vzruchu (RVNV) umoţňujú zistiť 

poruchu elektrických signálov (akčných potenciálov) pri činnosti s.; →elektromyografia. 

Biopsia s. umoţňuje mikroskopické a biochem. vyšetrenie vzoriek s. (→biopsia). Histol. vyšetrenie 

informuje o degenerácii a regenerácii s., abnormalitách svalových vláken, zápale a jazvovitej 

premene s. a i. Histochem. vyšetrenie pouţíva farbenie na detekciu aktivity špecifických enzýmov, 

substrátov a produktov metabolických procesov. Imunohistochem. vyšetrenia vyuţívajú protilátky 

proti svalovým proteínom na dôkaz ich prítomnosti al. neprí-tomnosti rôznych proteínov, napr. 

dystrofínu, sarkoglykánov, merozínu, kt. neprítomnosť podmieňuje špecifické svalové dystrofie. 

Špecifické protilátky sa pouţívajú aj na identifikáciu typu zápalových buniek vo s. Elekrónovou 

mikroskopiou moţno dokázať štruktúrne abnor-mality, ako je prítomnosť nemalínových paličiek. 

Vyšetrenie aktivity svalových enzýmov v sére – kreatínkinázy (CK) a jej izoenzýmov, aldolázy, 

a laktátdehydrogenázy a jej izoenzýmov, ako aj enzýmov, kt. deficit podmieňuje metabo-lické 

myopatie. 

Vyšetrenie protilátok v sére – je dg. významné pri podozrení na idiopatickú myozitídu, kt. sa 

zaraďujú medzi choroby spojiva, ako je polymyozitída, dermatiomyozitída a myozitída s in-klúznymi 

telieskami. Autoprotilátky sa pri nich vyskytujú v 60 – 80 % prípadov. 

Analýza DNA umoţňuje detekciu gen. mutácie. Hoci obyčajne na to stačí vzorka krvi, na vyšetrenie 

mutácií mitochondriovej DNA je potrebná vzorka s.  

MRI – umoţňuje zobrazenie s. a spresnenie morfol. dg. myopatií. 

Ischemický námahový test – zisťuje, či únavu po námahe al. neznášanlivosť námahy a slabosť 

vyvoláva neschopnosť s. efektívne vyuţívať sacharidy privádzané krvou ako zdroj energie; →testy. 
 
I.2. Štruktúrne myopatie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I.2.1. Choroba centrálnych jadier  

I.2.2. Centronukleárna (myotubuárna) myopatia  

I.2.3. Myopatia s telieskami tvaru čiapočky 

I.2.4. Kongenitálny nepomer typu vláken  

I.2.5. Kongenitálna myopatia s nadbytkom tenkých filamentov 

I.2.6. Myopatia s cytoplazmatickými telieskami 

I.2.7. Myopatie s hromadením dezmínu 

I.2.8. Myopatie s redukujúcimi telieskami 

I.2.9. Myopatie s telieskami tvaru odtlačkov prstov 

I.2.10. Myopatie s hyalínovými telieskami 

I.2.11. Mnohojadrová (malojadrová) choroba 

I.2.12. Myopatie s agregátmi tubulov 

I.2.13. Nemalínová (tyčinková) myopatia 

I.2.14. Sarkotubulárna myopatia 

I.2.15. Myopatia so sféroidnymi telieskami 

I.2.16. Myopatia s trojlaminárnymi vláknami 

I.2.17. Myopatia s nadmernou autofágiou viazaná na chromozóm X 

I.2.18. Myopatia so zebrovitými telieskami 

I.2.19. Štruktúrne myopatie s mitochondriopatiou 

I.2.20. Kongenitálna myopatia s nadbytkom svalových vretienok  

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



 

Štruktúrne myopatie tvoria heterogénnu skupinu chorôb charakterizovaných špecifickou histol. 

abnormalitou svalových vláken. Vyznačujú sa včasným začiatkom hypotónie, oneskorením vývoja 

motorických funkcií, stacionárnou slabosťou svalov. Prvá štruktúrna kongenitálna myopatia (prípad 

centronukleárnej myopatie) bola opísaný r. 1956.  

Incidenciu KM nepoznáme. V sérii 250 novorodencov s hypotóniou sa pri svalovej biopsii vykonanej 

< 2 mes. veku KM zistila len 14 %. Zo 180 prípadov zozbieraných za 20 r. výskyt jednotlivých 

druhov KM takýto: nemalínové paličkové myopatie 20 %, choroba centrálnych jadier 16 %, 

centronuklárna myopatia 14 %, mnohojadrová myopatia 10 %, disproporcia typu svalových vláken 

al. prevaha vláken typu 1 21%, šesť iných rôznych KM 19 %. 

Kongenitálnu myopatiu charakterizujú: 1. manifestácia v ranom detstve hypotóniou a slabosťou; 2. 

časté dysmorfie; 3. pomerne stacionárny priebeh; 4. dedičnosť; 5. jednotný morfol. obraz pri histol. a 

ultramikroskopickom vyšetrení bioptickej vzorky svalu. 

Pri mnohých KM moţno identifikovať mutácie génov kódujúcich svalové proteíny. Chýbanie al. 

dysfunkcia týchto proteínov má za následok špecifické morfol. obrazy pri bioptickom vyšetrení 

svalova klin. obrazy. 

Väčšina KM postihuje obidve pohlavia. Dedičnosť je AD al. AR. Pri dedičnosti viazanej na 

chromozóm X, sú častejšie postihnutí chlapci ako dievčatá, niekedy však sa môţe choroba prejaviť 

aj u dievčat-prenášačiek. 

KM sa manifestujú uţ v novorodeneckom období, niekedy sa však prejavia aţ neskôr, dokonca v 

dospelosti.  

I.2.1. Choroba centrálnych jadier (angl. central core disease, CCD) prvá opísaná kongenitálna 

myopatia, je jej najčastejší typ. Väčšinou sa prenáša autozómovo dominantným spôsobom, opísali 

sa však aj recesívne formy. Asi v 50 % pacientov s CCD sa zistili missense mutácie génu pre 

ryanodínový receptor (RYR1) na chromozóme 19q13. Ide o vápnikový kanál na sarkoplazmatickom 

retikule, kt. uvoľňuje vápnik do sarkoplazmatického priestoru, čím umoţňuje jeho interakciu s 

kontraktilnými proteínmi. Sem patrí Shyho-Mageeho sy. 

CCD sa prejavuje hypotóniou a proximálnych svalov končatín, niekedy aj svalov tváre, ako aj kŕčmi 

a oneskoreným motorickým vývojom. Prítomné bývajú abnormality kostry vrátane luxatio coxae 

congenita, kyfoskoliózy a deformít nôh. Niekedy ostáva asymptomatická.  

CCD sa pozoruje častejšie u detí, môţe sa však manifestovať aj u dospelých. Niekedy ostáva 

asymptomatická. Uţ pred pôrodom môţu byť zníţené pohyby plodu a častejší býva pôrod 

panvovým koncom. Prítomná je proximálna slabosť stredného stupňa, kt. je stacionárna al. pomaly 

progreduje. Nikedy sa choroba prejaví aţ v dospelosti ako pomaly progredujúci sy. panvového 

pletenca al. malígna hypertermia. CCD sa pozoruje častejšie u detí, môţe sa však manifestovať aj u 

dospelých.  

Pri manifestácii v adolescencii sa zisťuje symetrická slabosť proximálnych svalov viac dolných ako 

horných končatín. Choroba sa môţe prejaviť počas chir. výkonu malígnou hypertermiou (vysoká 

horúčka, rigidita svalov, tachykardia, arytmie, hypotenzia al. hypertenzia). Môţe ju vyvolať inhalácia 

anestetík (napr. halotánu) al. aplikácia sukcinylcholínu. 

Hlavným morfol. nálezom je centrálne uloţené jadro vo svalovom vlákne, kt. pozostáva 

z dezorganizovaných myofibríl. Pri bioptickom vyšetrení sa zisťuje zahustenie myofibríl 

a myofibrilárneho materiálu v centrálnych oblastiach kaţdého svalového vlákna vo forme 

hyalínového materiálu bez organel. Histochem. sa nedajú dokázať v jadrách oxidačné enzýmy. V 

preparátoch farbených na NADH-TR, SDH a cytochromoxidázu c sa javia ako bledé oblasti. Mutácie 



 

RYR sa niekedy prejavujú ako malígna hypertermia aj bez myopatie. Defektný receptor aktivuje 

halotán al. sukcinylcholín, kt. vyvolajú masívne uvoľnenie vápnika do cytoplazmy.  

Trvalá svalová kontrakcia z apríčiňuje rigiditu, kým trvalý aeróbny al. anaeróbny metabolizmus 

zvýšenú tvorbu tepla a tvorbu CO2 a laktátu. Ţivot ohrozujúca systémová porucha môţe vzniknúť pri 

poškodení bunkovej membrány a následnej poruchy iónovej rovnováhy.  

Vzťah medzi mutáciou RYR1 a prejavmi choroby, centrálnymi jadrami, nepoznáme. Nadbytok 

vápnika v cytoplazme následkom mutácie génu pre RYR1 sa pp. efektívne spracúva na periférii 

svalových vláken membránovoými vápnikovými pumpami a Na
+
/Ca

2+
 výmenníkmi. V centre vláken 

sú mitochondrie nútené hromadiť nadbytok vápnika, čo má deštrukčný účinok. 

Centrálne jadrá sú oblasti, kt. sa rozprestierajú po celej dĺţke svalového vlákna. Neobsahujú 

mitochondrie (a tým oxidačné enzýmy, ako je NADH, sukcinátdehydrogenáza a cytochrómoxidáza), 

majú však redukovanú fosforylázu, glykgén a často myozínovú ATPázu.  

Centrálne jadrá sa opísali pri familiárnej hypertrofickej kariomyopatii následkom mutácie génu pre 

srdcový ťaţký reťazec myozínu. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Dfdg medzi terčovými vláknami (target fibers) a jadrami (cores) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––
    Terčové vlákna                   Jadrá 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dĺţka           Malá, presahuje len cez niekoľko sarkomér (< 500 mm)     Dlhé, môţu presahovať celú dĺţku vlákna 

Veľkosť       Väčšia        Menšia 

Oxidačné      Charakteristická 3-zónová architektonika    2-zónový vzhľad bez oxidačnej aktivity   

   enzýmy              v jadre 

Kontrakcia    Stav myofibríl počas kontrakcie je rovnaký     Myofibrily v jadre sú viac kontrahované  

   myofibríl       ako v pokoji           ako mimo jadier 

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

I.2.2. Centronukleárna (myotubulárna) myopatia – CNM, opísali sa prípady s dedičnosťou viazanou 

na chromozóm Xq27 (mutácia génu pre myotubularín) a AD (MYF6; 12q21) al. AR dedičné.  

Myotubularín je ubikvitárny jadrový proteín so sekvenciou podbnou tyrozínfosfatázam (veľká trieda 

proteínov, kt. sú angaţované v transdukcii signálov). Majú istý vzťah ku gen. regulačným proteínom 

so signálnymi dráhami, kt. sa zúčastňujú na diferenciácii buniek. Centrálne jadrá obsahujú len 

nezrelé svalové bunky (myotubes). Strata fukčnosti myotubularínu má za následok zastavenie 

zrenia svalových vláken.  

CNM sú podmienené poruchami proteínu 2, kt. je príbuzný myotubularínu (CMT 4B). Rozoznávajú 

sa viaceré formy, ako je autozómovo recesívne dedičná forma, autozómovo dominantná (mutácia 

génu pre proteín MYF6), myopatia s tyčinkami a malígnou hypertenziou (mutácia génu pre 

ryanodínové receptor), s prechodnými malými jadrami (,,minicores“). 

Choroba sa manifestuje často v v novorodeneckom období, môţe sa však prejaviť aţ v adolescencii 

al. dospelosti. Pri manifestácii u novorodencov býva hypotónia, slabosť (proximálna výraznejšia ako 

distálna) a ťaţká respiračná insucficiencia. Častá je oftalmoplégia, ptóza a slabosť tvárových svalov. 

Exitus sa môţe dostaviť v 1. r. veku. Pacienti sa môţu doţiť dospelého veku, často sú však 

odkázaní na respirátor a upútaní na vozík. 

Pri detských a dospelých formách býva proximálna slabosť výraznejšia ako distálna, slabosťou 

tvárových svalov, ptózou a oftalmoplégiou. Slabosť svalov je mierna aţ stredne ťaţká a pomaly 

progreduje; na vozík sú pacienti upútaní obyčajne okolo 50. r. Oftalmoplégia a slabosť tvárových 

svalov sú zriedkavejšie ako pri novorodeneckej forme. 

V prípadoch viazaných na chromozóm X u novorodencov môţe byť prítomný polyhydramnión 

(50%), zmeny kostry, ako je makrocefália 70 %, úzka tvár (80 %), dlhé prsty (60 %), mikrognácia 



 

(80 %), dlhé prsty, abnormality hrudníka, ďalej motorické poruchy, ťaţká hypotónia, symetrická 

slabosť prevaţne proximálnych svalov, respiračná insuficiencia, oftalmolégia a ptóza. Exitus nastáva 

okolo 5. mes. ţivota. Po novorodeneckom obodbí môţe nastať zlepšenie, slabosť neprogreduje, 

preţíva ~ 80 % detí po zbavení sa závislosti od respirátora. U niektorých však systémové príznaky 

pretrvávajú. Prítomná býva stenóza pyloru, sférocytóza. cholelitiáza, nefrolitiáza a nefrkalcinóza, K-

vitamín-responedentná hemo-ragická diatéza, kostrové zmeny (rýchly lineárny rast, pokročilý kostný 

vek), hepatopatia. Hodnoty CK v sére sú normálne al. mierne zvýšené. Niekt. nosiči vykazujú 

miernu slabosť tvárových svalov, kyfoskoliózu, pes equinovarus, progresívnu svalovú slabosť. 

Svalové vlákna sa vyvíjajú spočiatku normálne, neskôr vykazujú degeneratívne zmeny s centrálnymi 

jadrami. 

I.2.3. Myopatia s telieskami tvaru čiapočky – angl. cap. myopathy, do r. 1995 sa opísal len 1 prípad 

s ťaţkou generalizovanou slabosťou, deformitami kostry a kontraktúrami po narodení a 

stacionárnym priebehom. Typ dedičnosti ani gen. poruchu nepoznáme. Asi 75 % vláken vykazuje 

kosákovité periférne čiapočky, kt. intenzívne reagujú ako NADH, fosforyláza a PAS, nie však ako 

myozínová ATPáza. Ultraštruktúrne sú čiapočky naplnené abnormálne suporiadanými myofibrilami, 

v kt. nie sú hrubé filamenty.  

I.2.4. Kongenitálny nepomer typu vláken – typ dedičnosti ani gen. poruchu nepoznáme. Choroba sa 

prejavuje difúznou hypotóniou, pričom bulbárne a očné svaly sú ušetrené. Prítomné sú dysmorfie a 

deformity kostry, ako je úzka tvár, gotické podnebie, nízka postava, kyfoskolióza, kongenitálna 

dislokácia bedrového kĺbu a tĺčikovité nohy. 

Pôvodne sa týkala skupiny detí s hypotóniou. Vyznačuje sa prítomnosťou malých vláken typu I, kt. 

sa však vyskytujú aj pri iných kongenitálnych myopatiách, (napr. nemalínovej, centronukleárnej a 

mnohojadrovej myopatii, myopatii tvaru odtlačkov prstov), ako aj iných chorobách (napr. svalovej 

dystrofii, spinálnej svalovej atrofii, metabolických myopatiách a choro-bách CNS). Priebeh choroby 

je stacionárny, niekedy progresívny.  

Svalové vlákna typu I sú malé. Ultraštrukúrne abnormality sa nezisťujú. Okrem nešpecifickej atrofie 

vláken typu I, sa zisťuje často preavaha vláken typu I. Je to taktieţ nešpecifický nález, kt. sa 

pozoruje aj pri iných kongenitálnych myopatiách (napr. chorobe centrálnych jadier, centronukleárnej 

myopatii, mnohojadrovej chorobe) a neuromuskulárnych a neneuromusku-lárnych chorobách. 

Choroba sa preto pokladá skôr za sy. rôznej etiológie ako kongenitálnu myopatiu.  

Dfdg. treba odlíšiť mozgovú obrny (cerebral palsy), KDS, metabolické myopatie, myasthenia gravis, 

spinálne svalové atrofie, kongenitálnu myotonickp dystrofiu, kongenitálne myastenické sy., 

mitochondriové cytopatie, myotonické choroby. 

I.2.5. Kongenitálna myopatia s nadbytkom tenkých vláken – opísala sa aj ako nemalínová myopatia, 

-aktín na chromozóme 1 (ACTA1) 

kostrového svalstva; patol. gén je na lokuse 1q42.1. Ide o mutácie povrchovo exponovaného zvyšku 

Gly
15

Arga hydrofóbneho jadra Val
163

Leu.. Aktín je najhojnejší proteín cicavčích buniek. Molekuly G-

aktínu spontánne asociujú a tvoria helikálny polymér F-aktín, kt. je substrátom pre väzbu myozínu a 

kontrakciu svalového vlákna.  

Ide o sporadickú myopatiu, kt. sa manifestuje po narodení obyčajne ťaţkou hypotóniou, slabosťou 

končatinových svalov a bránice, respiračnou insuficienciou a kardiomyopatiou. Väčšina pacientov 

exituje v 1. r. ţivota, niekt. však preţívajú do dospelosti. Priebeh varíruje, exitus môţe nastať uţ v 1. 

mes. al. neskôr v detstve. Sérová aktivita CK je normálna.  

Pri histol. vyšetrení je typický nález más tenkých filamentov (aktínu), jadrových a cytoplazmatických 

paličiek a variácia veľkosti vláken. Elektronopticky sa zisťuje akumulácia aktínu v masách vnútri 

svalových vláken. V niekt. prípadoch sa pozorujú tyčinky. 



 

I.2.6. Myopatia s cytoplazmatickými telieskami – AD dedičná myopatia, kt. sa manifestuje 

v dospelosti proximálnou slabosťou a včasnou respiračnou insuficienciou. Podmieňuje ju patol. gén 

na 2 rozličných miestach chromozómu 2 (2q21; 2q24).  

Vyskytuje sa vo viacerých formách. Pri najťaţších novorodeneckých formách je prítomná proximalna 

slabosť, hypotónia končatinových svalov a bránice a abnormality kostry a svalov; exitus nastáva v 

ranom detstve následkom respiračného zlyhania. Pri miernej adolescentnej forme sa zisťuje len 

slabosť proximálnych svalov. Adultná forma, kt. sa opísala vo švéd. a franc. rodinách, sa spája so 

slabosťou proximálnych svalov, bránice, svalov šije a extenzorov nôh. Pri distálnej forme s 

manifestáciou v dospelosti sú postihnuté distálne i proximálne svaly so začiatkom obyčajne na 

rukách. Progreduje a vyúsťuje do respiračnej insuficiencie. 

V elektrónovom mikroskope sa zisťujú cytoplazmatické telieska v subsarkolemovej oblasti svalových 

vláken typu I a II, kt. pozostávajú z malých zhlukov nepravidelne orientovaných, denzných 

filamentov s okolitým vyjasnením menej denzných, radiálne usporiadaných vláken. Telieska sú bez 

organel a nefarbia sa oxidačnými enzýmami (NADH) al. myozínovou ATPázou, ale farbia sa tmavo 

Gomoriho trichrómovým farbivom. Skladajú sa z materiálu Z-diskov. 

Cytoplazmatické telieska sú prítomné aj pri mnohých iných chorobách, ako je myotonická dystrofia, 

myozitídy, dezminopatie a denervácia.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prehľad intracytoplazmatických inklúzií  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                      Štruktúra       Hlavná dg. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Telieska podobné odtlačkom prstov     Myopatia s telieskami podobnými  

Sféroidné telieska             Myopatia s cytoplazmatickými (sféroidnymi) telieskami 

Hyalínové telieska            Myopatia s hyalínovými telieskami 

Nemalínové telieska            Myopatia snemalínovými telieskami  

Roztrhané červené vlákna          Mitochondriová myopatia  

Redukujúce telieska            Myopatia s redukujúcimi telieskami  

Lemované vakuoly            Myozitída s inklúz. telieskami, her. myozitída s inklúz. telieskami 

Prstencovité vlákna             Myotonická svalová dystrofia a úraz panvového pletenca 

Vakuoly              Kanalopatia, m. Pompe, vakuol. myopatie viaz. na chromozóm X 

Zebrovité telieska            Myopatia so zebrovitými telieskami  

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

I.2.7. Myopatie s hromadením dezmínu →dezminopatie, sú familiárne myopatie srdcového 

a kostrového svalstva, kt. charakterizuje slabosť proximálnych svalov končatín, tvárových, 

dýchacích a bulbárnych (velofaryngových) svalov. Progresia je pomalá, často však nastáva exitus 

následkom kardiopatie. Kardiopatia sa prejavuje poruchami vedenia, kardiomyopatiou príp. náhlym 

exitom. Niekedy sú postihnuté aj iné systémy, napr. pri mutáciách génu pre dezmín kostra, pri 

-krystalín sa zisťujú opacity šošovky, malabsorpcia a neuropatia. Manifestujú 

sa v mladostislabosťou proximálnych končatinových, tvárových a bulbárnych (velofaryngových) 

svalov.  

Myopatia s hromadením dezmínu sa vyskytuje v 2 mutáciách: pri mutácii na chromozóme 2 v géne 

-krystalín. Môţe sa prenášať AD al. AR spôsobom. 

Dezmín je svalovošpecifický intermeduiárny vláknitý proteín, kt. spája myofibrily navzájom a k 

plazmatickej membráne od jeho úponu k Z-disku. Pacienti majú periférne inklúzie, kt. sa farbia 

tmavo Gomoriho trichrómovou metódou, ale nie oxidačnými enzýmmami (NADH).  

Ultraštruktúrne zmeny charakterizuje veľké nahromadenie granulofilamentózneho materiálu s pozit. 

imunochem. reakciou na dezmín, niekedy aj na dystrofín, aktín, ubikvitín, amyloid a proteíny 

teplotného šoku. 



 

-krystalín na chromozóme 11 sa prenáša 

autozómovo dominantne. -krystalín je druh proteínu z rodiny proteínov teplotného šoku, kt. je 

dôleţitý pre skladanie (folding), kompletáciu (assembly) a transport bunkových proteínov. Svalové 

vlákna pacientov majú gramulofilamentózny materiál, kt. dáva pozit. imunochem. reakciu na dezmín. 

Dezmínpozit. inklúzie sa opísali aj u pacientov s autozómovo dominantnou myopatiu so začiatkom v 

detstve, ako aj so skapuloperoneálnou svalovou dystrofiou a myozitídou s inklúznymi 

telieskami.Patria sem: 

Dezmín je intermediárny filament kostrového svalu a myokardu, kt. sa hromadí pri niekt. myopatiách 

spojených niekedy s kardiomyopatiami, so sporadickým al. familiárnym výskytom. Nepatria sem 

nervosvalové choroby, kde hromadenie dezmínu je prejavom regenerácie al. nezrelosti pri niekt. 

kongenitálnych myopatiách, napr. myotubulárnych a nemalínových myopatiách. 

I.2.8. Myopatia s redukujúcimi telieskami – opísalo sa ~ 10 prípadov. Typ dedičnosti nepoznáme. 

Manifestuje sa uţ u novorodencov al. malých detí. U novorodencov je ťaţšia hypotónia a slabosť 

proximálných končatinových a tvárových, niekedy hrudníkových svalov. Progresia je rýchla, exitus 

následkom respiračnej insuficiencie nastáva do 1–3 r. U väčších detí je stupeň závaţnosti menší. 

Môţu byť prítomné kontraktúry. Niekt. deti exitujú skoro na respiračnú insuficienciu, u iných je 

priebeh benígnejší.  

Sérová aktivita CK je ~ 3-násobne zvýšená. Na EMG je zmiešaný obraz myopaticko-neurogénnej 

poruchy. Svalová biopsia vykazuje variabilitu veľkosti svalových vláken, zvýšenú aktivitu kyslej 

fosfatázy a redukujúce telieska v cytoplazme (farbenie menadiónom- -glycerofosfátu). 

Redukujúce telieska sa pozorujú aj ultramikroskopicky; ide o granulárny tubulofilamentózny materiál 

s Ø 17 nm lokalizované na periférii sarkoplazmy a okolo jadier. U niekt. pacientov sú prítomné aj 

-sarkoglykánu, 

vimentínu a ubikvitínu.  

V elektrónovom mikroskope sa zisťujú početné inklúzie pod sarkolemou, neviazané na mem-bránu 

zloţené zloţené z granulofilamentóznymi a tubnulárnymi štruktúrami vo svalových vláknach typu I. 

Po pridaní solí vykazujú inklúzie redukčnú aktivitu. 

Dfdg treba odlíšiť ďalšie poruchy s redukujúcimi telieskami, ako je deficit kyslej maltázy, distálne 

myopatie s lemovanými vakuolami (rimmed vacuoles).  

I.2.9. Myopatia s telieskami tvaru odtlačkov prstov – angl. fingerprint body myopathy. Opísalo sa < 

10 prípadov, z kt. boli niekt. recesívne dedičné al. sporadické. Gen. poruchu nepoznáme. 

Manifestujue sa od narodenia hypotóniou a slabosťou prevaţne proximálnych svalov končatín 

vrátane hrudníkových, kt. je symetrické; hlavové nervy nie sú postihnuté. Niekedy je prítomná 

mentálna retardácia. Priebeh choroby je stacionárny al. mierne progre- dujúci. Aktivita CK v sére je 

u niekt. pacientov zvýšená. Na EMG je obraz myopatie. Histol. sa zisťujú inklúzie, histochem. 

ovoidné telieska s Ø 1 aţ 10 mm; pri farbení hematoxylínom-eozínom červené, pri farbení GT 

zelené; v elektrónovom mikroskope sa pozorujú inklúzie tvaru odtlačkov prstov. Sú to rady paralelne 

usporiadných osmifilných lamiel a perinukleárne zhluky stočených lamiel neviazaných na 

membránu, väčšinou vo svalových vláknach typu I. Tieto inklúzie sa vyskytujú aj pri myotonickej 

dystrofii, myozitídach a malígnej hypertermii s centronukleárnou myopatiou.  

I.2.10. Myopatia s hyalínovými telieskami – syn. myopatia s lýzou myofibríl typu 1je zried-kavá 

autozómovo dominantne dedičná familiárna myopatia s pp. lýzou myofibríl. Opísalo sa len niekoľko 

prípadov. Manifestuje sa u detí slabosťou proximálnych a skapuloperoneálnych svalov. Progresia je 

pomalá. 



 

Gen. poruchu nepoznáme. Svalové vlákna typu I obsahujú subsarkolemové hyalínové telieska, v kt. 

absentujú oxidačné enzýmy (NADH), obsahujú však aktivitu ATPázy. Ultraštruktúrne hyalínové 

telieska obsahujú granulofilamentózny materiál, nie však myofibrily.  

Môţe sa manifestovať aj v strednom veku ako pomaly progredujúci al. neprogredujúci skapu-

loperoneálnym sy. Histol. ho charakterizuje homogénnymi oblasťami s početnými vláknami. V 

zmrazených rezoch sa zisťujú odstro ohraničené oválne a subsarkolemové oblasti, kt. sa farbia HE 

svetloruţovo a Gomoriho trichrómovým farbivom svetlozeleno. Histochemicky sa dajú dokázať 

hyalínové telieska obmedzné na vlákna typu 1, kt. nereagujú na NADH-TR, ale sú lemované denzne 

reaktívnym materiálom. Telieska nereagujú pri ATPázovej reakcii pri pH 9,4, ale reagujú po kyslej 

predinkubácii. Imunohistochemicky sa niekedy dokáţe aktivita pomalého a rýchleho myozínu. 

Elektronopticky sa znázornia telieska bez membrány ako subsarkolemové zhluky amorfnej a 

granulárnej substancie s pomerne nízkou elektrónovou denzitou. Pri väčšom zväčšení sa zistí, ţe 

tieto látky sa skladajú zo zmesi granúl, amorfného materiálu a vláken s Ø 13 – 15 nm. Sú 

obkolesené normálnymi myofibrilami al. stenami z mi-tochondrií a častíc glykogénu.  

Jestvuje aj sporadická a recesívne dedičná forma. Manifestuje sa v detstve motorickými prí-znakmi, 

hypotóniou, slabosťou najmä proximálnych svalov, oneskorením motorického vývo-ja. Priebeh 

choroby je stacionárny. Hyalínové telieska sa zisťujú aj v prípadoch so skapulo-peroneálnou 

myopatyiou so začiatkom v dospelosti. Hodnoty CK v sére sú normálne. Pri biopsii sa zisťujú 

hyalínové telieska pod sarkolemou, najmä vo svalových vláknach typu 1. Chýba aktivita oxidačných 

enzýmov a glykogén, ako aj ATPáza. Ultramikroskopicky sa pozorujú v matrixe zrnitý a vláknitý 

materiál. 

I.2.11. Mnohojadrová (malojadrová) choroba – angl. multicore (minicore) disease, MMC, AR 

dedičná, zriedka AD dedičná choroba, kt. gen. poruchu nepoznáme.MCC sa manifestuje pri uţ 

narodení al. v 1. r. ţivota prevaţne slabosťou proximálnych svalov (svaly krku, horných končatín, 

tváre a očné svaly s ptózou a oftalmoplégiou). K abnormalitám kostry patria kontraktúry, skolióza, 

gotické podnebie a deformity nôh. Postihnutie srdca sa prejavuje defektom predsieňovej al. 

komorovej priehradky, poruchami vedenia a kardiomyopatiou. Slabosť svalov je stacionárna al. 

pomaly progreduje, postihuje  

Morfol. sa zisťujú mnohopočetné malé oblasti degenerácie v obidvoch typoch vláken, kt. sa 

rozprestierajú len na krátkej vzdialenosti (na rozdiel od choroby centrálnych jadier, kde zaberajú 

celú dĺţku svalového vlákna), neobsahujú mitochondrie ani oxidačné enzýmy (NADH, 

sikcinátdehydrogenázu, cytochrómoxidázu). Oblasti majú menší obsah glykogénu a fosforylázy.  

Elektronopticky sa zisťujú nepravidelné Z-pásy po ich lýzu. Histochemicky fokálny úbytok aktivity 

mitochondriových oxidačných enzýmov. Klin. sa prejavuje oneskoreným statomotorickým vývojom, 

celkovou svalovou hypotóniou, zníţením reflexov, príp. ptózou. Aktivita sérových enzýmov je v 

medziach normy. Na EMG sú prejavy zmnoţenia polyfázických svalovokontrakčných potenciálov pri 

inak normálnom obraze. 

• Malojadrová choroba s oftalmopatiou – je kongenitálna myopatia podmienená deficitom acyl-CoA-

dehydrogenázy karboxylových kys. s krátkych reťazcami. Vyznačuje sa hypotóniou, manifestáciou 

artrogrypózy uţ pred narodením. Je podmeinená mutáciami génu pre ryanodínový receptor. Pri 

miernej forme je prítomná slabosť ručných svalov.  

I.2.12. Myopatie s agregátmi tubulov – dedičnosť môţe byť AD al. AR. Opísali sa aj sporadické 

prípady. Gen. poruchu nepoznáme. Choroba sa vyskytuje sa v 3 formách: 1. proximálna slabosť, s 

príp.postihnutím očných svalov a kontraktúrami členkov u detí a adolescentov a pomalou 

progresiou; 2. námahová myalgia a rigidity v dospelosti s min. slabosťou; 3. pomaly progredujúca 

myasténia proximálnych svalov so slabosťou a únavnosťou, príp. kardiomyopatiou u detí.  



 

Agregáty tubulov sú zhluky 60 – 80-nm tubulov, kt. pochádzajú zo sarkoplazmatického retikula. 

Farbia sa intenzívne pomocou NADH a negat. myozínovou ATPázou. Nachádzajú vo svalových 

vláknach typu 2, môţu sa však vyskytnúť aj vo vláknach typu 1. Obsahujú sekvestrín, proteíny 

teplotného šoku, sarkoplazmatickú ATPázu a proteíny vápnikového kanála sarkomplazmatického 

retikula. Vyskytujú sa nielen pri týcho myopatiách, ale aj pri hypokaliemickej periodickej paralýze, 

myotonia congenita, malígnej hypertermii, myozitíde a alkoholickej myopatii. Môţeu ju vyvolať niekt. 

lieky, toxíny a hypoxia. Agregáty tubulov sa pokladajú za adaptačné reakcie na stres svalových 

vláken. 

I.2.13. Nemalínové (paličkové) myopatie – [g. nema-nematos niť] angl. nemaline (rod) myopathy, 

skr. NEM, myopatie s nitkovitými paličkami, angl. nemaline rod myopathies, skupina dedičných 

kongenitálnych degeneratív nych myopatí, kt. klin. charakterizuje slabosť proximálnych svalov 

vrátane dýchacích, hypotonia a výrazná hypoplázia proximálnych sva-lov vrátane tvárových. Môţu 

sa manifestovať v dospelosti. Pri manifestácii u novorodencov a malých detí sú prítomné 

abnormality kostry (predĺţená tvár, gotické podnebie, mikrognatia, pectus excavatum, kyfoskolióza, 

kontrajktúry a deformity nôh), príp. kardiomyopatia. Ďalej sa sem zahrňujú centronukleárna 

myopatia, kongenitálna disproporcia typov vláklen, myotu-bulárna myopatia, myopatia s 

agregovanými tubulami a kongenitálne neprogresívne myo-patie. 

- -tropomyozín 3 

-tro -aktín, nebulín (2q21), troponín T1 (19q13), receptor 

ryanodínu RYR (paličky + jadrá, 19q13). Pri adultných formách mutácie nie sú známe. Dedičnosť je 

dominantná, recesívna al. ide o sporadické prípady. Beţnou mutáciou je mutácia gén -aktín 

kostrového svalstva. V prípadoch s včasným začiatkom je častá respiračná insuficiencia a problémy 

s prijímaním potravy, kt. sa zmierňujú s vekom. K ďalším typom patrí myopatia s pomalými pohybmi, 

akút. denervácia (,,target fibers“) a i.  

Klin. obraz ich charakterizuje slabosť a hypotónia, u pacientov so začiatkom v mladšom veku 

kongenitálne postihnutie CNS, zriedkavé sú včasné kardiálne príznaky. V ťaţkých kongeni-tálnych 

prípadoch je prítomná artrogrypóza. Pri kongenitálnej myopatii s paličkami sú zriedkavé poruchy 

chôdze, prípady so začiatkom v detskom veku zostávajú mobilní. Mortalita býva následkom 

- -tropomyosin 3 

(TPM3). Letálne kongenitálne al. tardívne form - -tropomyozínu 3 

(TPM3). Môţu sa manifestovať v ktoromkoľvek veku od narodenia (kongenitálnych je 90 %) po 

dospelosť.  

Histol. sa zisťujú zmeny tenkých filamentov a paličky, histochem. tmavé červenomodré štruk-túry 

viditeľné v preparátoch farbených Gomoriho trichromatickým farbením. Nemalínové telieska 

pozostávajú z proteínov odvodených z diskov Z a tenkých filamentov. Distribúcia vláken typu I 

prevyšuje distribúciu vláken typu II. Ich dĺţka je 1 – 7 mm. Pozostávajú z -aktinínu + aktínu + iných 

proteínov pásu Z. Ultramikroskopicky sa zisťujú elektronovo-denzné, paličkovité štruktúry vyţarujúce 

zo Z-línií, zhrubnuté Z-línie al. rozprestierajúce sa pozdĺţ celej osi tenkých filamentov s tendenciu 

zhlukovať sa pod sarkolemou a okolo jadier v strede vláken. Tvorba paličiek má za následok 

kontraktilnú dysfunkciu. Zhoršuje sa so zaťa-ţovaním svalov a s vekom. 

Dfdg. – treba vylúčiť sarkoglykanopatie, terčové vlákna (denervácia), tenotómiu, neostigmínovú 

myopatiu, HIV myopatiu.  

Prevaţujú malé svalové vlákna typu I. Hodnoty CK v sére sú v 90 % normálne, pri adultných 

formách mierne zvýšené. Pri EMG sa zisťuje obraz myopatie al. neuropatie, najmä v ťaţších 

prípadoch. 

Nemalínové myopatie zahrňujú: a) aktínovú paličkovú myopatiu; b) merozínovú (laminínovú) 

myopatiu; c) nebulínovú myopatiu; d) troponínovú myopatiu. 



 

a) Aktínová paličková myopatia – dominantne al. recesívne dedičná, príp. sporadická choroba 

podmienená mutácou génu pre -aktín kostrového svalstva (ACTA1); patol. gén sa nachádza na 

chromozóme 1q42.1. Doteraz sa identifikovalo ~15 missense mutácií, distribuovaných na všetkých 6 

kódujúcich exónoch. Niekt. postihujú známe funkčné domény aktínu.  

Klin. obraz – pri dominantne dedičných formách ide o mutácie Met
132

Val a Met
269

Arg s variabilným 

začiatkom a variabilným fenotypom. Mierne formy bývajú pri mutácii Asn
115

Ser, Gly
268

Cys a 

Ile
136

Met. Začiatok choroby vo veku 12 r. Slabosťou sú postihnuté sú svaly trupu a proximálne svaly, 

mierne aj svaly tváre. Respiračná insuficiencia sa dostavuje v 5. dekáde. Progresia choroby je 

pomalá, príp. klesajúca. Aktivita CK v sére je normálna. Na MRI sa zisťuje postihnutie gluteových a 

anterolaterýálknych stehnových svalov. Histol. sa vo svaloch pozorujú paličky, najmä v malých 

vláknach, štruktúry podobné jadrám. Hypertrofia svalových vlákien sa zisťuje pri mutácii Ile
136

Met. 

Ťaţké formy sa spájajú s novými dominantnými mutáciami Ile
357

Leu a Arg
183

Gly. Kongenitálne formy 

sú letálne. Exitus do 1. r. ţivota zaprí-čiňuje respiračná insuficiencia. Histol. sa pozoruje abnormálna 

diferenciácia svalových vlá-kien, hromadenie glykogénu, paličky; morfol. zmeny nekorelujú s ich 

-aktinín 2. 

Paličky sa vyskytujú vo svalových vláknach typu 1. Myofibrily sú prerušené, tenké aktínové filamenty 

sú špirálovité.  

Recesívne dedičné formy sa spájajú s mnohopočetnými missense mutáciami. Väčšina z nich je 

závaţná, len niekt. preţívajú detský vek. Sporadické prípady vyvolávajú mutácie de novo.  

b) Merozínová myopatia – recesívne dedičná choroba podmienená mutáciou génu pre merozín 

(reťazec 2 laminínu); patol. gén sa nachádza na chromozóme 6q22. ide o delécie, stop kodón a 

príp. missense mutácie, najčastejšie deléciu 2 párov báz 2,096 – 2,097, vnútornou ,,in-frame“ 

deléciou, kt. má za následok tvorbu malého proteínu zbaveného N-terminálneho konca. V ťaţších 

prípadoch sa merozín exprimuje vo forme abnormálnych  podjednotiek s Mr 300 000 a 80 000, v 

ľahších prípadoch je selektívne redukovaná podjednotka s Mr 300 000. 

c) Nebulínová myopatia je podmienená mutáciou génu na chromozóme 2q21.2–q22 pre -

tropomyozín (TPM3). Nebulín je obrovský proteín, kt. sa nachádza v tenkých vláknach priečne 

pruhovaného svalstva. V diskoch Z sa nachádzajú rozličné izoformy nebulínu. 

Immunofluorescenčné vyšetrenie protilátok proti C-terminálnej oblasti nebulínu svedčí o tom, ţe 

mutácia génu zapríčiňuje stratu diverzity vlákien, čo má patogenetický význam.  

Vlastné nemalínové myopatie zahrňujú min. 3 formy: 1. ťaţká novorodenecká myopatia; 2. mierna 

al. stredne ťaţká KM so stacionárnym al. pomaly progredujúcim priebehom; 3. mierna myopatia 

dospelých. Známe sú 2 gen. mutácie, typ I a II.  

Typ I je podmienený mutáciou génu na chromozóme 1 pre -tropomyozín. Mutácia génu, kt. tvorí 

včasný stop kodón s úplnou stratou -tropomyozínu 3 vo svale sa dedí autozómovo recesívne, keď 

mtovaný gén zapríčiňuje substitúciu aminokyseliny, dedí sa autozómovo dominatným spôsobom. 

Tropomyozín, zloţený z podjednotky  a  viaţe aktín a reguluje kontrakciu svalu závislú od 

vápnika. V svojom relaxovanom stave blokuje pp. interakciu myozínu a aktínu. Keď sa aktivuje, jeho 

poloha sa mení a umoţňuje väzbu myozínu na aktín. 

V závislosti od druhu mutácie manifestovať od narodenia po dospelosť. V prípadoch sa raným 

začiatkom ho charakterizuje výrazná slabosť, v prípadoch so začiatkom v dospelosti je slabosť 

miernejšia. U novorodencov je priebeh progresívny, exitus u niekt. detí nastáva do 2. r. veku, iné 

deti sa naučia chodiť, ale neskôr prestanú chodiť a do 10. r. sú upútaní na vozík. Prípady s 

manifestáciou v adolescencii charakterizuje mierny priebeh a pomalý progresia; na vozík sú upútané 

v 40. r. veku. Prítomná môţe byť ťaţká respiračná insuficiencia. 



 

Typ II je následkom mutácie génu na chromozóme 2 pre nebulín. Prenáša sa auzotómovo 

recesívnym spôsobom. Nebulín je veľký štruktúrny proteín, kt. sa viaţe s aktínom. Pôsobí pp. ako 

nekontraktilný templát pre utváranie tenkých filamentov. Tyčinky sa farbia Gomoriho trichrómovou 

metódou tmavomodro pochádzajú zo Z-diskov a obsahujú -aktinín. Nebulín sa ukotvuje na Z-disky 

a tropomyozín. V tyčinkách sa nenachádza nijaká zloţka Z-disku. 

Typ II sa manifestuje v novorodeneckom veku s miernou al. stredne ťaţkou svalovou slabosťou a 

včasnou respiračnou insuficienciou. Progresia je nanajvýš pomalá a respiračná insuficiencia sa 

môţe zlepšiť.  

U novorodencov bez gen. mutácie býva prítomná ťaţká hypotónia a slabosť pri najmenšom pohybe. 

Exitus môţe nastať do niekoľkých mes. následkom kardiomyopatie a respiračnej insuficiencie. 

Prípady bez gen. mutácie s neskoršou manifestáciou býva len mierna proximálna slabosť a 

progresia pomalá. V popredí môţe byť kardiomyopatia a respiračná insuficiencia.  

Pri bioptickom vyšetrení sa zisťuje veľký počet paličkových štruktúr pod plazmatickou membránou 

svalového vlákna.  

d) Troponínová paličková myopatia – angl. rod myopathy, recesívne dedičná myopatia podmienená 

nonsense mutáciou E180X génu pre troponín T1 (kostrový pomalý T1; TNNT1) 13; patol. gén sa 

nachádza na chromozóme 19q13.4. Vyskytuje sa u homozygotov. Postihuje starších členov rádu 

Amišov. Manifestuje sa v 1. mes. ţivota trasom, v prvých d. ţivota benígnym. Postihuje sánku a 

dolné končatiny. Po 2–3 mes. ustupuje. Prítomná je hypotónia,mierne kontraktúry pliec a bedier. 

Progresívne kontraktúry sa zhoršujú. Slabosť postihuje vioac proximálne ako distále svaly. Prítomný 

býva vtačí hrudník (pectus carinatum: rigidná stavena hrudníka s proximálnymi kontaraktúrami). 

Terminálne sa vyvíja nedostatoč-nosť pravého srdca. Existus sa dostavuje do 2 r., príčinou je 

respiračná insuficiencia. Morfol. zmeny sa charakterizuje disproporcia svalových vláken typu 1, 

deštrukcia Z-pásov, centrálne uloţené paličky, disrupcia myofibríl, degenerácia svalových vláken. 

e) Tropomyozínová myopatia s nitkovitými paličkami – dedičné myopatie s postihnutím génu pre 

tropomyozín. Rozoznáva sa typ I a II.  

• Typ I (NEM1) charakterizuje mutácia génu pre -tropomyozín 3 (TPM3); patol. gén sa nachádza 

na chromozóme 1q21–q23; postihnutým proteínom je tropomyozín 3 (TPM3). Postihnuté sú svalové 

vlákna typu I. Rozoznáva sa 11 rôznych foriem, kt. sa prejavujú postihynutím rôznych tkanív vrátane 

mozgu. Je to zriedkavá príčina myopatie s nitkovitými paličkami (< 3 %). Najmiernejšie formy sú 

dominantne dedičné a podmieňuje ich missense mutácia. Ťaţšie formy sú recesívne dedičné a 

podmieňuje ich stop kodón.  

AD dedičné formy sú zapríčinené mutáciou Met9Arg; Arg167His38. Manifestujú sa od narodenia po 

15. r. veku. Prejavujú sa slabosťou, niekedy motorickou retardáciou. Postihnuté sú symetricky 

distálne časti dolných končatín (členkové dorziflexory) a dýchacie svalstvo. Slabosť pomaly 

progreduje proximálne, v 40. r. ţivota býva pacient odkázaný na vozík. Šľachové reflexy sú zníţené, 

prítomná býva lézia hladkých svalov (achalázia), kyfoskolióza. Hodnoty CK v sére sú normálne. 

Histol. sa zisťuje atrofia vláken typu I, paličky v svalových vláklnach typu I.  

AR dedičné formy sú závaţné, manifestujú sa skoro. ide o následok mutácie: homozygoti vykazujú 

stop na kodóne 31. Manifestujú sa uţ pri pôrode. Ťaţko porušený je vývoj motoriky. Kognitívne 

funkcie sú primerané veku. Exitus nastáva v 21. mes. Histol. sa zisťujú paličky len vo vláknach typu 

-tropomyoyín 3  

Intermediárny sy. je sporadický. Postihuje zloţitých heterozygotov. Podmieňujú ho mutácie X
285

Ser; 

spletené miesto na translačnom stop signale špecifickom pre kostrové svaly. Mutovaný proteín 

obsahuje 57 prídavných aminokyselín. Manifestuje sa od narodenia hypotóniou, chodiť sa dieťa 

naučí v 18. mes., na vozík je odkázané v 6. r. ţivota. Slabosť sa týka proximálnych svalov. 



 

Postihnuté svaly tváre sú dlhé a tenké, prítomné je gotické podnebie. Histol. sa zisťujú paličky vo 

svalových vláknach typu I, zmnoţené spojivové tkanivo endo-mýzia. Prevaţujú vlákna typu I, 

prítomnés sú vnútorné jadrá, malé vlákna obojeho typu. Vo svalových vláknach je zníţené mnoţstvo 

-tropomyozínu. 

• Typ 2 – -tropomyozín 

(TPM2); patol. gén je na chromozóme 9p13. Je zriedkavá. Manifestuje sa v detstve slabosťou viac 

priximálnych ako distálnych svalov, niekedy resrpiračnou insuficienciou. Kontraktúry nebývajú al. sú 

len mierne. Choroba má stacionárny al. mierne predredujúci charakter.  

1.2.14. Sarkotubulárna myopatia – opísalo sa len niekoľko prípadov. Typ dedičnosti ani gen. 

poruchu nepoznáme. Manifestuje sa u detí slabosťou proximálnych vrátane tvárových svalov. 

Progresia je min. Elektronopticky sa vo svalových vláknach typu II zisťujú početné, malé vakuoly 

viazané na membránu s okolitými T-tubulami a proteínmi asociovanýámi so sarkoplazmatickým 

retikulom. 

1.2.15. Myopatia so sféroidnými telieskami – angl. spheroid body myopathy, syn. Goebelov sy.) je 

pomaly postupujúca autozómovo dominantne dedičná nervosvalová choroba s neznámou gen. 

mutáciou. Manifestuje sa v adolescencii al. dospelosti a postihuje obidve pohlavia. Prejavuje sa 

motorickými poruchami, dĺţka preţitia je však normálna. Morfol. ju charakterizuje prítomnosť 

sféroidných teliesok najmä vo svalových vláknach typu 1, kt. pozostávajú z tenkých filamentov. 

Sarkolemové sférické agregáty eozinofilného materiálu, kt. sa farbí intenzívne Gomoriho 

trichrómovým farbivom sa nachádzajú viac vo svalových vláknach typu I ako II. Agregáty obsahujú 

dezmín a ubiktivín. Včasným nálezom býva rozmazaný pruh 1. Neskôr vznikajú klin. príznaky 

denervácie, kt. sa zisťujú aj v bioptických vzorkách svalov. Opísalo sa niekoľko prípadov s miernou 

slabosťou, výraznejšou proximálne ako distálne. Priebeh choroby bol stacionárny. Choroba zahrňuje 

myopatiu s cytoplazmatickými telieskami. 

I.2.16. Myopatia s trojlaminárnymi vláknami – do r. 1995 sa opísal len 1 prípad novorodenca s min. 

pohybmi, difúznou slabosťou, rigiditou a kontraktúrami. Priebeh bol stacionárny. Typ dedičnosti ani 

gen. poruchu nepoznáme. V elektrónovom mikroskope sa zisťuje, ţe ~ 25 % svalových vláken 

vykazuje 3 koncentrické zóny: 1. najvnútornejšia zóna s husto uloţenými mitochondriami, 

glykogénom, elektronovo-denzným materiálom a filamentmi; 2. stredná zóna so Z-diskami a dobre 

orghanizovanými myofibrilami; 3. vonkajšia zóna s cytoplazmou obsahujúcou málo mitochondrií, 

filamentov, vezikúl a lipidov. 

I.2.17. Myopatia s nadmernou autofágiou – je viazaná na chromozóm X. Do r. 1995 sa opísala len 1 

rodina. Choroba sa vyznačuje slabosťou proximálnych a často aj distálnych svalov s pomalou 

progresiou. Manifestovala sa v detstve, priebeh bol mierne progresívny. Elektronopticky sa zisťuje 

nadbytok autofágických vakuol s lyzozómovými enzýmami. Vakuoly obsahujú granulárny a 

membranózny materiál, kt. je exocytoticky aktívny.  

K myopatiám s nadmernou autofágiou patrí aj Danonova myopatia. Je to zriedkavá recesívne 

dedičná vakuolárna myopatia s excesívne autofágickými vakuolami, kardiomyopatiou, príp. 

mentálnou retardáciou, viazaná na chromozóm X, podmienená mutáciou lokusu Xq28(24?) blízko 

génu pre emerín. Opísal ju Danon r. 1981. Vyskytuje sa vo fínskych, franc. a kanad. rodinách.  

Manifestuje sa obyčajne okolo 18.–20. r. veku, niekedy uţ u detí pomaly progredujúcou svalovou 

slabosťou proximálnych svalov najmä dolných končatín s neporušenou chôdzou a absenciou 

prejavov postihnutia srdca, respiračného systému a CNS. Výrazná môţe byť atrofia stehien. 

Pacienti sa doţívajú normálneho veku. Ţeny-prenášačky sú obyčajne asymptomatické al. len 

mierne postihnuté. Hodnoty CK v sére bývajú zvýšené v prvých r. ţivota 2,5 – 3-násobne, počas 

adolescencie aţ 10 – 15-násobne.  



 

Morfol. sa vyznačuje prítomnosťou intracytoplazmatických vakuol, kt. obsahujú autofágický materiál 

a glykogénv myocytoch kostrového a srdcového svalu. Sarkolemové proteíny a lamina basalis sú 

spojené s membránami vakuol. Ide o deficit LAMP-2, hlavný proteín membrány lyzozómov. Deficit 

LAMP-2 sa zisťuje aj pri vakuolárnej kardioskeletálnej myopatii myší. Je to prvá ľudská kardiopatia-

myopatia zapríčinená skôr mutáciou lyzozómového štruktúrneho proteínu ako enzýmového 

proteínu.  

Nekrózy svalových vláken nebývajú, nadmerná je autofágická aktivita a exocytóza fagocytovaného 

materiálu. Tieto vakuoly silne reagujú ako dystrofín. Prítomné sú vakuoly viazané na membrány a 

guľôčky denzného materiálu pod lamina basalisa, ako aj depozície C5b-9 komplexu komplementu, 

subsarkolemové depozície vápnika a expresia komplexu MHC1.  

Vakuoly sú pp. autofagozómy, kt. odpratávajú sarkoplazmatickú drvinu po subletálnej lézii myofibríl. 

Podľa iných poškodenie membrány vyvoláva depozícia komplexu komplementového komplexu 

atakujúceho membrány C5b-9 na myofibrilách následkom invaginácie a endocytózy.  

Morfol. kardinálnym nálezom sú sarkomplazmatické vakuoly, kt. sú viazané dystrofín-pozit. 

membránou. Výrazná je variabilita veľkosti vláken. Prevaţujú malé okrúhle a hypertrofické vlákna. 

Nekróza vláken nebýva, niekt. sú rozvláknené. Vakuoly môţu obsahovať granulárny materiál, kt. sa 

farbí hematoxylínom-eozínom na modro (lemované vakuoly) al. sú opticky jasné. Tieto vakuoly sú 

PAS-negat. a neobsahujú lipidy. V niekt. vláknach je prítomná reaktivita na kyslú fosfatázu. Niekt. 

vakuoly obsahujú uloţeniny vápnika. Prítomná je imunoreaktivita na dystrofín, laminína MHC I. Pod 

sarkolemou sú nepravidelné uloţeniny vápnika pozdĺţ povrchu a dajú sa znázorniť farbením 

alizarínovou červenou. Pri farbení HE nevykazujú svalové vlákna patol. zmeny, aţ na uloţeniny 

vápnika. 

Imunohistochem. vyšetrenie vykazuje nález silnej pozitivity na dystrofín v oblasti lemu vakuol. Na 

menbráne všetkých vláken sa dá dokázať prítomnosť komplementového komplexu atakujúceho 

membrány C5b-9, kt. sa nachádza aj v stenách kapilár a ciev perimýzia. Na povrchu vláken a v 

niekt. vakuolách sa nachádza imunoreaktivita pre MHC I a LAMP-2, proteínu, kt. sa normálne 

vyskytuje v membránach lyzozómov a je dôleţitý pre autofágiu. 

V elektrónovom mikroskope sa zisťujú guľôčky denzného materiálu mimo bazálnej membrány pod 

lamina basalis, kt. sa javí často ako mnohovrstvová. V týchto miestach sa ukladá aj vápnik. Vakuoly 

viazané na membránu môţu obsahovať mitochondrie membránové praslenovité útvary a apatitové 

kryštály.  

Dfdg. treba odlíšiť vakuolárnu myopatiou s nadmernou autofágiou. lyzozómová tezaurizmóza s 

normálnou aktivitou kyslej maltázy. 

I.2.18. Myopatia so zebrovitými telieskami – do r. 1995 sa opísali 2 prípady u novorodencov s 

hypotóniou a generalizovanou slabosťou; priebeh bol stacionárny. Typ dedičnosti nepoznáme. 

Elektronopticky sa zisťujú zebrovité telieska al. leptofibrily, kt. obsahujú elektrónovo-denzné pruhy, 

kt. sa podobajú Z.diskom vzdialené od seba ~ 0,2 nm a spájajú jemné vlákna neznámeho 

zloţenia.Za normálnych okolností sa nachádzajú na spojení svalu so šľachou a v intrafuzálnych 

vláknach, extraokulárnych svaloch a myokarde. Ich funkciu nepoznáme. 

I.2.19. Kongenitálne svalové dystrofie so štruktúrnymi abnormalitami mitochondrií – rece-sívne 

dedičná choroba, kt. sa prejavuje slabosťou proximálnych svalov, pomalou progresiou, hypotóniou a 

oneskorenou chôdzou, dilatačnou kardiomyopatiou, mentálnou retardáciou . Hodnoty CK v sére sú 

miernne zvýšené. Histol. sa zisťuje variabilita veľkosti svalových vláken s prejavmi nekrózy a 

regenerácie. Mitochondrie znázornené farbením SDH a COX staining vykazujú zväčšenie na 

periférii svalových vláken typu 2. V centre vláken sú redukované (sarkoplazmatické retikulum je v 

týchto miestach normálne). Elektronopticky sa zisťujú zväčšené mitochondrie s abnormálnou 



 

štruktúrou. Merozín je nezmenený. Por. kongenitálna svalová dystrofia s junkčnou bulóznou 

epidermolýzou.  

I.2.20. Kongenitálna myopatia s nadbytkom svalových vretienok – opísala sa v jednom prípade bez 

rodinnej anamnézy. Uţ po narodení bolo dieťa hypotonické, prítomná bola artrogrypóza, difúzna 

slabosť, respiračná insuficiencia, areflexia. Typické je prepadnuté čelo, vpadnuté líca, 

trojuholníkovité ústa, gotické podnebie, kardiomyopatia (predsieňová tachykardia; kardiálna 

dekompenzácia, hypertrofická kardiomyopatia), organomegália, kongenitálny neuroblastóm 

nadobličiek. Existus nastáva do 14. mes. veku. Pri MRI mozgu boli zväčšené subarachnoidálne 

priestory a komory. Nález na EMG a rýchlosť vedenia vzruchov boli nor-málne. Histol. sa pozoruje 

roztrúsená atrofia svalových vláken a nadmerný počet svalových vretienok, 1 al. viac na vlákenko 

najmä v m. deltoideus a m. quadriceps.  

K ďalším stavom s abnormalitami svalových vretienok patrí myotonická dystrofia (nadmerný počet 

intrafuzálnych (intrafusil) svalových vláken na vretienko), Noonanov sy. (zvýšený počet vretienok), 

hyperexpresia NT-3 (nadmerný počet vretienok – vyskyuje sa pri myšiach). 

Choroba širokého pása A (broad A band disease) – je charakterizovaná hypotóniou, retardáciou 

motorického vývoja a vývoja reči. Postupom času sa môţe zlepšiť. Prítomná môţe byť dystrofia 

sietnice. Na plastických rezoch svalu sa zisťujú široké pruhy, poruchy usporiadania hrubých 

myozínových filamentov. 

 

I.3. Myotonické myopatie (iné ako kanalopatie a dystrofie); →myotónie 

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

I.3.1. Alkoholická myotónia →toxické myopatie. 

I.3.2. Brodyho choroba – myotonická myopatia podmienená mutáciou lokusu 16p12 pre SERCA1 (Ca
2+

-ATP- 

          ázu sarkoplazmatického retikula 

I.3.3. Centronukleárna myotónia →1.2. štruktúrne myopatie. 

I.3.4. Distálna myotónia →Welanderova myotónia. 

I.3.5. Facioskapulárna myotónia 

I.3.6. Gowersova myotónia →distálna myopatia 

I.3.7. Koreňová myotónia  

I.3.8. Metabolické myotónie →metabolické myopatie 

I.3.9. Mexiletínrespondentná myotónia 

I.3.10. Myotonická dyzembryoplázia 

I.3.11. Myotubulárna myotónia  

I.3.12. Neskorá distálna hereditárna myotónia (Welanderova myotonia)  

I.3.13. Okulárna myotónia  

I.3.14. Pletencová myotónia 

I.3.15. Proximálna myotonická myopatia (PROMM)  

I.3.16. ,,Rippling muscle disease“ (choroba zvlnených svalov) 

I.3.17. Schwartzov-Jampelov sy.  

I.3.18. Toxické myotónie  

I.3.19. Tyreotoxická myotónia 

I.3.20. Acetazolamid-respondentná myotónia 

I.3.21. Získané myotónie  

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

I.4. →Kanalopatie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prehľad kanalopatií 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Na
+
-kanál 

   I.4.1. Myotonia fluctuans 



 

   I.4.2. Myotonia permanens 

   I.4.3. Myotónia zhoršujúca sa po podaní K
+
 

   I.4.4. Acetazolamid-respondentná myotónia 

   I.4.5. Paramyotonia congenita Eulenburg 

   I.4.6. →Familárna periodická paralýza 

K
+
-kanál 

   I.4.7. →Myokýmia 

Cl
–
 kanál 

   I.4.8. Myotonia levior  

   I.4.9. →Myotonia congenita Thomsen 

   I.4.10.Myotonia congenita Becker  

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

I. Metabolické a mitochondriové myopatie 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Metabolické myopatie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

I.5.1. Glykogenózy 

   Typ II (deficit kyslej maltázy, m. Pompe) 

   Typ III (deficit amylo-1,6-glukozidázy (m. Forbes, m. Cori)  

   Typ IV (deficit amylo-1,4→1,6-transglykozidázy (m. Andersen)  

   Typ V (deficit svalovej fosforylázy; m. McArdle) 

   Typ VII (deficit fosfofruktokinázy, m. Tarui; 1cenq32) 

   Deficit kinázy fosforylázy B 

I.5.2. Poruchy transportu a oxidácie karboxylových kyselín 

   Prim. deficit karnitínu vo svaloch 

   Deficit karnitínpalmitoyltransferázy I a II 

I.5.3. Poruchy metabolizmu purínových nukleotidov 

I.5.4. Mitochondriová myopatia (deficit cytochrómoxidázy c) 

I.5.5. Deficit myoadenylátdeaminázy  

I.5.6. Deficit glykozyltransferáz 

I.5.7. Kongenitálne hypomyelinizačné neuropatie (CIDP) 

I.5.8. Santavuoriho sy. – mutácia génu pre 1,2-N-acetylglukozaminyltransferázu  

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

Metabolické myopatie vznikajú následkom poruchy metabolizmu, obyčajne vyvolanej gen. 

poruchami al. hormónovou dysfunkciou. Hereditárne metabolické myopatie zahrňujú enzymopatie, 

ako je deficit svalovej fosforylázy, amylo-1,4-glukozidázy, amylo-1,4→1,6-transglukozidázy, 

xantínoxidázy, myoadenylátdeaminázy, karnitínpalmitoyltransferázy, NAD-ubichinónreduktázy. 

Prejavujú sa svalovou slabosťou, myalgiami, príp. myoglobinúriou a kŕčmi; →glykogenózy. 

(→syndrómy). 

Príznaky sa môţu zjavovať intermitentne a vyvoláva ich telesná námaha, al. sú permanentné.  

Energiu vo forme ATP získavajú pracujúce svaly z 3 zdrojov: a) z metabolizmus glykogénu: aeróbny 

metabolizmus sa uplatňuje pri intermitentnej al. submax. kontrakciu, kým anaeróbny metabolizmus 

pri intenzívnej svalovej aktivite, najmä pri zníţení prietoku krvi a dodávky kyslíka; b) z metabolizmu 

lipidov: je dôleţitým zdrojom energie pri trvalej submaximálnej práci (trvajúcej >40 min). c) zo zásob 

fosfokreatínu, kt. sa spotrebúvajú v cykle purínových nukleotidov a sú dôleţité pre veľmi intenzívnu 

prácu krátkeho trvania, keď sa uţ iné zdroje vyčerpali. 

Metabolické myopatie moţno rozdeliť na: 1. glykogenózy; 2. poruchy transportu a oxidácie 

karboxylových kys.; 3. lipidové tezaurizmózy; 4. poruchy metabolizmu purínových nukleotidov; 5. 

mitochondriopatie s poruchou dýchacieho reťazca; 6. deficit myoadenylátkinázy; 7. deficit 

glykozyltransferáz; 8. kongenitálne hypomyelinizačné neuropatie. 



 

I.5.1. Glykogenózy – myocyty vychytávajú glukózu z obehu, syntetizujú glykogén a potom ho v 

prípade zvýšených energetických poţiadaviek štiepia. Sarkolema nie je voľne pripustná pre glukózu, 

preto vyuţitie cirkulujúcej glukózy limituje jej transport cez sarkolemu. Glykogén je hlavnou formou 

sacharidových zásob vo svale. Keď vznikne potreba energie na kontrakciu svalu, glykogén sa 

rozloţí na glukózu a poskytuje pracujúcemu svalu potrebnú energiu. Akákoľvek porucha syntézy al. 

degradácie glykogénu zapríčini glykogenózu. Ku glykogenózam s myastenickým sy. patria: typ II 

(deficit kyslej maltázy, m. Pompe), typ III (deficit amylo-1,6-glukozidázy (m. Forbes, m. Cori), typ IV 

(deficit amylo- 1,4→1,6-transglykozidázy (m. Andersen), typ V (deficit svalovej fosforylázy; m. 

McArdle), typ VII (deficit fosfofruktokinázy, m. Tarui; 1cenq32). 

I.5.2. Poruchou transportu a oxidácie karboxylových kyselín – gen. podmienené poruchy transportu 

a oxidácie karboxylových kys. patria k najčastejším vrodeným poruchám metabolizmu. Môţu ich 

vyvolať: a) poruchy mitochondriovej -oxidácie karboxylových kys. (deficit acyl-CoA-dehydrogenázy 

veľmi dlhých reťazcov, stredných reťacov a krátkych reťazcov, deficit 3-hydroxyacyl-CoA-

dehydrogenázy dlhých reťazcov); b) poruchy karnitínového cyklu (deficit transportéra karnitínu, 

deficit karnitínpalmitoyltransferázy I, deficit acylkarnitín-karnitíntranslokázy, deficit 

karnitinpalmitoyltransferázy II). 

Karboxylové kys. s dlhým reťazcom sú hlavným zdrojom energie pre kostrové svaly počas trvalej 

práce a hladovania. Pasáţ týchto karboxylových kys. potrebných na -oxidáciu cez membránu 

mitochondrií vyţaduje ich väzbu na karnitín. Karnitín sa syntetizuje najmä v pečeni a aktívne sa 

transportuje do svalu proti koncent-račnému spádu. Voľné karboxylové kys. sa najprv účinkom 

syntetáz acyl-CoA-karboxylových kys. premieňajú na acyl-CoA. Potom sa acyl-CoA s dlhým 

reťazcom viaţu pôsobením acylkarnitíntransferáz, ako je karnitínpalmitoyltransferáza I (CPT I). Tieto 

deje sa uskutočňujú na vonkajšej membráne mitochondrií.  

Nová zlúč. prechádza cez vnútornú mitochondriovú membránu účinkom acylkarnitíntranslo-kázy. 

Vnútri mitochondriového matrixu štiepi transportovanú zlúč. účinkom karnitínpalmitoyltransferázy II 

-oxidácia 

karboxylových kys. s dlhým reťazcom. Deficit karnitínu, karnitínpalmitoyltransf -

oxidácie týchto karboxylových kys. môţe zapríčiniť myopatiu.  

Zavedenie širšieho skríningového programu novorodencov umoţnilo presymptomatickú dg. týchto 

porúch. Neliečené prípady sa prejavujú typicky väčšinou pred 18. mesiacom veku. Akút. prejavy sa 

vyskytujú v novorodeneckom období. Protrahovaná karencia výţivy a katabolická situácia (infekt, 

hladovanie, napr. v perioperačnej perióde), má za následok hypoketotickú hypoglykemickú kómu. 

Okrem toho sa môţe porucha prejaviť postihnutím pečene (hepatopatia, steatóza pečene), 

kostrového svalstvo (svalová slabosť, rabdomyolýza) a myo-kard (kardiomyopatia).  

Pouţitie tandémovej hmotnostnej spektrometrie na stanovenie acylkarnitínov v rámci rozšírených 

skríningových programov umoţnilo odhaliť gen. podmienené poruchy transportu al. oxidácie 

karboxylových kys., kt. patria k najčastejším kongenitálnym poruchám metabolizmu. Kumulatívna 

incidencia týchto porúch je 1:8000 novorodencov (je vyššia ako incidencia fenylketonúrie). Ide o 

choroby, kt. neliečené majú vysokú mortalitu a morbiditu a dajú sa v presymptomatickom štádiu 

pomerne ľahko liečiť. V ostatnom čase sa v th. úspešne pouţíva substitučná enzýmová th. Pomerne 

úspešne sa dajú liečiť poruchy metabolizmu kreatínu a kongenitálne poruchy glykácie. 

Prolongovaná karencia výţivy a vyčerpanie zásob glukózy a glykogénu ohrozuje dieťa na ţivote 

najmä preto, ţe sa nemôţu tvoriť pre ţivot nevyhnutéalternatívne substráty pre mozog (ketolátky). 

Dôleţitá je aj diéta.  

• Prim. deficit karnitínu – má 2 formy: myopatickú a systémovú. Myopatická forma je následkom 

poruchy transportu karnitínu z plazmy do svalových buniek. Hodnoty karnitínu vo svale bývajú 

zníţené, v plazme a pečeni normálne al. mierne zníţené. Klin. sa porucha manifestuje uţ v detstve 



 

al. adolescencii ako progredujúca myasténia, námahové mylagie, zriedka myoglobinúriou. V 

bioptickej vzorke sa zisťuje zvýšené mnoţstvo tukových kvapiek, najmä vo vláknach typu I. 

Elektrónovou mikroskopiou sa potvrdzuje abnormálne hromadenie tuku, príp. s miernym zväčšením 

mitochondrií. 

Systémový deficit karnitínu je následkom poruchy biosyntézy karnitínu v pečeni a/al. jeho 

nadmerného vylučovania obličkami. Zníţené sú hodnoty karnitínu v plazme, ako aj v pečeni a svale. 

Porucha sa prejavuje uţ u detí ako progredujúca svalová slabosť a epizódy dysfunkcie pečene a 

mozgu, vyvolané ťaţšou námahou al. hladovaním. Často napodobujú Reyov sy. Prítomná býva 

kardiomyopatia a kongestívne zlyhanie srdca, kt. môţu byť priamou príčinou exitu. Sval obsahuje 

väčšie mnoţstvo tukových kvapiek, najmä vo vláknach typu I. Zníţené hodnoty karnitínu vo svale a 

plazme nie sú špecifické pre deficit karnitínu. Vyskytujú sa pri gen. chorobách (napr. 

mitochondriových myopatiách, pokročilých formách svalivých dystrofií viazaných na chromozóm X) 

al. získaných poruchách (napr. u hemodialyzovaných pacientov a po podávaní valproátu).  

• Deficit karnitínpalmitoyltransferázy (CPT) – je najčastejšie zistenou metabolickou príčinou 

myoglobinúrie u dospelých. Jestvujú 2 typy CPT, CPT I a CPT II, obidva sú dôleţité pre transport 

karboxylových kys. s dlhým reťazcom z cytozolu do mitochondrií. Deficit CPT II je častejší, 

podmieňuje ho gén na lokuse 1p32, dedičnosť je AR.  

Okrem dospelej svalovej formy, deficit CPT I al. CPT II vyvoláva zriedkavé, ale ťaţkú a fatálnu 

chorobu u novorodencov a dojčiat, kt. charakterizuje hypoketotická hypoglykémia a multiorgánové 

malformácie (napr. mikrogýria, neurónová heterotopia, renálna cystická dysplázia, dysmorfia tváre). 

Deficit CPT II u detí sa zriedka prejaví aj hypoketotickou hypoglykémiou, hepatomegáliou a 

insuficienciou pečene, kardiomegáliou a arytmiami, letar-giou, kŕčmi a kómou. Muţov postihuje 

častejšie ako ţeny. Príznaky sa zjavujú skoro po pu-berte, niekedy sa odhalia po záchvate 

rabdomyolýzy a myoglobinúrie. Časté bývajú epizódy myalgie, svalovej rigidity a palpačnej 

bolestivosti, kŕče nebývajú. Záchvaty vznikajú po ťaţšej námahe, najmä pri súčasnom hladovaní. 

V anamnéze sa zisťujú často opakované epizódy rabdomyolýzy a myioglobinúrie uţ v detstve. 

Ťaţká myoglobinúria môţe vyústiť do renálnej insuficiencie. Väčšinu epizód rabdomyolýzy vyvoláva 

prolongovaná námaha, najmä klombinovaná s expozíciou chladu al. hladovaním. Niekedy epizódu 

vyvolá infekcia. Kŕče nebývajú (na rozdiel od glykogenóz). Rabdomyolýza má za následok 

maskovaný vzostup CK a uvoľnenie myoglobínu do plazmy. Myoglobinúria sa prejaví stmtmavýým 

močom (farba koly).  

Dg. deficitu CPT – na deficit CPT treba myslieť pri typickej anamnéze (opakovaná myoglo-binúria) a 

negat. ischemickom teste Medzi záchvatmi sú hodnoty CK v sére normálne. Hodnoty karnitínu v 

plazme bývajú pri deficite CPT I zvýšené. EMG, morfol. a histochem. vyšetrenie bioptickej vzorky 

svalu môţu byť normálne. Deficit CPT treba odlíšiť od glyko-genóz, najmä McArdleho choroby. Dg. 

potvrdzuje nález deficitu CPT vo vzorke svalu, príp. identifikácia gen. poruchy. Pokles CPT v 

kultivovaných fibroblastoch nesvedčí o dg., pretoţe fibroblasty neobsahujú svalovú, ale pečeňovú 

izoformu enzýmu.  

Th. – špecifickú th. deficitu CPT nepoznáme. Myalgie sa však zmierňujú pri dodrţaní preven-tívnych 

opatrení, ako je diéta bohatá na sacharidy a chudobná na tuky, častejšie malé dávky jedla. Prídavky 

sacharidov sú vhodné aj pred zamýšľanou námahou a počas nej. Pre riziko rabdomyolýzy sa 

neodporúča dlhodobá námaha.  

• Funkčná insuficiencia karnitínu sa uplatňuje pri únave, obezite, mikrogravitácii (krátkodobý pobyt 

vo vesmíre), atrofii svalu vyvolanej denerváciou, toxickom poškodení svalov liekmi a i. Prejavuje sa 

zmenou tvaru, hmotnosti a sily. V patogenéze metabolických chorôb má význam aj normálna 

koordinácia expresie metabolických a kontraktilných vlastností svalových vláken typu I.  



 

I.5.3. Poruchy metabolizmu purínových nukleotidov – adenylátdeamináza (AD) je enzým, kt. 

katalyzuje premenu adenozínmonofosfátu (AMP) na inozínmonofosfát (IMP) a amoniak. Táto 

reakcia sa uplatňuje najmä počas anaeróbnej práce a dopĺňa zásoby ATP, kt. je podstatným 

zdrojom svalovej energie. Otázka, či deficit myoadenylátdeaminázy zapríčiňuje myopatiu, nie je 

definitívne zodpovedaná. 

I.5.4. Mitochondriové myopatie →mitochondriopatie. 

I.5.5. Deficit myoadenylátedeaminázy (MAD) – väčšina pacientov je asymptomatická. Najčastejšie 

sa prejavuje kŕčmi, intoleranciou námahy, únavnosťou, stuhnutosťou a bolesťami svalov po 

námahe. Deficit MAD sa zisťuje ~ v 3 % bioptických vzoriek. Mnohé vzoriky sa pritom získali od 

pacientov so špecifickými nervosvalovými poruchami a príznakmi netypickými pre deficit MAD. Nie 

je preto isté, či deficit MAD nie je len epifenoménom. 

Dfdg. treba odlíšiť dermatomyozitídu, polymyozitídu, dystrofiu svalov panvového pletenca, 

Beckerovu svalovú dystrofiu, myotonickú dystrofiu, choroby motoneurónu, u detí deficit kyslej 

maltázy, deficit cytochrómoxidázy c, deficit debranching enzýmu, sek. deficit karnitínu spojený s org. 

acidúriami. 

Pri metabolických myopatiách bývajú stredne zvýšené hodnoty CK v sére, kt. výrazne kolíšu u 

pacientov sosklonom k rabdomyolýze. Pri deficite fosfofruktokikázy KO a počet retikulovytov svedčí 

o hemolytickej anémii. Pomerne špecifickým nálezom pri ihlovej EMG je obraz myotonických 

výbojov pri AMD. Ide o krátkodobé, akčné potenciály motorických jkednotiek s nízkou amplitúrou. 

Nález na EMG však môţe byť normálny. 

I.5.6. Deficit glykozyltransferáz – glykozyltransferázy sú enzýmy, kt. majú úlohu pri väzbe 

sacharidov na dystroglykány, molekuly významné pre organizáciu svalového vlákna. Deficit rôznych 

glykozyltransferáz podmieňuje 4 podtypy KDS: 1. →Walkerov-Warburgov sy.; 2. →Fukuyamov sy.; 

(→syndrómy); 3. choroba svalov-očí-mozgu; 4. svalová dystrofia 1C/dystrofia svalov panvového 

pletenca (MDC1C/LGMD2I), ako aj príbuzné poruchy, kt. sa vyskytujú spontánne pri myšiach. 

Podobnú patogenézu majú pp. mnohé ďalšie sy. KDS, pri kt. nie je prim. porucha známa. 

I.5.7. Kongenitálne hypomyelinizačné neuropatie (CIDP) – myastenický sy. môţu imitovať 

myotonické sy. (myotonia congenita), periodická hypokaliemická paralýza, malígna hypertermia, 

myozitída, alkoholická myopatia, Whippleova choroba, porphyria cutanea tarda, myalgie a rigidita 

svalov vyvolaná nadmernou telesnou námahou. 

I.5.8. Santavuoriho syndróm – mutácia génu pre 1,2-N-acetylglukozaminyltransferázu; →dystrofické 

myopatie, 1.1.18. 

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

I.6. Endokrinne podmienené myopatie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

I.6.1 Addisonova choroba  

I.6.2. Cushingova choroba 

I.6.3. Hypotyreóza  

I.6.4. Hypertyreóza (hodnoty CK bývajú normálne) 

I.6.5. Hyperkalciémia (hyperparatyreóza) 

I.6.6. Hypokalciémia (hypoparatyreóza) 

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

I.6.1. →Addisonova choroba, najmä s elyktrolytovou poruchou 

I.6.2. →Cushingova choroba 



 

I.6.3. Myopatia pri hypoptyreóze – prejavuje sa spomalenou kontrakciou i relaxáciou svalov a ~ v 1/2 

perípadov je aj slabosť, kŕče, mylagie a tuhnutie svalov.V 10 % sa vyskytuje generalizovanuá 

hypertrofia svalov (Hoffmannov sy.), kt. vyvoláva atletický, herkulovský vzhľad, po th. ustupuje. 

Hodnoty CK sú zvýšené, pri hypofýzovej hypotyreóze normálne a myopatia zriedkavá. 

I.6.4. Myopatia pri hypertyreóze – v miernych prípadoch sa prejavuje svalovou slabosťou, 

únavnosťou a mienmou atrofiou, v ťaţších prípadoch atrofiou proximálneho svalstva a ťaţkou 

slabosťou. Na rozdiel od PM nie sú postihnuté hrtanové a hltanové svaly. K zriedkavým formám 

myopatie pri hypertyreóze patrí exoftalmická oftalmoplégia, myasthenia gravis reagujúca čiastočne 

na prostiogmín, hypokaliemická periodická paralýza. Hodnoty CK bývajú normálne. 

I.6.5. Hyperkalciemická myopatia pri hyperparatyreóze – vyzančuje sa únavou a slabosťou 

proximálneho svalstva najmä dolných končatín, kt. sa sprevádza takmer všetkých pacientov s prim. i 

sek. hyperparatyreózou. Aktivita svalových enzýmov v sére a EMG nález nie sú zmenené. Klin. 

obraz sa podobá PM. 

I.6.6. Hypokalciemická myopatia pri hypoparatyreóze – býva zriedkavaá, hodnoty CK v sére sú 

zvýšené. 

I.6.7. Tyrotoxická periodická paralýza a Connov sy. – (prim. hyperaldosteronizmus) postihujú najmä 

osoby ázijského pôvodu. Obrnu vyvoláva hypokaliémia. Trh. sa zameriava na odstránenie príčiny. 

Paralýzu môţe vyvolať nadmerné poţitie likorice a mnoţstvo iných príčin hypokaliémie. 

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

I.7. Zápalové myopatie (→myozitídy) 

I.8. Toxické a liekové myopatie →myopatie. 

I.8.1. →Botulizmus  

I.8.2. Akút. alkoholická myopatia – vzniká po abúze alkoholu a prejavuje sa mylagiou a slabosťou 

najmä svalov dolných končatín, ako aj myoglobinúriou. Jej závaţnosť podmieňuje moţnosť 

vyzráţania myoglobínu v obličkových tubuloch s následnou akút. nekrózou obličkových tubulov. Na 

udrţanie obličkových funkcií je nevyhnutná agresívna hydratácia, príp. forsírovaná diureéza 

aplikáciou manitolu a furosemidu. Alkohol môţe vyvolať aj chron. myopatiu s progresívnou 

slabosťou a atrofiou, kt. postihuje svaly panvového a ramenného pletenca. Pri tejto chron. myopatii 

sa nespája s myoglobinúriou ani zvýšením izoenzýmu CK-MM v sére. 

I.8.3. Toxické myopatie po bodnutí pavúkom Latrodectus mactans, pohryzení vretenicou obyčajnou 

(Vipera berus) al. štrkáčom pásavým (Crotallus horridus). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I.9. Ostatné myopatie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1I9.1. Kompartmentové sy.       1.9.13. Chron. únavový sy.  

I.9.2. Kraniomandibulárne poruchy      1.9.14. Spastickosť svalov 

I.9.3. Rabdomyolýza       1.9.15. Nádory svalov   

I.9.4. Sy. eozinofílie-myalgie      1.9.16. Hyperekplexia    

I.9.5. Fibromylagia       1.9.17. Polymyalgia rheumatica 

I.9.6. Kŕče svalov         1.9.18. Tenosynovitída 

I.9.7. Rigidita svalov       1.9.19. Isaacov syn. 

I.9.8. Slabosť svalov       1.9.20. Encefalomyopatie 

I.9.9. Tendinitída       1.9.21. Kongenitálna myopatia s apoptózou 

I.9.10. Atrofické myofasciálne bolsetivé sy. 1.9.22. Hemofaciálna myohyperplázia 

I.9.11. Kontraktúry        1.9.23. Kardiofaciálny sy. 

I.9.12. Artrogrypóza       1.9.24. Sy. bránice    

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



 

I.9.1. Kompartmentové syndrómy; →syndrómy.  

I.9.2. Kraniomandibulárne poruchy – zahrňujú temporomandibulárny sy. – angl. temporo-mandibular 

joint syndrome, syn. myofasciálny bolestivý dysfunkčný sy. temporomandibulárneho kĺbu (TMK), 

Costenov sy. Ide o symptómový komplex, kt. pozostáva zo spontánnej a palpačnej bolestivosti, 

,,praskania“, ,,cvakania“ v kĺbe, obmedzenie a zmenenú pohyblivosť sánky. Prejavuje sa skôr v 

ţuvacích svaloch ako samomTMK. Etiológia nie známa, istú úlohu má dysharmónia zhryzu a 

psychofyziol. faktory. Dfdg. treba vylúčiť iné bolesti tváre: lokálne zápalové a nádorové procesy, 

neuralgiu n. facialis, n. glossopharyngeus, n. trigeminus, bolesti zubov, kraniofaciálne, orofaciálne a 

i. sy. 

Povrch kostí temporomandibulárnehi skĺbenia je pokrytý chrupavkou a oddeľuje ich malý disk, kt. 

zabraňuje ich vzájomnému treniu. Kĺb stabilizujú svaly, kt. umoţňujú otváranie a zatváranie úst. 

Palpačná bolestivosť a bolesť môţu vychádzať z TMK, ale aj z iných zdrojov. TMK môţe postihovať 

osteoartritída, reumatoidná artritída a i. formy zápalu. Diskoordinácia ľavého a pravého TMK 

môţevyvolať dislokáciu disku, kt. oddeľuje sánku od lebky. K tejto dislokácii môţe prispuievať 

nesprávny zhryz. 

Chron. tenzia a anxiozita môţu vyvolať bruxizmus, kt. sa často vyskytuje v noci, or maintain a 

clenched jaw. Preťaţovanie TMK a podporných svalov môţe zapríčiniť bolesti, kt. intenzita kolíše a 

môţu byť prechodné al. chron. Na príznaky poruchy TMK trpí v USA ~ 10 miliónov ľudí. 

Klin. obraz – charakterizujepalpačná bolestivosť ţuvacích svalov, tupá bolesť pred ušami, cvakavý 

zvuk al. pocit vŕzganie pri otváraní úst al. ţuvaní, zablokovanie kĺbu s nemoţnosťou otvárať a 

zatvárať ústa. Následkom nadmerného škrípania (bruxizmu) a zvierania sánky, kt. bývajú niekedy 

prítomné, je tupý diskomfort v sánke a ţuvacích svalov ráno po prebudení. Bývajú aj bolesti hlavy.  

K rizikovým faktorom patrí stres, chron. tenzia a úzkosť, kt. zapríčiňujú zvieranie sánky, nadmerné 

pouţívanie svalov upínajúcich sa na spánkovú kosť a stabolizujúcich TMK. 

Stres môţe zapríčiňovať intenzívne stláčanie zubov aj mimo jedenia. Nadmerné pouţívanie TMK 

intenzívnym a nadmerným stláčaním zubov vyvoláva bolesť, čo sa často nevníma, najmä počas 

spánku. 

Skríning a dg. – pomocou rtg al. MRI sa dajú zobraziť príp. abnormality kĺbov. Vyšetrenie zhryzu 

môţe odhaliť abnormality konfigurácie a pohybov sánky. Vysoké zubné výplne a vyčnievajúce zuby, 

dislokované zuby následkom predčasnej straty iných zubov, ako aj vrodené chyby môţu 

podmieňovať nesprávne zoradenie zubov a následné bolesti. Nesprávny zhryz sa dá objektivizovať. 

Th. – zameriava sa na odstránenie zápalu, aplikáciu nesteroidových antiflogistík. Pri ťaţších 

bolestiach a zápale môţe aplikovať kortikoidy intraartikulárne. Stomatol. ošetrenie je dôleţité na 

zlepšenie zhryzu (vyrovnaním kúsacích plôch, nahradením chýbajúcich zubov, výplňami al. 

korunkami). Pri zmenách konfigurá- cieTMK prichádza do úvahy plastický výkon (dlaha). Pri 

bruxizme sa môţe aplikovať strojček, kt. zabráni predčasnému opotrebeniu zubov. Biofeedback al. 

relaxačná th. môţe pomôcť zmierniť tenziu, kt. vyvoláva nadmerné stláčanie zubov. Pri neúspechu 

konzervatívnej th. sa dá vykonať chir. úprava al. odstránenie disku medzi sánkou a spánkovou 

kosťou. Nie je vhodné ţuvanie ţuvačiek, jedenie lepkavých a tuhých jedál, surovej zeleniny (mrvky 

ap.). Pri zívaní sa treba vystríhať nadmernému otváraniu úst. 

I.9.3. Rabdomyolýza – myolýza priečne pruhovaného (kostrového a srdcového) svalu vyvolaná 

nekrózou al. dezintegráciou svalových vláken. Prejavuje sa svallovou slabosťou, zníţením 

svalových reflexov, myalgiami a myoglobinúriou. Príčinou môţe byť tozické poškodenie svalu 

(alkohol, lieky, narkotiká vrátane heroínu), familiárna dispozícia (známa je ako AD porucha). 

Vyskytuje sa aj pri malígnej hypertermii, glykogenóze Mac-Ardleho typu, akút. nekrotizujúcej 

myozitíde, pri hypokaliémii, hypofosfatémii, nezriedka je idiopatická, atraumatická. Histol. sa zisťuje 



 

zdurenie, degenerácia a nekróza svalových vláken so stratou priečneho pruhovania. V séres sú 

nadmerne zvýšené svalové enzýmy (CK, AST, LD, HBD), ako aj kreatiinín a myoglobín, prítomná je 

hyperkaliémia. Th. je symptomatická (hemodialýza, kortikoidy, heparín, substitúcia elektrolytov a i.). 

Prognóza závisí od príčiny (napr. letalita alkoholickej formy je 20 %, formy vyvolanej inhalačnými 

narkotikami 60 – 70 %. Rabdomyolýza môţe zapríčiniť akút. zlyhanie obličiek; por. crush sy. 

I.9.4. Eozinofilná myozitída – vyznačuje sa ťaţkou progresívnou al. generalizovanou svalovou 

slabosťou a bolestivosťou. Niekedy prechádza bolestivý opuch lýtka al. stehna. Choroba býva 

súčasťou hypereozinofilného sy. s myokarditídou al. perikarditídou, pľúcnymi infiltrátmi, koţnými 

zmenami, periférnou neuropatiou, eozinofíliou a anémiou. 

I.9.5. Fibromyalgia – (názov zaviedol Gowers r. 1904 v práci o lumbagu) syn. fibromyozitída, 

fibrozitída, myofibrozitída, myofasciálny bolestivý sy., myofasciitída, svalový reumatizmus. 

Vyznačuje difúznymi bolesťami kostrosvalového systému vrátane kĺbových a periartikulárnych 

štruktúr, svalov, väzov, šľachových úponov, podkoţného tkaniva a kostných výčnelkov. 

Fibromyalgia môţe vzniknúť ako prim. al. sek. chorobný proces Postihuje najčastejšie ţeny vo veku 

20 – 50 r. K sy. patrí chron. únava, bolesti hlavy, príp. depresie. a psychol. abnormality: ráno sa 

pacienti cítia horšie ako večer, bolesti, stuhnotosť a únava sa znásobujú. Na EEG sa zisťujú 

poruchy non-REM-spánku pri normálnom REM-spánkiu, spánok neprináša odpočinok. Laborat., rtg 

a bioptické nálezy sú normálne. Predpokladá sa, ţe príčinou bolesti je lokálna ischémia al. hypoxia 

svalov. Iní autori sa domnievajú, ţe ide o následok deficitu endorfínov a poruchy modulácie bolesti. 

Bolestivé miesta na tele majú pomerne presnú anat. lokalizáciu, nezávislú od veku, postavy a rasy. 

Ide o 14 miest, kt. mierne citlivé pri palpácii u zdravých osôb. Rozdiel je kvantit. výskyt je častejší u 

mladých ţien. Pri tlaku na citlivý bod (angl. tender point) môţe vzniknúť bolesť na vzdialenom 

mieste (spúšťacie body, angl. trigger points). Príznaky sa zhoršujú chladom, vlhkým počasím, 

nadmernou telesnou aktivitou al. naopak inaktivitou a zmierňujú sa teplom, strednou aktivitou, 

masáţou al. odpočinkom. Priaznivo ich ovplyvňuje plávanie, alkohol, cvičenie a gravidita. Okrem 

bolestivých miest býva prítomná citlivosť koţných rias taktieţ na charakteristických miestach, najmä 

v hornej lopatkovej oblasti, kt. sa spája s nápadnou reaktívnou hyperémiou. Niekedy sa zisťujú 

podkoţné pohyblivé uzlíky (fibrozitické uzlíky), najmä v oblasti kríţov a crista iliaca posterior. Histiol. 

ide o väzivovo-tukové tkanivo bez prejavov zápalu (→bolesť). 

Dfdg. – treba odlíšiť sy chron. únavy (sy. sa značne prekrývajú), psychogénny reumatizmus (rozdiel 

je najmä v prítomnosti konštantných citlivých bodov pri fibromyalgii a zmenýách vyvolaných 

vonkajšími faktormi, kým pri psychogénnom reumatizme sa uplatňujú vnútorné faktory psychického 

charakteru, ako je radosť, smútok, rozrušenie ap.). 

Th. – spočíva v identifikácii bolestivoych bodobv a in. zmesi kortikoidov a anestetika, aplikácii 

myorelaxancií, antidepresív, ataraktík, príp. salicylátov a nesteroidných analgetík. 

I.9.6. Kŕče svalov – náhle krátkodobé mimovôľové bolestivé a hmatateľné svalové kontrakcie, kt. 

ustupujú po natiahnutí (strečing) svalu. Klasické kŕče sú neurogénneho pôvodu (vyvoláva ich skôr 

abnormálna aktivita nervov ako svalov). Tento typ kontrakcií sa obyčajne začína náhle a končí sa 

pasívnym uvoľnením svalu. Môţe ísť o izolovaný jav al. manifestáciu zákl. choroby, napr. urémie, 

hypotyreózy, choroby motoneurónov a i. U zdravých osôb sa mô-ţu vyskytovať kŕče jednotlivých 

svalov, po námahe a v spánku. Z nervosvalových chorôb sa klasické kŕče vyskytujú pri ALS a 

spinálnych atrofiách svalov (SMA). Príčinou kŕčov môţu byť elektrolytové poruchy (dehydratácia, 

hyponatrémia, hypomagneziémia, hypokalciémia, hypoglykémia), tyreopatie, hypokorticizmus, lieky, 

gravidita, stenóza chrbticového kanála, familiárne kŕče s fascikuláciami, postihnutie motoneurónu: 

amyotrofická laterálna skleróza. Elektr. nemé kŕče sú charakteristické pri deficite fosforylázy, 

,,rippling muscle disease“, Brodyhochoroba. 



 

Druhý typ kŕčov, kt. nesúvisí s abnormálnou aktivitou nervov, vzniká, keď sa sval nachádza dočasne 

v kontrahovanom stave. Ide o tzv. kontraktúru (nemá nič spoločného s kontraktúrou kĺbu). Tento 

stav môţe byť bolestivý a často sa opisuje ako bolesť. Myalgie počas námahy v dôsledku 

neneurálneho svalového kŕča sa môţu vyskytovať u pacientov s paramyotonia congenita, niekt. 

formami myotónie, ,,rippling muscle syndrome“ al. metabolickými myopa-tiami následkom poruchy 

glykolýzy (McArdleho, Coriho, Forbesova, Tauriho choroba, deficit fosfoglycerátinázy a LD).  

• Lokálne kŕče – bývajú následkom hyperexcitability arborizácie nervových zakončení. Dostavujú sa 

najčastejšie po vôľových kontrakciách, najmä skráteného svalu, príleţitostne počas odpočinku al. v 

spánku, moţno ich vyvolať 10-Hz elekt. stimuláciou. Ustupujú po pasívnom strečingu a lokálnej 

masáţi. Postihuje skôr jednotlivé svaly ako skupiny, najmä m. gastrocnemius. Lokálne kŕče v iných 

svalov sa často spájajú s denerváciou al. inými nervovými poruchami. Hodnoty CK v sére sa 

zvyšujú. Na EMG sú nepravidelné trojfázové akčné potenciály, s frekvenciou 40 – 60 Hz. 

Vychádzajú zo zakončení motorických nervov.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Systémové choroby spojené s kŕčmi 

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

• Dehydratácia: potenie, diuretiká, hemodiaýza. 

• Metabolické poruchy: deplécia Na
+
, Mg

2+
, Ca

2+
, glukózy 

• Endokrinopatie: hyper- a hypotyreóza, insuficiencia kôry nadobličiek 

• Gravidita  

• Lieky a jedy  

• Nervosvalové poruchy spojené s kŕčmi  

     Lézie nervov  

     Poruchy motorického systému 

     Amyotrofická laterálna skleróza  

     Motorické neuropatie  

     Hereditárne poruchy motoneurónov  

     Iné denervácie  

     Stenóza chrbtice  

     Polyneuropathies  

     Sy. so spontánnou aktivitou 

     Epizodická ataxia 1 (EA1) 

     Neuromyotónia (Isaacov sy.) 

     Stiff-man syndrome  

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

• Fascikulácie – zášklby, sú spontánne výboje axónu; →fascikulácie, kt. vyvolávajú kontrakcie 

mimovôľové nebolestivé kontrakcie svalových vláken inervovaných motorickou jednotkou (,,rippling 

unit“); prejavujú sa viditeľnými zášklbami svalu. Podmieňujú viditeľný malý ţliabok al. jamku pod 

koţou, nevyvíja sa však pritom svalová sila schopná hýbať končatinou.  

Môţu vznikať v ktoromkoľvek mieste v priebehu axónu. Môţu byť benígne, napr. beţné aj 

u zdravých osôb sú v m. gastrocnemius. Fascikulujúce svaly majú normálnu silu. Vyvoláva ich 

námaha, hyperventilácia a tenzia. Môţu byť benígnym úkazom al. prejavom choroby motoneurónu 

al. periférneho nervového systému. Môţu sa spájať so spazmofíliou, motorickými neuropatiami a 

poruchami motoneurónu, metabolickými poruchami (hyperparatyreózou, hypertyreózou, 

hypomagneziémiou) al. sa dostavujú po niekt. liekoch (inhibítoroch cholínesterázy, kofeíne, 

teofylíne, terbutalíne, lítiu). Vyskytujú sa pri amyotrofickej laterálnej skleróze, spinálnej bulbárnej 

atrofii svalov, spinálnej atrofii svalov viazanej na chromozóm X a typ 1 (postihujú jazyk a ústa). Aj u 

zdravých sa vyskytujú občas okolo očí, na chrbte rúk medzi palcom a ukazovákom a chrbte nôh. 

Fascikulácie sa zhoršujú stresom, pri nedostatku spánku a po kofeíne. Vyskytujú sa aj pri 



 

hypertyreóze, sy. benígnych kŕčov a fascikulácií. U niekt. osôb s kŕčmi a fascikuláciami sa môţe 

neskôr vyvinúť ALS, u iných sa problém obmedzuje len na tieto príznaky. 

Th. kŕčových stavov – má sa zamerať na úpravu metabolických porúch. Osvedčuje sa chinidínsulfát 

(v dávke 260 mg qhs or bid), karbamazepín (200 mg bid al. tid), fenytoín (300 mg qd), tokainid (200 

– 400 mg bid), verapamil (120 mg qd ), amitriptylíne (25 – 100 mg qhs), vitamin E (400 IU qd), 

riboflavín (100 mg qd), difénhydramín (50 mg qd), vápnik (0,5 – 1 g elementárneho Ca
2+

 qd). 

I.9.7. Rigidita svalov – angl. stiff-man syndrome (→syndrómy).  

I.9.8. Slabosť svalov →myasténia.  

I.9.9. Tendinitída  →tendinitis. 

I.9.10. Atrofické myofasciálne bolestivé syndrómy →fibromyalgia. 

I.9.11. Konktrakútry – trvalé fixácie kĺbov vyvolané permentnou kontrakciou svalu; →kontraktúry. 

I.9.12. Artrogrypóza – arthrogryposis, syn. amyoplasia congenita, arthromyodysplasia, kon-genitálny 

Guerinov-Sternov sy., myodystrophia fetalis deformans, trvalá flexia al. kontraktúra kĺbu.  

I.9.13. →Chronický únavový sy.   

I.9.14. →Spastickosť svalov. 

I.9.15. Nádory svalov – zahrňujú nádory kostrového, srdcového a hladkého svalového tkaniva; 

patria sem myosarkómy a leiomyómy. 

I.9.16. Hyperekplexia – [hyperecplexis]  angl. startle disease (choroba zo zľaknutia), AD al. AR 

dedičná choroba podmienená poruchou a1-podjednotky glycínového receptora (väzba strychnínu); 

patol. gén je na chromozóme 5q33–q35. Prejavuje sa rigiditou a myoklóniami po náhlom podnete. 

Manifestuje sa uţ v ranom detstve hypertóniou a myoklóniami. V th. sa osvedčuje klonazepam.  

I.9.17. →Polymyalgia rheumatica  

I.9.18. →Tenosynovitída 

I.9.19. Isaacov syndróm (→syndrómy).  

I.9.20. Encefalomyopatie sú heterogénnou skupinou porúch charkterizovaných zmenami 

metabolizmu mitochondrií s dysfunckiou svalstva a mozgu. Sú často multisystémové a ich začiatok 

(manifestujú sa zvyčajne v 1. al. 2. dekáde ţivota), distribúcia postihnutých svalov, stupeň 

závaţnosti a priebeh sú menlivé.  

I.9.21. Kongenitálna myopatia s apoptózou – identifikovala sa u jap. pacienta s kongeni-tál-nou 

hypotóniou, oneskorením psychomotorického vývoja, generalizovanou atriofiou svalov, myoaptickou 

tvárou, normálnými šľachovými reflexami a hodnotami CK, kontraktúrami členkov. Histol. sa v 

zmenšených svalových vláknach pozorovali bazofilný materiál pozit. na kyslú fosfatázu, nezrelé 

vlákna typu 2C (40 %), vakuoly (20 %), mierna fibróza endomýzia, zahustenie chromatínu v jadrách 

a jeho fragmentácie, zmeny podobné apoptotickým (Bax-pozit., pro-apoptotické svalové vlákna v 90 

% a i. zmeny, aktivovaná kaspáza-3 vo vláknach (6 %) , tunel-pozit. jadrá (2 %) a i. 

I.9.22. Hemifaciálna myohyperplázia – AR dedičná al. sporadická kongenitálna choroba, kt. vzniká 

vo včasnom štádiu vývoja branchiálnych oblúkov. Klin. sa prejavuje hypertrofiou svalov. Z 1. 

branchiálneho oblúka sa vyvíjajú svaly tváre a m. orbicularis oculi, z 2. oblúka ţuvacie svaly. 

Hyperplázia kostí ani iných orgánov na postihnutej strane nie je prítokmná. U niekt. pacientov je 

paréza n. facialis, najmä okrajovej sánkovej vetvy. na postihnutej strane tváre sú výrazné vrásky, 

zúţená mihalnicová štrbina,. deviácia nosa a brady smerom k postihnutej strane. Zmenšené je 

vestibulum nasi, ušnice sú niţšie uloţené, oploštenie líc (,,malar flattening“) na postihnutej strane. 



 

Tvárové svaly vrátane ţuvacích sú unilaterálne zväčšené. Na splanchnokrániu sú prejavy 

hypoplázie al. dysplázie. Svalová biopsia neposkytuje patol. nálezy. 

I.9.23. Kardiofaciálny syndróm; →syndrómy.  

I.9.24. Syndróm bránice →syndrómy. 


