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CHARAKTER KOMPRESIE MIECHOVÝCH KOREÒOV A VÝSLEDOK LIEÈBY
DISKOGÉNNEHO SYNDRÓMU CAUDA EQUINA

�ULLA I.

CHARACTER OF THE SPINAL CORD RADICES COMPRESSION AND THE
RESULTS OF THE CAUDA EQUINA DISCOGENIC SYNDROME TREATMENT

Several experimental and clinical studies suggest an impor-
tant role of the quality and quantity of the material com-
pressing the lumbosacral spinal cord radices in the develop-
ment of cauda equina syndrome. These facts inspired the
author to find out if the repair of neurological functions de-
pends also on these factors. Clinical investigations of 81 per-
sons (30 women and 51 men) were performed at minimum
time of two years after the operation of the cauda equina
discogenic syndrome. Mathematical analysis of the acquired
data (chi-quadrate) revealed that so-called soft compression
of neural structures (intervertebral disc hernia, sequester li-
ber) negatively influenced the restoration of lower extremi-
ties motor functions (p=0.01), sexual functions in men
(p=0.05) and radicular pain persistence (p=0.01). On the ot-
her hand, the so-called hard compression (spondylosis defor-
mans and protrusion of intervertebral disc) negatively influ-
enced the restoration of sensitive innervation (p=0.01) and
voluntary control of urinary bladder emptying (p=0.01).
(Tab. 7, Ref. 24.)
Key words: cauda equina syndrome, compression type.
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Niektoré experimentálne práce i klinické pozorovania na-
znaèujú, �e pri vzniku syndrómu cauda equina má dôle�itú
úlohu kvalita aj kvantita materiálu stláèajúceho lumbosak-
rálne miechové korene. To in�pirovalo autora zisti�, èi aj
upravovanie neurologických funkcií závisí od tohto faktora.
Klinické vy�etrenia 81 osôb (30 �ien a 51 mu�ov) uskutoène-
né minimálne 2 roky po operácii pre diskogénny syndróm
konského chvosta a matematické analýzy získaných údajov
(chí-kvadrátový test) ukázali, �e tzv. mäkká kompresia ner-
vových �truktúr (hernia disci intervertebralis, sequester li-
ber) mala negatívny vplyv na obnovenie motoriky dolných
konèatín (p=0,01), sexuálnych funkcií u mu�ov (p=0,05) a na
pretrvávanie radikulárnych bolestí (p=0,01). Tzv. tvrdá kom-
presia (spondylosis deformans a protrusio disci interverteb-
ralis) mala negatívny vplyv na obnovovanie senzitívnej iner-
vácie (p=0,01) a vô¾ovej kontroly vyprázdòovania moèového
mechúra (p=0,01). (Tab. 7, lit. 24.)
K¾úèové slová: syndróm cauda equina, typ kompresie.
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Syndróm konského chvosta je obávanou komplikáciou po�ko-
denia driekových medzistavcových platnièiek (Finneson, 1973;
�ourek, 1984; Bartko a Drobný, 1990; Shapiro, 1993; Leroi
a spol., 1994). Vyskytuje sa relatívne zriedkavo, jeho následky sú
v�ak záva�né, úprava pomalá a nedokonalá (Galanda a Mi�tina,
1990; Olmaker, 1991; Rydevik, 1993; Shapiro, 1993; �ulla, 1994
a). Niektoré práce naznaèujú, �e významným faktorom uplatòujú-
cim sa pri vzniku syndrómu cauda equina je typ a stupeò kompre-
sie lumbosakrálnych miechových koreòov (Verbiest, 1973; Pattin

a spol., 1991; Olmaker, 1991; Pedowitz, 1992; �ulla, 1994 b; Baba
a spol., 1995). Cie¾om predlo�enej klinickej �túdie bolo preskú-
ma� aj tento aspekt komplikovanej problematiky syndrómu cauda
equina.

Materiál a metódy

Od 1.1.1982 do 31.12.1994 bolo na Neurochirurgickej klini-
ke Lekárskej fakulty Univerzity P.J. �afárika v Ko�iciach opero-
vaných 104 pacientov (39 �ien a 65 mu�ov) so syndrómom kon-
ského chvosta spôsobeným degeneratívnymi zmenami medzistav-
cových platnièiek a telovej osi. Na kontrolné vy�etrenia, ktoré sme
uskutoèòovali postupne po uplynutí najmenej 2 rokov od operá-
cie, pri�lo 81 osôb (30 �ien a 51 mu�ov), ktorí tvorili sledovaný
súbor. Ka�dého pacienta sme klinicky vy�etrili, prezreli sme si
jeho rtg snímky a údaje týkajúce sa operácie sme si doplnili z cho-
robopisov. Pri vy�etreniach sme sa zamerali na upravovanie funk-
cií, ktorých po�kodenie charakterizuje syndróm cauda equina, t.j.
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Tab. 1. Typ kompresie miechových koreòov a úprava motorických
funkcií po operácii pre syndróm cauda equina.
Tab. 1. Type of spinal nerve roots compression and recovery of motor
functions after surgery for cauda equina syndrome.

Motorické funkcie
Motor functions

Typ kompresie Úplná úprava Porucha stredného �a�ká porucha
Type of Full recovery stupòa Severe deficit
compression Moderate deficit

spondylosis 1 2 1
protrusio disci 6 3 3
hernia disci 13 21 8
sequester liber 4 12 7

Spolu 24 38 19
Together 29,63% 46,91% 23,46%

Tab. 2. Typ kompresie miechových koreòov a úprava citlivosti po ope-
rácii pre syndróm cauda equina.
Tab. 2. Type of spinal nerve root compression and recovery of sensiti-
vity after surgery for cauda equina syndrome.

Citlivos�
Sensitivity

Typ kompresie Úplná úprava Hypestézia Anestézia
miestna sedlová miestna sedlová

Type of Full recovery Moderate deficit Severe deficit
compression local saddle local saddle

spondylosis 0 1 1 1 1
protrusio disci 0 5 1 6 0
hernia disci 3 22 6 10 1
sequester liber 4 7 10 1 1

Spolu 7 35 18 18 3
Together 8,65% 43,21% 22,22% 22,22% 3,7%

Tab. 3. Typ kompresie miechových koreòov a pretrvávanie radikulár-
nych bolestí po operácii pre syndróm cauda equina.
Tab. 3. Type of spinal nerve root compression and persistence of radi-
cular pain after surgery for cauda equina syndrome.

Radikulárne bolesti
Radicular pain

Typ kompresie Radikulárne bolesti
Type of compression Radicular pain

�iadne obèas ka�dodene
no sometimes daily

spondylosis 1 1  2
protrusio disci 3 5 4
hernia disci 8 21 13
sequester liber 5 14 4

Spolu 17 41 23
Together 20,99% 50,61% 28,40%

na motorickú a senzitívnu inerváciu dolných konèatín, na vô¾ovú
kontrolu vyprázdòovania moèového mechúra a koneèníka, na se-
xuálne funkcie u mu�ov i �ien, na pretrvávanie radikulárnych bo-
lestí a pracovnú schopnos�. Zistené skutoènosti sme potom kore-
lovali s charakterom kompresie lumbosakrálnych miechových
koreòov diagnostikovaným CT alebo periradikulografickým vy-
�etrením a overeným chirurgom pri operácii. V�etky zistené sku-
toènosti sme upravili do tabuliek, vyhodnotili sme ich percentuál-
ne, porovnali graficky a analyzovali �tatistickou metódou s pou-
�itím kontingenèných tabuliek (chí-kvadrátový test).

Výsledky

Osteofyty v spojení s vyklenutím medzistavcovej platnièky
(spondylosis) boli príèinou vzniku syndrómu cauda equina u 4
pacientov sledovaného súboru (4,94 %), vyklenutie medzistavco-
vej platnièky (protrusio disci intervertebralis) u 12 (14,81 %),
vysunutie sekvestrov nucleus pulposus (hernia disci interverteb-
ralis) u 42 (51,85 %) a vo¾ný sekvester (sequester liber) u 23 pa-

cientov (28,40 % súboru). Ako z uvedeného vyplýva, hernia disci
intervertebralis bola príèinou vzniku syndrómu cauda equina u viac
ako u polovice èlenov sledovanej skupiny.

Motorické funkcie dolných konèatín sa dokonale obnovili 24
na�im pacientom (29,63 % osôb sledovaného súboru). Porucha
stredného stupòa, charakterizovaná zní�ením svalovej sily flexo-
rov alebo extenzorov nohy, sa zistila pri kontrolnom vy�etrení u 38
pacientov (46,91 %). U 19 na�ich pacientov (23,46 % súboru) pre-
trvávala �a�ká porucha motorickej inervácie � tak sme hodnotili
stav, keï postihnutý musel pri chôdzi pou�íva� palicu alebo barly.
Kvôli lep�iemu preh¾adu uvádzame tabu¾ku 1. Korelaèné analýzy
ukázali, �e najmenej priaznivé vyhliadky na upravenie motoric-
kých funkcií dolných konèatín mali pacienti, u ktorých syndróm
cauda equina spôsobila kompresia nervových �truktúr vo¾ným sek-
vestrom (hladina významnosti p=0,01).

Citlivos� sa obnovila v pôvodnej kvalite 7 na�im pacientom (8,65
% osôb sledovaného súboru). Lokálna hypestézia pretrvávala u 35
(43,21 %) a hypestézia typu jazdeckých nohavíc u 18 pacientov (22,22
%). �a�ká porucha senzitívnej inervácie (úplná anestézia príslu�nej
oblasti tela) pretrvávala u 21 pacientov (25,92 % súboru), a to anes-
tézia lokálna u 18 (22,22 %), anestézia typu jazdeckých nohavíc u 3
(3,70 % súboru). Preh¾adnej�ie sú uvedené skutoènosti vyjadrené v ta-
bu¾ke 2. Korelaèné analýzy ukázali, �e najmenej priaznivé vyhliadky
na obnovenie senzitívnej inervácie mali pacienti, u ktorých syndróm
cauda equina spôsobila deformujúca spondylóza a protrúzia medzi-
stavcovej platnièky (hladina významnosti p=0,01).

Sledovanie vz�ahu medzi charakterom kompresie lumbosak-
rálnych miechových koreòov a pretrvávaním radikulárnych bolestí
aj po uplynutí minimálne dvoch rokov od operácie ukázalo, �e
boles�ami rôznej intenzity ka�dodenne trpelo 23 pacientov sledo-
vaného súboru (28,40 % vy�etrených osôb). U 41 (50,61 % súbo-
ru) sa objavovali radikulárne bolesti po väè�om za�a�ení telovej
osi alebo pri prechode frontálneho systému. Len 17 na�ich pa-
cientov (20,99 % súboru) na otázku týkajúcu sa bolestí odpoveda-
lo negatívne (tab. 3). Matematické spracovanie uvedených sku-
toèností ukázalo, �e radikulárne bolesti sa vyskytovali signifikantne
èastej�ie (pri p=0,01) u pacientov, ktorým syndróm cauda equina
spôsobila herniácia medzistavcových platnièiek.
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Tab. 4. Typ kompresie miechových koreòov a obnovenie vô¾ovej kon-
troly moèenia po operácii pre syndróm cauda equina.
Tab. 4. Type of spinal nerve root compression and recovery of urina-
tion after surgery for cauda equina syndrome.

Moèenie
Urination

Typ kompresie Úplná úprava Zhor�enie Katéter/inkontinencia
Type of Full recovery Impairment Catheter or incontinence
compression

spondylosis 0 2 2
protrusio disci 5 5 2
hernia disci 28 9 5
sequester liber 11 10 2

Spolu 44 26 11
Together 54,32% 32,10% 13,58%

Tab. 5. Typ kompresie miechových koreòov a obnovenie vô¾ovej kon-
troly zvieraèov koneèníka po operácii pre syndróm cauda equina.
Tab. 5. Type of spinal nerve root compression and recovery of anal
sphinctes� control after surgery for cauda equina syndrome.

Ovládanie zvieraèov koneèníka
Anal sphincters� control

Typ kompresie Úplná úprava Zhor�enie Potreba preháòadiel
Type of Full recovery Impairment Necessity of laxatives
compression

spondylosis 1 1 2
protrusio disci 5 5 2
hernia disci 31 9 2
sequester liber 12 9 2

Spolu 49 24 8
Together 60,50% 29,63% 9,87%

Tab. 6. Typ kompresie miechových koreòov a obnovenie sexuálnych
funkcií.
Tab. 6. Type of spinal nerve root compression and recovery of sexual
functions.

 Sexuálne funkcia
 Sexual functions

Typ kompresie Úplná úprava Zhor�enie Impotencia
Type of Full recovery Impairment Impotence
compression

�eny mu�i �eny mu�i �eny mu�i
women men women men women men

spondylosis 1 0 0 0 1 2
protrusio disci 2 2 1 2 3 2
hernia disci 10 16 2 8 3 3
sequester liber 3 2 3 12 1 2

Spolu 16 20 6 2 2 8 9
Together 44,44% 29,63% 20,99%

Tab. 7. Typ kompresie miechových koreòov a obnovenie pracovnej
schopnosti po operácii pre syndróm cauda equina.
Tab. 7. Type of spinal nerve root compression and return of working
abaility after surgery for cauda equina syndrome.

 Pracovná schopnos�
 Working ability

Typ kompresie Úplná Èiastoèná Pôvodná Zmena
Type of invalidita invalidita práca zamestnania
compression Full Partial Previous Change

disability disability job of job

spondylosis 3 1 0 0
protrusio disci 4 3 4 1
hernia disci 19 9 12 2
sequester liber 10  3 6 4

Spolu 36 16 22 7
Together 44,44% 19,75% 27,16% 8,65%

44 na�ich pacientov (54,32 % osôb sledovaného súboru) udá-
valo pri kontrolnom vy�etrení úplné obnovenie vô¾ovej kontroly
vyprázdòovania moèového mechúra. 26 (32,10 % súboru) vypu-
dzuje moè pomocou zvý�eného intraabdominálneho tlaku. 11 vy-
�etrených osôb (13,58 %) sa pomoèovalo, alebo malo permanent-
ný katéter (tab. 4). �tatistické spracovanie ukázalo, �e obnovova-
nie vô¾ovej kontroly moèenia u pacientov sledovaného súboru ne-
gatívne ovplyvnila kompresia miechových koreòov tzv. tvrdým
výhrezom, teda deformujúcou spondylózou. Údaj nie je úplne spo-
¾ahlivý pre malý poèet osôb patriacich do tejto podskupiny.

Sledovanie vz�ahu medzi charakterom kompresie lumbosak-
rálnych miechových koreòov a obnovovaním vô¾ovej kontroly vy-
prázdòovania obsahu hrubého èreva ukázalo, �e táto funkcia sa
upravila 49 na�im pacientom (60,50 % osôb sledovaného súboru).
24 pacientov (29,63 %) má obstipáciu, zároveò im obèas unikajú
vetry a riedka stolica. U 8 na�ich pacientov (9,87 %) pretrvávala
aj po uplynutí dvoch rokov od dekompresívnej operácie �a�ká po-

rucha inervácie koneèníka (tab. 5). Matematické vyhodnotenie úda-
jov, získaných vy�etrením pacientov sledovaného súboru a �tatis-
tické analýzy boli negatívne.

Sexuálne funkcie sa obnovili u 36 pacientov (44,44 %). I�lo
o 16 �ien (53,33 % podskupiny �ien) a o 20 mu�ov (39,21 % pod-
skupiny mu�ov). Na zhor�enie sexuálnych funkcií v porovnaní so
stavom pred vznikom syndrómu cauda equina sa s�a�ovalo 28 na-
�ich pacientov (29,63 % sledovaného súboru), a to 6 �ien (20 %
podskupiny �ien) a 22 mu�ov (43,14 % podskupiny mu�ov). 17
pacientov (20,99 % súboru) pri kontrolnom vy�etrení oznámilo,
�e nie sú vôbec schopní ma� pohlavný styk. I�lo o 8 �ien (26,67 %
podskupiny �ien) a o 9 mu�ov (17,65 % podskupiny mu�ov).
Uvedené skutoènosti sú preh¾adnej�ie v tabu¾ke 6. Matematické
analýzy ukázali, �e v podskupine �ien nebol �iadny z údajov �ta-
tisticky významný. V podskupine mu�ov sa sexuálne funkcie upra-
vovali hor�ie u pacientov so syndrómom cauda equina spôsobe-
ným vo¾ným sekvestrom (pri p=0,05).
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36 na�ich pacientov (44,44 %) pri kontrolnom vy�etrení ozná-
milo, �e im posudkové komisie priznali úplný invalidný dôcho-
dok a ïal�ích 16 (19,75 % súboru) poberalo èiastoèný ivalidný
dôchodok. Na plný úväzok pracovalo 29 (35,81 %), a to 22 (27,16
% súboru) v pôvodnom pracovnom zaradení, 7 (8,65 %) zamest-
nanie zmenilo za menej nároèné (tab. 7). �tatistické vyhodnotenie
bolo negatívne.

Diskusia

Syndróm cauda equina charakterizovaný polyradikulárnymi
symptómami spôsobenými stlaèením lumbosakrálnych miecho-
vých koreòov mô�e by� zapríèinený rôznymi patologickými stav-
mi � od úrazovej dislokácie stavcov alebo ich úlomkov, cez ná-
dory, zápaly, krvné výrony a� po následky porúch krvnej cirkulá-
cie (Bartko a Drobný, 1990; Pattin a spol., 1991; Haldeman a Ru-
binstein, 1992; Rydevik, 1993; Leroi a spol., 1994; Drábek, 1995).
Najèastej�ie v�ak vzniká ako následok kompresie nervových �truk-
túr mediálne, prípadne paramediálne vysunutými sekvestrami de-
generovaných driekových medzistavocových platnièiek (Bartko
a Drobný, 1990; Mangar a spol., 1993; Shapiro, 1993; Thornbu-
ry a spol., 1993).

Terminológia vyjadrujúca stupeò a typ degeneratívnych zmien
telovej osi a medzistavcových platnièiek nie je jednotná, preto sme
sa pridr�iavali nomenklatúry pou�ívanej v na�ej literatúre (Ver-
biest, 1973; �ourek, 1984; Galanda a Mi�tina, 1990; Mohsenipo-
ur a spol., 1993; Yasuma a spol., 1993). Pojmom �protrusio disci
intervertebralis� sa vyjadruje stav, keï sekvestre degenerovaného
nucleus pulposus vyklenovali anulus fibrosus, ale ho nepretrhli
(�ourek, 1984; Galanda a Mi�tina, 1990). Príèinou kompresie via-
cerých, prípadne v�etkých lumbosakrálnych miechových koreòov
a vzniku syndrómu cauda equina je tento patologickoanatomický
nález len v spojení so zú�ením spinálneho kanála. Podobný obraz
nachádza chirurg aj pri deformujúcej spondylóze s osteofytmi, keï
aj malé vyklenutie disku mô�e ma� za následok vznik syndrómu
konského chvosta. V oboch prípadoch ide o tzv. tvrdú kompresiu
(Finneson, 1973; Verbiest, 1973; Baba a spol., 1995).

Ak sa anulus fibrosus pretrhne a sekvestre nucleus pulposus
sa tlaèia (obyèajne vo ve¾kom mno�stve) do spinálneho kanála,
stav sa nazýva �hernia disci intervertebralis�. Keï degenerované
hmoty nucleus pulposus úplne opustia medzistavcový priestor a vy-
cestujú do spinálneho kanála, stav oznaèujeme �sequester liber�.
Korene cauda equina stláèa elastickej�í materiál, preto sa niekedy
aj hovorí o tzv. mäkkej kompresii (Finneson, 1973; �ourek, 1984;
Shapiro, 1993; Yasuma a spol., 1993).

Napriek znaènému úsiliu vynalo�enému pracovníkmi základ-
ného výskumu a viacerých medicínskych odborov sa patogenézu
syndrómu konského chvosta a sprievodných klinických prízna-
kov (pálivé bolesti vystre¾ujúce do oboch dolných konèatín, hy-
pestézia a� anestézia typu jazdeckých nohavíc, zlyhávanie vô¾ovej
kontroly vyprázdòovania moèového mechúra a koneèníka, �a�ká
paraparéza a� paraplégia a poruchy sexuálnych funkcií u mu�ov
i �ien) nepodarilo úplne vysvetli� (Bartko a Drobný, 1990; Ryde-
vik, 1993; Shapiro, 1993; Leroi a spol., 1994). Komplikovaný a pl-
ný nejasností je aj proces uzdravovania. Skúsenosti ukazujú, �e po
dekompresívnej operácii sa najlep�ie a najskôr upravuje motoric-
ká inervácia dolných konèatín. Poruchy citlivosti ustupujú pomal-
�ie, u èasti postihnutých sa neupravia nikdy. Pravdepodobne sa

zúèastòujú aj na pretrvávajúcich radikulárnych bolestiach, keï
spinálne nervy reagujú neprimerane na podnety, ktoré by za nor-
málnych okolností nevyvolali �iadnu odpoveï (Mohsenipour
a spol., 1993; �ulla, 1994 a, b; Mar�ala a spol., 1995). V�eobecne
nepriaznivá je prognóza obnovenia moèenia, vyprázdòovania ko-
neèníka a sexuálnych funkcií (Shapiro, 1993; �ulla, 1994 a, b;
Leroi a spol., 1994). Quoad vitam je najdôle�itej�ie obnovenie
inervácie dolného moèového traktu. Porucha koordinácie medzi
aktivitou svaloviny steny moèového mechúra (detrusor) a zvie-
raèmi má za následok zadr�ovanie moèu. Na vypudenie obsahu
moèového mechúra je potrebný vy��í tlak, èo postihnutí dosahujú
zapojením bru�ného lisu. Postupne vznikajúce moèové rezíduum
je v koneènom dôsledku zodpovedné za rozvoj infekcie (Shapiro,
1993; Leroi a spol., 1994).

Podobne porucha koordinácie medzi svalovinou koneèníka
a jeho zvieraèmi má za následok poruchu vyprázdòovania obsahu
hrubého èreva, i keï s menej záva�nými následkami (�ulla, 1994
a, b; Leroi a spol., 1994). Paradoxom je èasté unikanie vetrov
a riedkej stolice, ako sme to pozorovali u na�ich pacientov.

Sexuálne problémy pacientov so syndrómom cauda equina
majú komplexný charakter. K základnej neurovegetatívnej insufi-
ciencii pristupuje negatívny vplyv bolesti v drieku, radikulárnych
bolestí, zmenenej citlivosti a neistoty z mo�ného zlyhania zviera-
èov u mu�ov, ako aj u �ien (Wagner, 1992). Skúsenosti získané
v sledovanom súbore ukázali, �e sexuálne problémy �ien po ope-
rácii kvôli syndrómu cauda equina sú prakticky nerie�ite¾né. U mu-
�ov prichádza do úvahy implantácia penilných protéz do corpora
cavernosa (Pacík a spol., 1995).

Degeneratívne zmeny telovej osi a medzistavcových platni-
èiek majú svoj èasový priebeh a charakteristický histologický
obraz (Finneson, 1973; �ourek, 1984; Bartko a Drobný, 1990;
Ellenberg a spol., 1993; Yasuma a spol., 1993). Napriek èastým
recidívam �a�kostí je priebeh ochorenia u preva�nej väè�iny pos-
tihnutých benígny (Bartko a Drobný, 1990; Ellenberg a spol.,
1993). Syndróm cauda equina diskogénnej etiológie znamená
pre pacienta ve¾mi èasto osobnú tragédiu. Ako ukázala analýza
výsledkov získaných vy�etreniami pacientov sledovaného súbo-
ru, na negatívnych následkoch syndrómu cauda equina sa zúèas-
tòoval aj charakter kompresie lumbosakrálnych miechových ko-
reòov. Aj ten sa pravdepodobne nejakým spôsobom zúèastòuje
na vzniku ireverzibilných zmien v mieche, ako to pozorovali po
konstrikcii miechových koreòov u psov Mar�ala a spol. (1995).
Keï k po�kodeniu neurónov a dráh miechy dôjde, chirurgická
dekompresia ich nemô�e ovplyvni�. Operácia je v�ak základnou
podmienkou pre uplatnenie sa regeneraèných procesov. Ukazuje
sa, �e problematika diskogénneho syndrómu cauda equina je ove¾a
komplexnej�ia, ako sa doteraz predpokladalo, a vy�aduje ïal�ie
skúmanie.
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Ïuraèková Z.: Vo¾né radikály a antioxidanty v medicíne.
Bratislava, SAP 1998, 285 strán.

Otázka vo¾ných radikálov sa v posledných rokoch stáva ve¾mi
sledovanou osobitne v medicíne. Dôvodom je to, �e sa jednoznaène
preukázala ich úèas� nielen v obranných reakciách organizmu, ako
je fagocytóza a zápal, ale v patogenéze takých roz�írených cho-
rôb, ako je ateroskleróza, cukrovka, reumatoidná artritída a mno-
hé ïal�ie. Na pochopenie úèasti týchto nadmieru reaktívnych mo-
lekúl v biologických procesoch je v�ak predov�etkým potrebné
pozna� ich základný biochemizmus. Tomu sa práve vo svojej pub-
likácii venuje doc. Ing. Zdena Ïuraèková, CSc. Je to ve¾mi aktuál-
na problematika, a preto treba len privíta�, �e popri mno�stve za-
hranièných, èasto ve¾mi úzko �pecializovaných monografií sa na-
�la autorka, ktorá je schopná v tomto smere obohati� domácu od-
bornú literatúru.

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Kniha má 285 strán textu vrátane 81 obrázkov a 29 tabuliek.
Zoznam pou�itej literatúry (výborný zdroj ïal�ích poznatkov a in-
formácií) obsahuje 679 citácií. Monografia sa skladá zo 7 kapitol,
ktoré sa zaoberajú v logickej postupnosti v�etkými základnými
aspektmi tvorby, funkcie, vlastností a odstraòovania vo¾ných ra-
dikálov v podmienkach in vitro aj in vivo.

Mô�em kon�tatova�, �e koneèné znenie monografie je na vy-
sokej odbornej a vedeckej úrovni, prièom úplne re�pektuje súèas-
ný stav poznatkov. Aj jej jazyková a formálna úprava je ve¾mi dobrá.
Som presvedèený, �e táto monografia bude vítanou pomôckou
pre ka�dého, kto chce na relatívne malom priestore získa� základ-
né poznatky o biochémii a vlastnostiach vo¾ných radikálov. V sú-
èasnej medicínskej biotechnológii sú tieto poznatky nevyhnutné
na správne pochopenie patogenézy, a tým aj diagnostiky, lieèby
a prevencie mnohých významných chorôb.

M. Ferenèík


