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Mangan

• Metabolismus sacharidů syntéza glukozy z pyruvátu je  

závislá na metaloenzymech s Mn

• Produkce inzulinu esenciální pro syntézu a sekrece inzulinu

• Antioxidační funkce součást SOD, ochrana mitochondrií

• Tvorba kosti a chrupavek syntéza proteoglykanů je Mn 

dependentní

• Aktivace enzymů nespecifická aktivace řady enzymů – rozklad 

histaminu, neurotransmitery, vznik protrombinu, lipidový metabolismus



Obsah Mn u vybraných potravin

potravina Množství g Obsah Mn mg

Ovesné vločky 100 5

Sojová mouka 100 4

Celozrná pš. mouka 100 3,5

Lískové ořechy 50 3

Celozrný chleba 100 2,5

Bílé fazole 100 2

Sušené ovoce 100 2

Černá káva, černý čaj 100 1-2

Biologická dostupnost z potravin  1-25%

Denní p.o. potřeba Manganu u zdravých mužů i žen 1,5 mg/d.

Terapeutická dávka 2-190 mg/d, substituce v organických

sloučeninách (Mn gluconate x Mn sulfate)



Příznaky deficitu

• Pokles HDL cholesterolu

• Porucha sekrece inzulinu, porušená 

glukozová tolerance

• Porucha tvorby kostí a chrupavek, kostní 

malformace v dětství

• Nechutenství, dermatitida, porucha růstu 

vlasů a nehtů



Mangan – léčebné využití

• Osteoporóza

• Diabetes mellitus

• Epilepsie

• Astma

• Zvýšený oxidativní stres



Mangan toxicita

• U pracovníků v metalurgickém průmyslu, v 

dolech a u svářečů (poprvé v Chile 1837 – Locura manganica)

• Pacienti s dlouhodobou PV a cholestázou



Toxicita Manganu - projevy

• Manie, nespavost, deprese, 

halucinace (Mn šílenství)

• Anorexie, apatie, artralgie, 

bolesti hlavy

• Poruchy koordinace, chůze

• Parkinsonský syndrom – třes, 

rigidita, chůze

• Psychotické poruchy

• demence
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Potřeba Mn u dlouhodobé PV

• Porušení hepatobiliární exkrece, ukládání 

ve tkáních

• Zachovaný p.o. příjem +  substituce i.v. 

komerčními roztoky stopových prvků

• Skutečná potřeba Mn (a dalších stopových 

prvků) u pacientů s DPV? 

• Literárně 0,05-0,1mg/d



Obsah stopových prvků v Tracutilu a 

Addamelu

denní i.v. Tracutil Addamel

Prvek Jednotky potřeba 1 amp.10 ml 1 amp.10 ml

Zn zinek mg 3,2-6,5 3,3 6,5

Se selén ug 30-60 24 32

Fe železo mg 1,2 2 1,1

Cu měď mg 0,3-1,3 0,76 1,3

Mn mangan mg 0,05-0,1 0,55 0,27

F fluor mg 0,95 0,57 0,95

I jód ug 131 127 130

Mo molybden ug 19 10 19

Cr chróm ug 10-20 10 10



Klinická studie

• Zjištění průměrné hladiny Mn v krvi a vlasech u 

pacientů s DPV.

• Korelace hladiny se zdravými kontrolami, délkou 

DPV, typem DPV, klinickými projevy možné 

toxicity, MR mozku. Mn v infůzních roztocích.

• Pokud zjištění vysokých hladin, depozit v mozku 

nebo příznaků intoxikace úprava i.v. substituce

• Zavedení pravidelného vyšetření Mn v séru 

1xročně + MR mozku? 

• Připrava individuálních roztoků stopových prvků



Praktické provedení

• Nejprve pilotní projekt v DPV centru Brno

• Pokud „zajímavé“ výsledky pak 

multicentrické provedení

• Odběr speciálními jehlami do standardních 

sardstetů (5-7ml krve) při amb. kontrole, a 

zamrazit. Následně svoz materiálu k 

analýze do naší laboratoře.

• Odběry vlasů dle výsledků pilotní studie



Děkuji za pozornost!


