
An – skr. anóda. 

AN 1
®
 – psychotropikum; →amfetaminil. 

AN 148
®
 – narkotické analgetikum; →metadónhydrochlorid. 

AN 1022
®
 – choleretikum; →kys. 3-(o-metoxyfenyl)fenylakrylová. 

AN 1317
®
 – antipsychotikum; →perimetazín. 

AN 1324
®
 – antidiabetikum; →glybuzol. 

an- – [g.] alfa priv. s významom chýbanie, neprítomnosť, zápor. 

ana (partes aequales) – [l.] skr. aa, rovnakým dielom. 

ana- – prvá časť zloţených slov z g. ana opäť, nahor. 

ANA – 1. skr. angl. antinuclear antibody protijadrové protilátky; 2. angl. skr. American Nurses 

Association Americká spoločnosť zdravotníckych sestier. 

Anabactyl
®
 (Beecham) – polosyntetické antibiotikum podobné penicilínu; →karbenicilín. 

Anabasi
®
 (Pierrel) – hemopoetický vitamín; →kobamamid. 

anabazín – 3-(2-piperidinyl)pyridín, neonikotín, C10H14N2, Mr 16 224; alkaloid účinkom podobný 

nikotínu, nachádza sa v rastline Anabasis aphylla L. (Chenopodiaceae; Orechoff, Menschikoff, 

1931) a v Nicotiana glaucea Graham (Solanaceae, Smith, 1935). Insekticídum. Je 

toxické. Otrava sa prejavuje saliváciou, závratmi, zmätenosťou, poruchou zraku a 

sluchu, fotofóbiou, chladnými končatinami, nauzeou, vracaním, hnačkou, 

synkopou, klonickými kŕčmi. 
 
Anabazín 

Anabena – rod modrozelených rias, kt. niekedy podmieňujú nepríjemný zápach vody.  

Anabet
®
 (Squibb) – antihypertenzívum, antianginózum; →nadolol. 

Anabiol
®
 (Searle) – anabolikum; dipropionát →bolandiolu; norpropandrolát. 

anabiosis, is, f. – [ana- + g. bios ţivot] →anabióza. 

anabioticus, a, um – [ana- + g. bios ţivot] anabiotický, obnovujúci ţivotné funkcie. 

anabióza – [anabiosis] oţivenie po zrejmej smrti, rescuscitácia; skrytá forma ţivota; spôsob preţitia za 

nepriaznivých podmienok, keď je metabolizmus zníţený na minimum 

Anabloc
®
 (Irbi) – analgetikum, myorealaxans; hydrochlorid →fenyramidolu. 

Anaboleen
®
 (Badarznei) – androgén; →stanolón. 

Anabolex
®
 – androgén; →stanolón. 

Anabolicum Vister – 1-dehydrotestosterón; anabolikum; →chinbolón. 

anabolicus, a, um – [g.  anabolé výstavba] anabolický; syn. →assimilatio; op. →katabolizmus. 

anaboliká – [anabolica (remedia)] látky podporujúce →anabolizmus. Androgénne anabolické steroidy 

antagonizujú katabolické účinky glukokortikoidov. Zvyšujú retenciu dusíka, minerálov a vody, 

vyvolávajú zvýšenú proteosyntézu, čím podporujú rast kostí a rozmnoţenie svalstva). 

Indikácie – 1. katabolické stavy spojené so zvýšeným rozpadom bielkovín (rekonvalescencia po 

operáciách, pri popáleninách, zlom hojení rán), 2. niektoré formy hyperglukokorticizmu, 3. niektoré 

myopatie, 4. aplastická anémia. Podávajú sa per os (v mg denne), pri depotných prípravkoch v mg 



raz týţdenne i. m. Zneuţívanie a. u športovcov vyvoláva disproporciu medzi mohutným svalstvom a 

šľachami, resp. kostrou, čím sa tieto nadmerne zaťaţujú. U ţien môţe nastať virilizácia, u muţov 

porucha spermatogenézy. Pri podávaní vysokých dávok môţe vzniknúť cholestatická hepatopatia s 

ikterom a edém, kt. má za následok prírastok hmotnosti; →doping. 

 

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

Prehľad anabolík 

 • androizoxazol (Neo-Pondem
®
)       • metyltrienolón 

 • androstendiol (Bisexovis
®
, Stenandiol

®
)       • nandrolón (Dmelon

®
, Nor-Durandron

®
, Norlongandron

®
) 

 • bolandiol (Alabion
®
, Storinal

®
)       • nandrolóndekanoát (Deka-Durabol

®
, Deca- Durabolin

®
, 

 • bolasterón (Myagen
®
)           Deca-Hybolin

®
, Decanoate

®
,  Hybolin

®
, Retabolil

®
) 

 • etystrenol (Durabolin-O
®
, Maxibolin

®
, Orabo-     • nandrolónfenpropionát (Activin

®
, Durabol

®
,  

   lin
®
 – obsol., Orgabolin

®
, Orgaboral

®
)        Durabolin

®
, Nandrolin

®
, Strabolene

®
, Superanabolon

®
) 

 • formyldienolón (Esiclene
®
)       • nandrolón p-hexyloxyfenylpropionát (Anador

®
, Anadur

®
) 

 • 4-hydroxy-19-nortestosterón (Steranabol long-     • nandrolónpropionát (Noribol
®
, Nortesto

®
) 

   acting
®
, Steranabol-ritardo

®
)       • norboletón (Genabol

®
, Wy 3475

®
) 

 • chinbolón (Anabolicum Vister
®
)       • oxymesterón s androgénnym účinkom (Anamidol

®
,  

 • klostebol (Macrobin
®
, Steranabol

®
, Turinabol

®
)         Oranabol

®
, Theranabol

®
) 

 • metandriol (Androdiol
®
, Androteston-M

®
,      • pizotylín inhibítor sérotonínu; má antidepresívny  

   Crestabolic
®
, Diolandrone

®
, Diolostene

®
,         a antimigrenózny účinok (Sandomigran

®
, Sanmigran

®
, 

   Masdiol
®
, Megabion

®
, Methostan

®
, Metidione

®
,        Sanomigran

®
, Moségor

®
) 

   Metocrist
®
, Nabadial

®
, Neostene

®
, Neutrormo-     • stenbolón (Anatrofin

®
) 

   ne
®
, Neutrosteron

®
, Notandron

®
, Protandren

®
)     • trenbolón (Finaplix

®
, Hexabolan

®
, Parabolan

®
) 

 • metenolón (Primobolan Tablets
®
, Primonabol

®
)  

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

anabolismus, i, m. – [g. ana opäť, nahor + g. ballein hádzať, g. anabolé výstup, výstavba] 

→anabolizmus. 

anabolizmus – [anabolismus] konštruktívny proces, pri kt. ţivé bunky premieňajú jednoduché látky na 

zloţitejšie zlúčeniny. Spája sa s ukladaním energie do zásoby. Patrí sem syntéza bielkovín 

(proteosyntéza), čo je spojené z hľadiska organizmu ako celkom s pozitívnou dusíklovou bilanciou. 

Ďalej sem patrí tvorba zásobného sacharidu glykogénu (glykogenosyntéza) al. energeticky bohatých 

tukov atď. Op. →katabolizmus. 

anabsintín – 3,3a,4,5,6,6a,7,7a,8,9,10,10a,13a,13c,14b-hexadekahydro-6-hydroxy-3,6,7,11, 14,15-

hexametyl-2H-8,15-epoxy-7,13b-etánpentaleno(1
,,
,2

,,
:6,7;5

,,
,4

,,
:6

,
,7

,
)-dicyklohepta(1,2-b:1

,
,2

,
-b

,
)-

difurán-2,12(11H-dión; anabsyntín, C30H40O6, Mr 496,62. Horká 

látka izolovaná z paliny pravej (Artemisia absinthium L., 

Compositae). 

 

 
Anabsintín 
 

Anacardiaceae – obličkovcovité, sumachovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, drevín so striedavými 

jednoduchými listami al. perovito zloţenými listami. Kvety sú obyč. obojpohlavné, päťpočetné a 

pravidelné. Plodom je kôstkovica, tobolka al. naţka. Rastú v trópoch a subtrópoch (89 rodov, 600 

druhov). U nás rastie škumpa vlasatá (Cotinus coggyria) poskytujúca drevo a trieslo, sumach 

pálkový (Rhus typhina) sa sadieva v parkoch. Rod sumachovec (Toxicodendron) je jedovatý. 

Mangovník ind. (Mangifera indica) je najdôleţitejším ovocným stromom trópov. Pistácia pravá 

(Pistacea vera) poskytuje pistácie (zelené mandle). 

Anacardiol
®
 (IBI) – stimulans srdcovej činnosti a dýchania; →metamivan. 



Anacardium occidentale (→Anacardiacae), orech kešu. Strom tropických lesov, kt. pochádza z 

juhoamerických dţunglí. Pestuje sa v tropických pásmach. Dorastá do výšky 12 m a má tuhé oválne 

listy. Keď jeho malé ţltoruţové kvety opadnú, kvetné čiašky napučia a utvoria obličkovitý sivastý 

plod obsahujúci jadro kešu orecha. Pouţívajú sa rôzne časti stromu (kôra, šťava a olej z plodu, 

jadrá) na rôzne účely, od prípravy insekticída po atrament, ako aj v med. K obsahovým látkam patria 

bielkoviny, niacín, kys. anakardiová, kardiol, horčík a ţelezo. Extrakty z kôry majú antipyretický 

účinok, olej z plodu rozpúšťa bielkoviny v odumretej koţi; šťava z plodu má diuretické účinky; jadrá 

sú výţivné. Olej sa v ľudovom liečiteľstve pouţíval na odstraňovanie bradavíc, kurích ôk, lišajov 

a kanceróznych vredov. Šťava z plodu sa pouţívala pri ochoreniach maternice a v homeopatických 

dávkach (Anacardium) pri úzkosti, dýchacích ťaţkostiach a poruchách GIT. Olej má leptavé účinky. 

Anacardone
®
 – centrálne stimulans dýchacieho centra; →niketamid. 

anacatadidyzmus, i, m. – [ana- + g. kata dole + g. didymus dvojitý, dvojča] anakatadidyzmus, 

zdvojená anomália zrastená trupom, ale s oddelenými končatinami. 

anacatharsis, is, f. – [ana- + g. katharsis očistenie] anakatarzia, prudké, dlhotrvajúce vracanie. 

Anacetin
®
 – antibiotikum; →chloramfenikol. 

Anacid
®
 susp. (Galena) – Magnesii hydroxidum 2 g + Gelatum aluminii hydroxidi quantum 

aequivalens aluminii trioxidi 3,8 g v 100 susp; 1 odmerka (= 5 ml) obsahuje 0,1 hydroxidu 

horečnatého a gél hydroxidu hlinitého v mnoţstve, kt. zodpovedá 0,19 oxidu hlinitého. Antacidum 

zloţené zo zásaditých látok, kt. v ţalúdku viaţu kys. soľnú a utvorením ochranného filmu aj 

mechanicky chránia ţalúdočnú sliznicu. A. opúšťa ţalúdok do 1 h po podaní.  

Indikácie – 1. Hyperacidita (hyperchlórhydria). 2. Peptický vred vo všetkých lokalizáciách (paţerák, 

ţalúdok, bulbus duodeni, postbulbárna oblasť, anastomóza po operácii ţalúdka). 3. Erozívne zmeny 

sliznice GIT. 4. Korozívna gastritída pri otravách kaustickými látkami.  5. Funkčná gastropatia 

(dráţdivý ţalúdok). 6. Ako th. test pri epigastrickom algickom sy. a nejasných dyspeptických 

stavoch. 7. Biliárny reflux (tzv. biliárna gastritída). 8. Ţalúdočné ťaţkosti (a prevencia ich vzniku) pri 

th. kortikoidmi. salicylátmi, nesteroidnými antireumatikmi, cytostatikikmi (ale moţnosť zhoršenia 

resorpcie týchto liekov). 9. Sy. kardioezofageálnej iritácie s pyrózou, refluxná ezofagitída, korozívna 

ezofagitída, hiátová prietrţ. 10. Akút. a chron. recidivujúca pankreratitída (prítomnosť kyslého 

sekrétu v dvanástniku stimuluje vonkajšiu sekréciu pankreasu); ako adjuvans pri dyspepsii, pyróza. 

11. Hyperfosfatémia. 

Kontraindikácie – nie sú známe. 

Nežiaduce účinky – pri dávkach nad 200 m/d a pri dlhodobej th. moţné zníţenie resorpcie v čreve s 

následnou hypofosfatémiou a hyperkalciúriou, moţnosť vzniku osteomalácie s bolesťami kostí u 

starších a nefrokalcinózy a porúch obličkových funkcií u mladších jedincov. Pri renálnej insuficiencii 

a vyššom dávkovaní moţnosť hypermagnéziémie (smäd, hypotenzia, útlmenie reflexov). A. 

spomaľuje vstrebávanie rôznych liekov (antibiotík, sulfónamidov, dikumarolových antikoagulancií, 

barbiturátov, salicylanov a i.). Anticholinergiká zvyšujú a prolongujú účinok a. tým, ţe spomaľujú 

evakuáciu ţalúdka. 

Dávkovanie – Pri dlhodobej th. (peptický vred, dráţdivý ţalúdok ai.) sa podáva 1 – 2 odmerky 6 aţ 

8-krát/d v intervaloch medzi častými jedlami (príp. namiesto jedla) a kedykoľvek pri pyróze (aj v 

noci), obvykle 4 – 6 týţd. Pri refluxnej ezofagitíde je vhodnejšie podať 1 odmerku s kratším 

odstupom po jedle. Pri menej závaţných stavoch 1 – 2 odmerky pri ťaţkostiach (bolesť, pyróza). 

Anacid comp.
®
 (Galena) – Oxetacainum 2,2

,
-[2-hydroxyetyl]imino-bis/N-(1,1-dimetyl-2-fenyletyl)-N-

metylacetamidum 10 mg + Magnesii hydroxidum 100 mg + Gelatum aluminii hydroxidi quantum 



aequivalens aluminii trioxidi 190 mg v 5 ml suspenzie. Antacidum s lokálnym anestetikom 

amidového typu, stáleho v kyslom prostredí (oxetakaínom). 

Indikácie – peptický vred ţalúdka a dvanástnika, bulbitídy, funkčná gastropatia s hyperchlór-hydriou, 

gastroezofageálny reflux (pyróza), refluxná ezofagitída. 

Dávkovanie – individuálne, obvykle v krátkych intervaloch (6 – 8-krát/d) 5 – 10 ml medzi častými 

jedlami (príp. namiesto jedla) a pri bolestiach (pyróze), aj v noci: pri gastroezofágovom refluxe je 

vhodnejšie podávať A. po jedení. Pri menej závaţných stavoch len jednorazovo pri ťaţkostiach. 

→Anacid
®
. 

Nežiaduce účinky – pri dávkach nad 200 m/d a pri dlho- dobej th. moţné zníţenie resorpcie v čreve 

s následnou hypofosfatémiou a hyperkalciúriou, moţnosť vzniku osteomalácie s bolesťami kostí u 

starších a nefrokalcinózy a porúch obličkových funkcií u mladších jedincov. Pri renálnej insuficiencii 

a vyššom dávkovaní moţnosť hypermagnéziémie (smäd, hypotenzia, útlmenie reflexov). A. 

spomaľuje vstrebávanie rôznych liekov (antibiotík, sulfónamidov, dikumarolových antikoagulancií, 

barbiturátov, salicylanov ai.). Anticholinergiká zvyšujú a prolongujú účinok a. tým, ţe spomaľujú 

evakuáciu ţalúdka. 

Dávkovanie – pri dlhodobej th. (peptický vred, dráţdivý ţalúdok ai.) sa podáva 1 – 2 odmerky 6 aţ 

8-krát/d v intervaloch medzi častými jedlami (príp. namiesto jedla) a kedykoľvek pri pyróze (aj v 

noci), obvykle 4 – 6 týţd. Pri refluxnej ezofagitíde je vhodnejšie podať 1 odmerku s kratším 

odstupom po jedle. Pri menej závaţných stavoch 1 – 2 odmerky pri ťaţkostiach (bolesť, pyróza). 

anacidita – [anaciditas]  syn. →achlórhydria, stav pri kt. sa nezisťuje prítomnosť HCl v sekréte 

ţalúdka. Vyskytuje sa pri chron. atrofickej gastritíde a často aj pri karcinóme ţalúdka. 

anaciditas, atis, f. – [g. alfa priv. + l. acidum kyselina] →anacidita.  

   Anaciditas gastrica – nedostatok kys. chlorovodíkovej v ţalúdočnej šťave. 

Anacobin
®
 (BDH) →vitamín B12. 

anacoluthon, i, n. – [g. anakolúthos nesúvislý] anakolút, vypúšťanie slabík al. slov. 

anacrotia, ae, f. – [ana- + g. krotein tĺcť] anakrócia, abnormálna tepová krivka s dvoma vrcholmi 

(napr. pri aortálnej stenóze). 

anacusia, ae, anacusis, is, f. – [g. alfa priv. + g. akúsis sluch] anakúzia, strata sluchu, hluchota. 

Anacyclin
®
 (Ciba) – zmes progesterónu s estrogénom, orálne kontraceptívum; →lynesterol. 

anadenia, ae, f. – [g. alfa priv. + adén-adenos ţľaza] anadénia, nevyvinutie alebo vymiznutie ţľazy. 

anadidymus, i, m. – [ana- + g. didymos dvojitý] anadidyzmus, dvojča zrastené dolnou časťou tela. 

anadipsia, ae, f. – [ana-+ g. dipsa smäd] anadipsia, neuhasiteľný smäd. 

Anadonis Green – ultramarínová zeleň, chrómová zeleň; →oxid chromitý, Cr2O3. 

Anador
®
 (Logeais) – anabolikum; →nandrolón. 

Anadrol
®
 (Syntex) – androgén; →oxymetolón. 

Anadur
®
 (AB Leo) – anabolikum; →nandrolón. 

Anadrol
®
 (Syntex) – androgén; →oxymetolón. 

Anadur
®
 (AB Leo) – anabolikum; →nandrolón. 

anaemia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. haima krv] anémia;→málokrvnosť. 

Anaemia achrestica – achrestická →anémia; syn. →Wilkinsonov sy.; →syndrómy. 



Anaemia aphricana – africká anémia; syn. →Herrickov sy.; →syndrómy.  

Anaemia aplastica – aplastická →málokrvnosť. 

Anaemia aplastica congenitalis – vrodená aplastická anémia; syn. →Diamondov-Blackfanov sy.; 

→syndrómy. 

Anaemia Benjamini – syn. →Benjaminov sy.; →syndrómy. 

Anaemia Biermeri – syn. →Biermerov sy.; →syndrómy. 

Anaemia Biermer-Ehrlich – syn. →Biermerov sy.; →syndrómy. 

Anaemia Cooleyi – syn. →Cooleyov sy.; →syndrómy. 

Anaemia Dykei-Youngi – syn. →Dykeov-Youngov sy.; →syndrómy. 

Anaemia dyserythropoetica congenitalis – kongenitálna dyserytropoetická anémia (KDA) 

predstavuje skupinu zriedkavých familiárne sa vyskytujúcich, refraktérnych anémií charakte-

rizovaných inefektívnou erytropoézou (hyperplázia kostnej drene a normálny al. len mierne zvýšený 

absolútny počet retikulocytov), prítomnosťou mnohojadrových erytrocytov (Erc) a sek. siderózou. 

Rozoznávajú sa 3 typy KDA: Typ I, pri kt. sú skoro všetky jadrové Erc abnormálne, s dvojitými 

jadrami al. úplne rozdelenými segmentami jadier; medzi pármi normoblastov sa zisťujú 

medzijadrové chromatínové mostíky, často sú prítomné megaloblasty. Typ II (hereditárna 

erytroblastická multinuklearita s pozitivitou acidifikovaným sérum – HEMPAS) sa vyznačuje 

prezrelými polychromatofilnými al. ortochromatickými erytroidnými bunkami s 2 – 7 normálnymi 

jadrami. Okyslenie séra vyvoláva hemolýzu Erc následkom prítomnosti protilátok IgM. Uţ 30 % 

normálneho séra obsahuje dostatok protilátok na vyvolanie lýzy Erc pacienta. Testovacie séra s 

takouto vlastnosťou sa uskladňujú v malých alikvótoch v mrazničke. Sacharóza hemolýzu 

nevyvoláva. Typ III charakterizuje prítomnosť obrovských erytroblastov (s priemerom aţ 50 mm), kt. 

obsahujú aţ 12 jadier s výrazným bazofilným bodkovaním. 

Anaemia Ecklini – syn. →Ecklinov sy.; →syndrómy. 

Anaemia erythroblastica – erytroblastická anémia; syn. →Cooleyov sy., m. Cooleyi, erytroblastická 

anémia, Cooleyova choroba. 

Anaemia Faberi – syn. →Faberov sy.; →syndrómy. 

Anaemia Fanconii –  syn.  →Fanconiho sy.; →syndrómy. 

Anaemia Gerbasii –  syn.  →Gerbasiho sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica – hemolytická anémia; →Dykeho-Youngov sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica acuta – akút. hemolytická anémia; syn. →Ledererov-Brillov sy.; 

→syndrómy. 

Anaemia haemolytica constitutionalis →Minkowskiho-Chauffardov-Gänsslenov sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica familiaris – familiárna hemolytická anémia; syn. →Deblerov sy.; 

→syndrómy. 

Anaemia haemolytica hereditaria nonsphaerocytotica – nesférocytová hemolytická anémia; syn. 

→Crosbyho sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica hereditaria non sfaerocytaria →Crosbyho sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica hypochromica familiaris – familiárna hemolytická hypochrómna anémia; 

syn. →Riettiho-Greppiho-Micheliho sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica Loutit – syn. →Loutitov sy.; →syndrómy. 



Anaemia haemolytica macrocytaria – makrocytová hemolytická anémia; syn. →Dykeho-Youngov 

sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica macrocytaria hereditaria – hereditárna hemolytická makrocytárna anémia; 

syn. →Hadenov sy.; →syndrómy. 

Anaemia haemolytica microangiopathica – mikroangiopatická hemolytická anémia; syn. 

→Merittov-Kasabachov sy.; →syndrómy. 

Anaemia Herricki – syn. →Herrickov sy.; →syndrómy. 

Anaemia Heuk-Assmann – syn. osteosklerotická a.; aplastická →málokrvnosť. 

Anaemia hypochromica – hypochrómna →málokrvnosť.  

Anaemia hypochromica idiopathica – syn. chloranaemia, achylica hypochroma; hypochrómna 

→málokrvnosť. 

Anaemia hypoplastica congenitalis →Diamondov-Blackfanov sy. 

Anaemia chronica congenita aregenerativa – chron. kongenitálna aregeneratívna anémia; syn. 

→Diamondov-Blackfanov sy. 

Anaemia Ledereri-Brilli – akút. prebiehajúca forma idiopatickej autoimúnnej hemolytickej a.; 

autoimúnna →málokrvnosť. 

Anaemia leucoerythroblastica myelosclerotica –syn. leukoerytroblastická málokrvnosť pri 

→osteomyelofibróze a karcinóze kostnej drene; →Vaughanov sy.; →syndrómy. 

Anaemia macrocytaria – makrocytová →málokrvnosť. 

Anaemia Marchiafavae →Michelii Marchiafavov sy.; →syndrómy. 

Anaemia mediterranea →stredozemná anémia. 

Anaemia megaloblastica – megaloblastická →málokrvnosť. 

Anaemia Minkowskiho-Chauffardova →Minkowskiho-Chauffardova sy.; →syndrómy. 

Anaemia neonatorum – málokrvnosť novorodencov. 

Anaemia perniciosa – zhubná, pernicózna →málokrvnosť. 

Anaemia perniciosiformis – pernicioziformná →málokrvnosť. 

Anaemia perniciosiformis constitutionalis infantum →Fanconiho sy.; →syndrómy. 

Anaemia phagocytaria →Marlinov sy.; →syndrómy. 

Anaemia pneumo-haemorrhagica →Ceelenov-Gellerstedtov sy.; →syndrómy. 

Anaemia posthaemorrhagica – posthemoragická →málokrvnosť. 

Anaemia pseudoleucaemiaca infantum Jakschov-Hayemov sy.; →syndrómy. 

Anaemia sideropenica – sideropenická →málokrvnosť. 

Anaemia sideroachrestica – sideroachrestická →málokrvnosť. 

Anaemia sideroblastica – sideroblastická →anémia. 

anaemicus, a, um – [g. alfa priv. + g. haima krv] anemický, málokrvný. 

anaerobicus, a, um – [g. alfa priv. + g. aér vzduch + g. bios ţivot] anaeróbny, schopný ţiť bez 

vzduchu (kyslíka). 



anaerobiosis, is, f. – [g. alfa priv. + g. aér vzduch + g. bios ţivot] anaerobióza, schopnosť ţiť bez 

vzduchu (kyslíka). 

anaerobia, orum, n. – anaeróbne mikróby, kt. ţijú a rozmnoţujú sa len v neprítomnosti kyslíka. 

anaerobius, a, um – anaeróbny, ţijúci bez prístupu vzduchu (kyslíka). 

anaerobióza – [anaerobiosis] schopnosť ţiť bez prístupu kyslíka.  

anaeróbna kultivácia – získanie obligátne anaeróbnych baktérií zo vzoriek biol. materiálu vyţaduje 

špeciálne postupy. Vzorky sa musia odoberať do ,,odplynených― bezkyslíkových skúmaviek, aby sa 

kultivačné médiá inokulované a. uţ predreprodukovali a v laboratóriu sa potom anaeróbne inkubujú. 

Anaeróbne podmienky sa dosahujú umiestením kultivačných skúmaviek a platní do inkubátora, kt. 

obsahuje H2–CO2 generátor. Podozrenie na anaeróbnu infekciu budí ochorenie, kt. spĺňa tieto 

kritériá: 

anaeróbna glykolýza →glykolýza. 

anaeróbna kultúra →kultúra.  

anaeróbna nádoba – Zeisslerova nádoba vákuová nádoba na pestovanie anaeróbnych baktérií. 

anaeróbna respirácia – metabolizmus, pri kt. nastáva prenosd elektrónov nie na kyslík, ale na iné 

látky (redukcia na sulfidy, metán ap.) Existuje len pri niekt. baktériách.  

anaeróbne infekcie – infekcie vyvolané →anaeróbnymi mikroorganizmami. Rozmnoţovanie 

anaeróbov dostatočné na vyvolanie klin. manifestnej infekcie podporujú systémovo pôsobiace 

faktory, ako sú neoplastické ochorenia, imunodeficientné stavy, imunosupresívna th. a niekt. 

antibiotiká. Predisponujúcim faktorom môţu byť úrazy al. operácie, kt. porušia prirodzené bariéry a 

umoţnia vniknutie a. do predtým sterilných tkanív, v kt. je nízka tenzia O2 a dostatočný prívod ţivín 

potrebných na ich rýchle rozmnoţovanie. Zdrojom a. môţe byť aj vonkajšie prostredie. Tu ide 

zväčša o sporulujúce druhy, klostrídie, kt. sídlia v pôde, rastlinách a pri moriach.  

Najčastejšie sú a. i. vyvolané nesporulujúcimi gramnegat. bacily, v 1/2 prípadov B. fragilis, ďalej B. 

melaninogenicus, B. saccharolyticus. Z grampozit. nesporulujúcich druhov prevaţuje 

Propionibacterium acnes a Eubacterium lentum. Klostrídie z endogénych zdrojov nebývajú časté, 

exogénne a. i. bývali nebezpečné v minulosti. Príčinou pseudomembranóznej kolitídy po th. niekt. 

ATB môţu byť toxínogénne kmene C. difficile (súčasť normálnej črevnej flóry). Anaeróbne koky 

tvoria asi 25 – 30 % a. i. (najmä Peptococcus, zriedkavejšie Peptostreptococcus). 

K a. i. patrí aj →botulizmus, alimentárna intoxikácia následkom poţitia toxínu Clostridium botulinum. 

C. perfringes po vniknutí jeho spórov do tkanív pri úraze vyvoláva  →plynovú gangrénu 

charakterizovanú fulminantnou myonekrózou a toxémiou, C. tetani neurotoxické ochorenie,  

→tetanus. 

Podozrenie na a. i. vzniká, keď ide o tieto stavy: 1. infikovanáje sliznica al. jej okolie, 2. rany al. 

abscesy s hnilobným zápachom, najmä pri imunodeficiencii, 3. pohryzenie človekom al. zvieraťom, 

4. th. imunosupresívami, 5. th. aminoglykozidovými antibiotikami (ATB), 6. enterokolitída po 

perorálnej th. ATB. 

Na dôkaz a. i. slúţia tieto metódy: 1. citlivosť na O2 (obligátne a., mierne a. mikroaerofilné al. 

aerotolerantné mikróby); 2. mikroskopický vzhľad; 3. kultivácia; 4. niekt. biochemické testy; 5. 

citlivosť na antibiotiká. Priamy dôkaz sa dá získať sledovaním metabolických produktov plynovou 

chromatografiou. 

V th. a. i. sa uplatňujú tieto antibiotiká: 1. penicilín G (rezistentné sú B. fragilis, niekt. kmene C. 

perfringens, C. ramosum, C. inonocuum);  2. klindamycín  (rezistentné  sú  C.  perfringens a B. 



fragilis); 3. chloramfenikol (má však vedľajšie účinky); 4. vankomycín (th. enterokolitídy vyvolanej C. 

difficile; 5. metronidazol pôsobí na Bacteroides a Fusobacterium. 

anaeróbne mikroorganizmy – mikroorganizmy schopné ţivota v neprítomnosti kyslíka. Citlivosť 

jednotlivých druhov anaeróbnych organizmov na inhibičný a letálny vplyv kyslíka značne varíruje. 

Podľa vzťahu ku kyslíku a energetickému metabolizmu sa baktérie delia na: 1. aeróbne; 2. 

anaeróbne; 3. fakultatívne anaeróbne; 4. aerotolerantné.  

Aeróbne mikroorganizmy vyţadujú pozit. oxidoredukčný potenciál (rH) prostredia, energiu 

získavajú výlučne respiráciou (pseudomonády, mykobaktérie), pričom konečným akceptorom vodíka 

je kyslík.  

Anaeróbne mikroorganizmy energiu získavajú výlučne fermentáciou, t. j. akceptorom kyslíka sú 

org. zlúč. Niekt. anaeróby sú obligátne, t. j. sú schopné rásť len pri veľmi nízkych oxidoredukčných 

potenciáloch (rH prostredia < –0,2) a ich krátkodobá expozícia kyslíku je pre ne letálna.  

Striktne anaeróbne baktérie nemôţu ţiť za prítomnosti O2, ale len v prostredí bez O2. Sú schopné 

fermentačného metabolizmu (anaeróbnej glykolýzy). Zo sporulujúcich baktérií sem patria najmä 

klostrídie, z nesporulujúcich napr. bifidobaktérie, laktobacily a peptokoky. V tele sa vyskytujú často 

v spojení s inými baktériami, najmä v čreve, pošve, ústnej dutine (choroby ďasien). Na vznik 

infekcie, kt. je vţdy endogénna, predisponujú stavy s ischemizáciou tkanív 

Fakultatívne anaeróbne mikroorganizmy získavajú energiu respiráciou al. fermentáciou, 

nezávisia od kyslíka. Produkujú menšie kolónie na povrchu aeróbne inkubovaných agarových platní. 

Patrí sem väčšina lekársky významných baktérií, napr. z rozsiahlej čeľade Enterobacteriacerae.  

Aerotolerantné (mikroaerofilné) mikroorganizmy nezávisia od kyslíka, v raste im však nevadí, 

lepšie však prospievajú pri nízkej tenzii O2, väčšia expozícia O2 pôsobí na ne inhibične. Patria sem 

napr. laktobacily, niekedy sa sem zaraďujú aj neisérie, kt. vyţadujú zvýšenú tenziu oxidu uhličitého. 

Energiu získavajú fermentáciou. 

Toxickosť O2 pre a. m. je následkom neprítomnosti cytochrómov potrebnch na transport O2. 

Namiesto nich majú flavoproteínové enzýmy, kt. redukujú O2 na peroxid vodíka a superoxid, ale 

väčšina kmeňov netvorí katalázu, peroxidázy a superoxiddismutázu, kt. sú potrebné na rozklad 

týchto toxických produktov. Preto na ne pôsobí kyslík inhibične al. letálne. 

A. m. hrajú významnú úlohu pri udrţiavaní biol. cyklu v prírode a zahrňujú mnoţstvo druhov. Patrí k 

nim väčšina medicínsky závaţných druhov baktérií. Len málo z nich má väčší význam pre ľudskú 

ekológiu; niektoré tvoria súčasť normálnych mikrobiotov slizníc a koţe. 

A. m. sú hojne prítomné v hrubom čreve, kde predstavujú 99,9 % populácie mikróbov. V úst-nej 

dutine a vagíne je tieţ usídlená konštantnou anaeróbnou flórou. A. m. rastúce na zdravých 

povrchoch slizničných membrán sa správajú ako neškodní príţivníci (komenzuály) a vyvolávajú 

poškodenie tkaniva len v podmienkach zníţenej odolnosti hostiteľa a poruchy integrity tkaniva. 

A. m. sa delia na: 1. fakultatívne anaeróbne gramnegat. paličky; 2. anaeróbne paličky; 3. an-

aeróbne gramnegat. koky. 

Fakultatívne anaeróbne mikroorganizmy – sú schopné ţivota v prítomnosti, ako aj neprítomnosti 

kyslíka. Z med. významných baktérií sem patria tri čeľade: 1. Enterobacteriaceae; 2. Vibrionaceae; 

3. Pasteurellaceae. 

 

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

Tab. 2. Prehľad medicínsky významných anaeróbnych baktérií 

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

FAKULTATÍVNE ANAERÓBNE 



 GRAMNEGATÍVNE PALIČKY 

1.. Čeľaď Enterobacteriaceae 

     1.1. Rod Escherichia  

           E. coli, E. vulneris, E. hermanni 

     1.2. Rod Shigella 

           S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii,  

           S. sonnei 

     1.3. Rod Salmonella (sérovary I–IV) 

             Podrod I 

  S. cholerasuis, S. paratyphi A, S. para- 

               typhi B, S. paratyphi C, S. hirschfeldii,  

               S. typhi, S. typhi murium, S. enteritidis,  

               S. gallinarum 

             Podrod II 

  S. salamae 

             Podrod III 

  S. arizonae 

             Podrod IV 

  S. hauteenae 

             Podrod V 

  S. bongor 

      1.4. Rod Citrobacter 

  C. freundii, c. diversus, C. amalonaticus 

      1.5. Rod Klebsiella 

  K. pneumoniae (subps. pneumoniae,  

                ozaenae a rhinoscleromatis), K. oxytoca,   

                K. planticola, K. terigena 

      1.6. Rod Enterobacter 

  E. cloacae, E. agglomerans, E. aerogenes,  

               E. sakazakii, E. gergoviae 

      1.7. Rod Serratia 

  S. marcescsens 

      1.8. Rod Hafnia 

  H. alvei 

      1.9. Rod Edwardsiella 

  E. tarda 

      1.10. Rod Proteus 

  P. vulgaris, P. mirabilis 

      1.11. Rod Morganella 

  M. morganii 

      1.12. Rod Yersinia 

  Y. pestis, Y. pseudotuberculosis,  

               Y. enterocolitica 

      1.13. Rod Kluyvera 

  K. ascorbata, K. cryocrescens 

      1.14. Rod Cedecea 

      1.15. Rod Tatumella 

  T. ptyseos 

 2. Čeľaď Vibrionaceae 

      2.1. Rod Vibrionaceae 

  V. cholerae, V. metschnikovii, V. mimicus,  

               V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. 

               alginolyticus, V. albensis, V. damsela 

      2.2. Rod Aeromonas 

  A. hydrophila 

      2.3. Rod Plesiomonas 

  P. shigelloides 

 3. Čeľaď Pasteurellaceae 

      3.1. Rod Pasteurella 

  P. multocida 

      3.2. Rod Haemophilus 

  H. influenzae, H. parainfluenzae,  

               H. ducreyi, H. paraaphthophilus,   

               H. aphtophilus, H. parahaemoly- 

               ticus, H. aegypticus, H. segnis 

      3.3. Rod Actinobacillus 

  A. actinomycetemcomitans, A. ligniersii 

      3.4. Rod Chromobacterium 

  Ch. violaceum 

      3.6. Rod Cardiobacterium 

  C. hominis 

      3.7. Rod Calymmabacterium 

  C. granulomatis 

      3.8. Rod Gardnerella 

  G. vaginalis 

      3.9. Rod Eikenella 

  E. corrodens 

      3.10. Rod Streptobacillus 

  S. moniliformis 

 

 ANAERÓBNE PALIČKY 

      

 4. Čeľaď Bacteroidaceae 

      4.1. Rod Bacteroides 

  B. fragilis, B. uniformis, B. oris, B.  

               denticola 

      4.2. Rod Fusobacterium 

  F. necropherum, F. nucleatum 

      4.3. Rod Leptotricha 

  L. buccalis 

      4.4. Rod Helicobacter (Campylobacter) 

  H. fetus (C. fetusi) 

  H. jejuni (C. jejuni) 

  H. pylori (C. pylori)   

 

 ANAERÓBNE GRAMNEGATÍVNE KOKY  

 

 5. Čeľaď Veilonellaceae 

  V. parvula, V. dispar, V. atypica 

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

Gramnegat. anaeróbne paličky zahrňujú okrem iných tieto rody: 1. Bacteroides (starší názov 

Ristella, 39 druhov); 2. Fusobacterium (6 druhov); 3. Sphaerophorus (18 druhov); 4. Leptotrichia (1 

druh). 

anaeróbne sérum – predtým pouţívané th. sérum obsahujúce protilátky proti tetanu a plyno-vej 

flegmóne (uţ sa nepouţíva).  



anaeróbny metabolizmus – [metabolismus anaerobicus] vyuţívanie energetických substrátov na 

tvorbu energie bez účasti O2; je menej efektívne ako pri aeróbnom metabolizme. A. m. sa 

uskutočňuje napr. v pracujúcom svale, a to v situácii, keď potreby presiahnu rýchlosť mobilizácie 

aeróbnych zdrojov schopný ţiť bez prítomnosti O2. Kým v pokoji a pri veľmi ľahkej svalovej práci je 

hlavným zdrojom ATP oxidácia voľných karboxylových kys., za anaeróbnych podmienok sa 

vyuţívajú len sacharidy. Pri krátko trvajúcej práci vysokej intenzity (napr. beh na 100 m) sa energia 

potrebná na resyntézu ATP čerpá najmä štiepením kreatínfosfátu a anaeróbnou glykolýzou, kt. 

koncovým produktom je laktát. Jeho koncentrácia v krvi prudko stúpa a súčasne sa zniţuje pH 

(metabolická laktátová acidóza). Do pracujúcich svalov privádza krvný obeh len asi 5 – 10 % 

potrebnného kyslíka. Zvyšná časť O2 sa dostáva do organizmu aţ po práci v priebehu zotavovacej 

fázy a označuje sa ako kyslíkový dlh.  

Pri dlhodobej vytrvalostnej záťaţi prebieha a. m. len na jej začiatku, keď dodávka O2 zaostáva za 

prudkým zvýšením energetických potrieb svalu. Účasť anaeróbnej práce býva tým väčšia, čím je 

záťaţ intenzívnejšia a rýchlejšia. A. m. je prim. zdrojom energie pri svalovom výkone trvajúcom 30 

aţ 90 s. Pri dlhšie trvajúcom výkone sa prim. zdrojom energie stáva aeróbny metabolizmus 

(oxidačná fosforylácia). Sacharidy, tuky a bielkoviny sa aeróbne odbúravajú v Krebsovom cykle a 

terminálnou oxidáciou v mitochondriách svalu. Enzýmy a substráty na a. m. sú lokalizované v 

sarkoplazme svalu. Na kaţdý mól glukózy získanej degradáciou glykogénu sa získavajú v glykolýze 

3 móly ATP. Anaeróbna glykolýza umoţňuje uvoľnenie energie max. rýchlosťou 1,4 mmol ~P/s/kg 

svalu; max. rýchlosť tvorby ATP pri úplnej oxidácii pečeňového glykogénu svalom je asi 0,22 mmol 

~P/s/kg svalu.  

Hromadenie laktátu ako produktu anaeróbnej glykolýzy má za následok vznik kyslíkového dlhu a 

únavy. Keby sa laktát zo svalu neodstraňoval, stúpala by v ňom nadmerne koncentrácia iónov H
+
, 

inhibovala by sa ďalšia tvorba laktátu, a tým proces glykolýzy a ďalšie uvoľňovanie energie. Max. 

tvorba ATP na kg svalu je asi 60 – 75 mmol. Pri kontinuálnom úniku H
+
 z pracujúceho svalu do krvi 

môţe pracujúci sval vyuţiť v glykolýze celú svalovú zásobu glykogénu a max. rýchlosťou utvoriť v 

priebehu 2 – 2,5 min asi 240 mmol ATP/kg svalu. Anaeróbna pracovná kapacita je limitovaná 

obsahom substrátov vo svale; →anaeróbny prah.  

anaeróbny prah – šport. med. najvyššia intenzita zaťaţenia, pri kt. sa pri dlhšie trvajúcom zaťaţení 

udrţuje dynamická rovnováha medzi tvorbou laktátu v pracujúcich svaloch a jeho odstraňovaním v 

srdci a menej intenzívne pracujúcich svaloch. A. p. charakterizuje ustálenie koncentrácie laktátu, kt. 

uţ ďalej nestúpa a klin. nezhoršovanie sa subjektívnych pocitov únavy. Max. koncentrácia laktátu, 

pri kt. sa ešte udrţuje táto rovnováha laktátu je asi 4 mmol/l. Dá sa určiť zhotovením tzv. laktátovej 

krivky vyjadrujúcej závislosť medzi intenzitou zaťaţenia a koncentráciou laktátu v krvi. Podiel max. 

spotreby kyslíka (VO2max) pri anaeróbnom prahu u netrénovaných dospelých osôb je asi 50 %, 

tréningom ho moţno zvýšiť na 80 – 90 %; srdcová frekvencia sa u mladých dospelých muţov je v 

rozpätí 170 aţ 180/min (85 – 90 % max. hodnoty), u trénovaných sa táto frekvencia dosahuje pri 

stále vyššej intenzite zaťaţenia. Tréningom podmienené adaptačné zmeny vyvolané vytrvalostným 

tréningom najlepšie odráţa spotreba kyslíka pri a. p. a intenzita zaťaţenia (napr. rýchlosť behu). 

Pulzová frekvencia sa pri a. p. tréningom významne nemení, dosahuje sa však pri vyššom výkone a 

vyššej spotrebe kyslíka. A. p. závisí od trvania a intenzity záťaţe, stavu trénovanosti, výţivy pred 

svalovou prácou a počas nej, stresových faktorov, ako aj faktorov vonkajšieho prostredia 

(nadmorská výška, teplota, vlhkosť). Pri posudzovaní anaeróbnych schopností sa hodnotí: 

• Maximálny anaeróbny alaktátový výkon – max. mechanický výkon (práca/čas), kt. je jedinec 

schopný podať pri krytí energetickej potreby štiepením ATP a kreatínfosfátu, t. j. pri zaťaţení 

trvajúcom < 6 – 8 s. Na jeho hodnotenie sa pouţíva beh hore schodmi (Margariov test), výskoky, 

príp. po zoskoku (meria sa trvanie odrazu a výška výskoku po zoskoku, napr. z 30 cm výšky). 

Osobitné zariadenia umoţňujú merať max. výkony pri pedálovaní, pádlovaní, veslovaní, ako aj 



jednotlivých cvikoch (drep, tlak na lavička ap.). Tento ukazovateľ je dôleţitý pri odraze na skok, 

hode, vrhum vzpieraní ap. 

• Maximálna anaeróbna a laktátová kapacita – posudzuje sa len nepriamo; čím vyššia je zásoba 

makroergických fosfátov, tým niţší je podiel anaeróbnej glykolýzy na krytí energie pri štandardnom 

krátkotrvajúcom zaťaţení vysokej intenzity a niţšia hodnota laktátu v krvi; ako zaťaţenie sa pouţíva 

napr. 40 s trvajúce max. zaťaţenie na bicyklovom ergometri al. beh na beţiacom koberci rýchlosťou 

15 km/h pri sklone 15°. 

• Maximálny anaeróbny laktátový výkon – výkon charakterizovaný rýchlosťou uvoľňovanie 

energie v procese anaeróbnej glykolýzy. Posudzuje sa podľa rozdielu hodnôt laktátu v krvi (Dlaktát) 

pri intenzívnej svalovej činnosti vo fáze úplnej aktivácie anaeróbnej glykolýzy, napr, pri zaťaţení 

trvajúcom 40 a 60 s, s aspoň 45-min prestávkou.  

• Maximálna anaeróbna laktátová kapacita – max. mnoţstvo energie, kt. je organizmus schopný 

utvoriť anaeróbnou glykolýzou pri intenzívnom zaťaţení, hodnotí sa podľa hodnôt laktátu v krvi. Čím 

vyššia je hodnota laktátu, tým vyššia je táto kapacita. U dobre trénovaných športovcov môţe 

dosiahnuť aţ 30 mmol/l. Anaeróbna laktátová kapacita závisí od schopností prekonávať nepríjmené 

pocity pri intenzívnom zaťaţení, motivácie a momentálnej dispozície jedinca. Športovci s vysokými 

anaeróbnymi schopnosťami majú len malé aeróbne schopnosti a naopak; rozvoj anaeróbnych 

schopností pôsobí tlmivo na rozvoj aeróbnych a naopak; →anaeróbny metabolizmus.  

anaeróby – [g. alfa priv. + g. aér + g. bios ţivot] anaerobionty; →anaeróbne mikroorganizmy. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Tab. 1. Výskyt anaeróbov v normálnej flóre človeka  

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

                   Nespor.   Koky  Clostridium Actino- Bifido Eubacterium Lactobacillus* Propioni- Bacteroides  Fusobacterium 

   bacily     G+ G–              myces  bacily    bacterium         G+       G– 

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

Koţa        0  0    0   +  –          0             2      0         0          1             0 

Horné dých. cesty        0 1    0   +  –          0             1      1        1          1             1 ** 

Ústna dutina       + –    1  1  1          1             ţ       –        2          2             2            2 

Črevo        2 +    –  2  2          1                    –        2          1             2            1 

Vonkajšie genitálie       0 0    0  N  1          1             1      0     

Uretra        + –    0  0  N                      –      0        1          1         +           –/N 

Vagina        + –    0  1   +        –              1      1        +          –         1            1  

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

 * zahrňuje nosnú dutinu, nazofarynx, orofarynx a tonzily, ** zahrňuje anaeróbne, mikroaerofilné a fakultatívne kmene, N = 

neznáme, 

 0 = nezistené alebo zriedkavé, + nepravidelne prítomné, 1 spravidla prítomné, 2 prítomné obyčajne vo veľkom počte. 

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

anaerostat – nádoba, resp. prístroj na kultiváciu (napr. baktérií) v prostredí s nízkym obsahom O2. 

anaesthaesia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. aisthésis cit, cítenie] anestézia, strata citlivosti, miestne 

znecitlivenie, nespr. umŕtvenie. 

Anaesthesia dolorosa – sy. charakterizovaný zvýšenou citlivosťou na dotyk pri zachovanej príp. 

zvýšenej citlivosti na bolesť. Typické sú bolesti so súčasnou stratou taktilnej citlivosti, niekedy sú 

prítomné obrny: vyskytuje sa pri úplnom prerušení vedenia nervových vzruchov, napr. po preťatí 

trigeminu al. th. zničení (deštrukcii) ggl. trigeminales úpri neuralgiách trigeminu; →arzén; →bolesť. 

Anaesthesia epiduralis – epidurálna a., druh zvodovej anestézie, pri kt. sa preruší vedenie 

v miechových nervoch z cauda equina. 

Anaesthesia infiltrativa – infiltračna →anestézia. 

Anaesthesia inhalatoria – inhalačná anestézia, vdychovanie znecitlivejúcej látky. 

Anaesthesia intercostalis – medzirebrová anestézia. 

Anaesthesia intravenosa – vnútroţilová anestézia. 



Anaesthesia localis, infiltrativa – lokálna miestna, infiltračná anestézia, miestne, infiltratívne 

znecilivenie, kt. sa dosiahne napustením operačného poľa injekciou anestetického rozt. 

Anaesthesia lumbalis – lumbálna, miestna anestézia, pri kt. sa anestetikum vpravuje do durálneho 

vaku: znecitlivenie sa dosiahne v dolnej polovici tela, kt. sa dosiahne vpravení znecitlivujúcej látky 

do miechového kanála v oblasti bedrovej chrbtice. 

Anaesthesia paravertebralis – paravertebrálna anestézia, blokáda nervových ganglií. 

Anaesthesia rectalis – konečníková →anestézia. 

Anaesthesia regionalis – regionálna, zvodová, úseková anestézia; prerušenie vedenia v niekt. 

hlavnom nerve, takţe príslušný úsek je úplne necitlivý. 

Anaesthesia spinalis – miechová →anestézia. 

Anaesthesia superficialis – povrchová anestézia, pri kt. sa príslušné miesto natrie rozt. anestetika. 

Anaesthesia thalamica hyperaesthetica →Déjerinov-Roussyho sy.; →syndrómy. 

anaesthesiologia, ae, f. – [anaesthsia + g. logos náuka) anesteziológia, náuka o anestézii. 

anaesthetica (remedia) →anestetiká. 

anaestheticus, a, um – [g. alfa priv. + g. aisthésis cit, cítenie] anestetický, pôsobiaci, vyvolávajúci 

znecitlivenie. 

anafáza – [anaphasis] tretie štádium mitotického delenia, v kt. jednotlivé chromatidy putujú k opačným 

pólom deliacej sa bunky. 

anafia – výraz označujúci chýbanie hmatového zmyslu (strata taktilnej citlivosti, skôr relat. ako absol.). 

Anafebrina
®
 – analgetikum, antipyretikum; →aminopyrín. 

Anaflex
®
 (Geistlich) – miestne antimykotikum; →polynoxylín. 

Anaflogistico
®
 – glukokortikoid; →dexametazón. 

Anaflon
®
 – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 

anaforéza – [ana- + g. phoresis nesený] putovanie nabitej častice smerom k anóde (kladnému pólu) 

pri elektroforéze. 

Anafranil
®
 (Geigy) – antidepresívum; →klomipramín. 

anafrodízia – sexuálna porucha, neschopnosť organizmu, sexuálneho vzrušenia. 

anafrodiziaká →anaphrodisiaca. 

Anafung
®
 – dezinficiens; →triklokarbón. 

anafylaktická reakcia – náhla reakcia, kt. vzniká následkom kontaktu senzibilizovaného jedinca s 

antigénom. Príznaky anafylaxie (alergia, pseudoalergické reakcie), sú podmienené – chýba prvá, 

špecifická reakcia sprostredkovaná protilátkami al. bunkami s následným uvoľnením mediátorov. 

Chýba imunol. špecifickosť, schopnosť pasívneho prenosu a reakcie vznikajú uţ pri prvom styku 

vyvolávajúceho podnetu s organizmom. Na vzniku a. r. sa predpokladá genet. predispozícia a účasť 

neuroendokrinných faktorov. V experimente moţno a. r. vyvolať aplikáciou agaru, peptónu, trypsínu, 

dextranu, rtg. kontrastných a i. látok pokusným zvieratám. Kľúčový význam pri a. r. má systém 

komplementu (vznik fragmentov s anafylaktoxínovou aktivitou vplyvom liberátorov – C3a, C4a a 

C5a, zásaditého proteínu neutrofilov, jedu hmyzu a i. látok, kt. majú schopnosť uvoľňovať z 

mastocytov a bazofilov histamín a i. mediátory). Histamín sa môţe uvoľňovať aj zo ţírnych buniek i 



na nervový podnet, pri kt. sa tvoria neuropeptidy – substancia P, VIP a i. neurotransmitery schopné 

stimulovať mastocyty v okolí. 

anafylaktický šok – akút. alergický stav vznikajúci v dôsledku ťaţkej precitlivenosti na niekt. 

cudzorodé látky, obvykle vnikajúce do tela mimo GIT (bodnutie hmyzu, inj.) Rovnakým 

mechanizmom ako pri anafylaxii sa vyvplavujú do celého tela vysoké dávky niekt. látok 

ovplyvňujúcich najmä cievy a priedušky (najmä histamínu). Preto sa a. š. prejavuje ťaţkou 

dýchavicou (bronchospazmus), poklesom TK a obehovým zlyhaním s charakterom distribučného 

→šoku. Príkladom vzniku a. š. je opakované inj. podanie niekt. liekov (penicilín, antiséra) al. 

bodnutie hmyzom. Stav vyţaduje okamţitú th.m najmä adrenalínom (pacienti s opakovaným šokom 

majú nosiť so sebou adrenalínové pero), ďalej kortikoidmi, váopnikom, dýchaním kyslíka a i. 

Podobný stav môţe vzniknúť aj na atopickom podklade; →anafylaxia. 

anafylaktogén – [anaphylactogenum] antigén, kt. vyvoláva v organizme anafylaxiu. 

anafylaktogenéza – [anaphylactogenesis] vznik, rozvoj anfylaxie. 

anafylaktoidná reakcia – reakcia podobná →anafylaktickej reakcii. Chýba pri nej reakcia antigén–

protilátka. Mediátory a. r. sa uvoľňujú neimunol. mechanizmami. 

anafylatoxín – [anaphylatoxinum] jedovatá látka, kt. vzniká pri rozpade vlastných bielkovín účinkom 

cudzorodej bielkoviny (anafylaktogénu). Ide o polypeptidy odštiepené z C3a a C35 zloţky 

komplementu počas fixácie komplementu. Vyvolávajú egranuláciu mastocytov a uvoľnenie účinných 

mediátorov, ako je histamín, kt. zvyšuje permeabilitu ciev. Účinky fragmentov C3a a C5a 

vzniknutých z molekúl C3 a C5 komplementu odstránením koncových karboxylových skupín 

arginínu z kaţdej molekuly ruší inaktiktivátor anafylatoxínu, enzým z frakcie -globulínov, kt. sa 

nachádza v ľudskej plazme. 

anafylaxia – [anaphyllaxis] imunitná reakcia včasnej precitlivenosti na antigén (typ I alergickej 

reakcie). Vzniká následkom kontaktu senzibilizovaného jedinca s antigénom. Sprostredkúvajú ju 

protilátky triedy IgE, kt. vzniká pri opätovnom kontakte senzi Prejavy a. u ľudí bývajú obyčajne ťaţké 

a často trvá niekoľko sekúnd. A. vzniká aj po umelom vpravení antigénu, najmä bielkovinového; 

príznaky sú rovnaké (alergia je klin. širší pojem, kde alergénom je aj nebielkovinová, prípadne 

jednoduchá látka, senzibilizácia sa uskutočňuje prirodzeniou cestou a na styk s antigénom môţu 

odpovedať rôzne orgány a tkanivá (nádcha, ekzém, astma apod.). Najvhodnejším zvieraťom na 

vyvolanie a. je morča. 

Mechanizmy vyvolávajúce a. sú: 1. cytotropná a. (protilátky sa fixujú na bunky), 2. agregátová a. (a. 

spúšťa reakciu antigén–protilátka s aktiváciou komplementu a tvorbou anafylatoxínov zodpovedných 

za uvoľnenie mediátorov), 3. cytotoxická a. (po aplikácii protilátok namierených proti antigénom 

prítomným na povrchu mastocytov s ich následnou senzibilizáciou a uvoľnením mediátorov 

(histamín a i., kt. vyvolávajú kontrakciu hladkého svalstva a i. účinky – II. typ imunopatogenetického 

mechanizmu podľa Coombsa a Gella). U ľudí vzniká a. najčastejšie po bodnutí hmyzom, po podaní 

liečebného antiséra (napr. proti hadiemu jedu), alergénov pouţívaných na desenzibilizáciu a 

testovanie, biol. extraktov, vakcín, potravín a liečiv →anafylaktoidná reakcia. 

K najdôleţitejším prejavom a. patria spazmy v oblasti dýchacích ciest (bronchospazmus, 

laryngospazmus), GIT (obštrukcia, bolesti), zmeny v obehovom systéme s vazodilatáciou aţ šokom; 

→anafylaktický šok. 

anagén – prvá fáza rastu vlasu charakterizovaná bunkovým delením; por. katagén, telogén. 

anagenesis, is, f. – [g. ana opäť, nahor + g. genesis vznik] anagenéza, znovuvytvorenie, regenerácia 

(napr. tkanív). 



anagestón –17-hydroxy-6-metylpregn-4-én-20-ón, C22H34O2,  Mr 330,49; acetát C24H36O3; 

progestagén; (Anatropin
®
). 

Anagestón 

anaglyfia – metóda anaglyfie postup na posúdenie schopnosti stereoskopického videnia. Obidva 

stereoskopické obrazy sa zreprodukujú a prekryjú komplementárnymi farbami (napr. re. červený, li. 

zelený), takţe pri pozorovaní obrazu okuliarmi, kt. re. má červené a li. zelené skielko, má proband 

dojem priestorového videnia. 

anagogia – [g. anagogé] psychický materiál zameraný na ideálnu morálku, povznesenie, pokrok, 

výraz Junga pre morálne, duchovné a alegorické aspekty nevedomia. V psychoanalýze označenie 

psychického materiálu, vyjadreného ideálmi. 

anagrelid – 6,7-dichlór-1,5-dihydroimidazo[2,1-b]chinazolín-2(3H)-ón, C10H7Cl2N3O, Mr 256,09. 

Inhibítor fosfodiesterázy s antitrombocytárnou aktivitou; má synergický účinok s inhibítormi 

tromboxánsyntetázy. Antitrombotikum, inhibítor agregácie trombocytov. 

Skúšal sa v th. trombocytózy spojenej s chron. myeloproliferatívnymi 

chorobami. 
 
Anagrelid 

anagyrín – [7R-(7a,7ab/14a)]-7,7a,8,9,10,11,13,14-oktahydro-7,14-metano-4H,6H-dipyrido-

[1,2,a:1
,
,2

,
,-e]-[1

,
,5]-diazocin-4-ón, monolupín, rombinín, C15H20N2O, Mr 244,33. 

Nachádza sa v semenách rastliny Anagyris foetida L. (Leguminosae) a Ulex 

europaeus L. (hlodaš; Leguminosae). 

 
Anagyrín 

 

Anahaemin
®
 (Bardin) – hematinikum, extrakt z pečene cicavcov obsahujúci vitamín B12 a kys. listovú. 

Anahist
®
 (Warner-Lambert) – antihistaminikum; →tonzylamínhydrochlorid. 

anacholia, ae, f. – [ana- + g. cholé ţlč] anachólia, nedostatočná tvorba ţlče. 

anachoresis – [g.] →anachoréza. 

anachoréza – [anachoresis] útočište; 1. osídlenie patogénnych mikroorganizmov na uţ sanovanom 

mieste; 2. psychol. izolácia od súčasnosti; porucha kontaktov. 

anakalcifylaxia – stav ,,relatívnej imunity― voči tkanivovej kalcifikácii: dlhodobou aplikáciou malých 

dávok provokačných faktorov sa dá vyvolať stav opačnej kalcifylaxie 

anaklisis, is, f. – [ana- + g. klisis] závislosť dojčaťa od matky. 

anaklitická depresia – depresia u malých detí, kt. somatický, intelektový a emočný vývoj sa zastavil v 

dôsledku raného oddelenia od matky (separačný sy.). 

anaklitické vzťahy – symbiotické vzťahy napr. v norme: závislosti dojčaťa od matky: v patológii: 

nadmerná závislosť od inej osoby. 



anaklitický výraz – označujúci závislosť od inej osoby. Pouţíva sa napr. na opis pasívnych, 

zţenštilých muţov, kt. city, činy a myslenie sa riadi väčšinou dominantnou ţenou. V psychoanalýze 

výraz označuje ešte oprenie libida o obţivný pud. 

anakolút →anacoluthon. 

anakrotická vlna – [g. ana + g. kroten klopať, udierať] vlna zjavujúca sa na vzostupnom ramene 

sfygmografického záznamu z krčnice, pred dosiahnutím vrycholu. Výrazná je pri aortálnej stenóze; 

por. dikrotická vlna. 

anakrotický (pulz) – [g. ana + g. kroten klopať, udierať] kolísanie pulzu, prvý vrchol vzostupného 

ramena dvojvrcholovej systolickej pulzovej krivky obyčajne prečnieva druhý vrchol: zisťuje sa pri 

aortálne stenoze. 

anakrotizmus – [ana- + g. krotos tep + -izmus] anomália tepu, kt. sa prejavuje prítomnosťou jedného 

al. viacerých zárezov na ascendentnom úseku pulzového záznamu. 

anakúzia, anakúzis →anacusis. 

anal- – prvá časť zloţených slov z l. anus kruh, konečník. 

Analate
®
 – črevné antiseptikum; magnéziumsalicylát. 

analatresia, ae, f. – [l. analis análny + g. alfa priv. + g. trésis otvor] analatrézia, nevyvinutie análneho, 

konečníkového otvoru. 

analbuminemia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. albumen bielko + g. haima krv] →analbuminémia. 

analbuminémia  – [analbuminaemia] vzácne vrodené ochorenie podmienené autozómovo recesívne 

dedičnou poruchou syntézy →albumínu. Je podmienené mutáciou génu, postihnutý je zostrih 

(splicing).Choroba je obyčajne asymptomatická, pretoţe funkciu albumínu zrejme preberajú iné 

mechanizmy. Hodnoty- a -lipoproteínov bývajú zvýšené, hodnoty albumínu v krvi (plazme) veľmi 

nízke al. nulové, hodnoty < 20 g/l sú spojené len s miernymi edémami (prítomná je kompenzačná 

nadprodukcia iných plazmatických proteínov) a zvýšenou koncentráciou sérových lipidov, 

transportovaných normálne albumínmi (napr. cholesterolu). Získaná a. nejestvuje, avšak relatívna 

hypalbuminémia býva pravidelným nálezom pri cirhoze pečene, nefrotickom sy., exsudatívnej 

enteropatii a i. stavoch. 

analeptica, ae, f. (remedia) – [g. analépsis napravenie + g. analéptikos posilňujúci] →analeptiká. 

analepticus, a, um – [g. analépsis napravenie + g. analéptikos posilňujúci] analeptický, vzpruţujúci, 

zvyšujúci činnosť ţivotne dôleţitých orgánov (CNS). 

analeptiká – [analeptica (remedia)] centrálne a., látky, kt. v určitej dávke povzbudzujú centrálnymi 

mechanizmami niekt. ţivotne dôleţité funkcie, najmä obeh a dýchanie. Vo vyšších dávkach 

vyvolávajú kŕče centrálneho pôvodu. Po počiatočnej stimulácii sek. tlmia ţivotne dôleţité centrá. 

Dnes sa preto pouţívajú len výnimočne v prípade, ţe nie sú k dispozícii iné účinnejšie th. postupy. 

A. moţno rozdeliť na tri skupiny: 1. vlastné centrálne a.; 2. antagonisty narkotík; 3. stimulanciá CNS. 

Vlastné centrálne analeptiká – nemajú priame účinky na srdce, cievy ani dýchacie svalstvo a 

nepôsobia ani psychostimulačne. 

 
––––––––––––––––––––––––– 

Prehľad vlastných analeptík 

––––––––––––––––––––––––– 

Amifenazol   Krotenamid 

Bemegrid  Niketamid  

Etimizol   Pentetrazol  

Kropropamid   Strychnín 



–––––––––––––––––––––––––    

• Amifenazol  – syn. fenamizol syntetická látka so stimulačnými účinkami na dychové centrum; 

predtým sa podával v opakovaných dávkach (15 mg) spolu s bemegridom pri otravách barbiturátmi; 

po i. v. podaní nastupuje účinok okamţite a trvá asi 1 h (Aminophenazol
®
 amp., Dizol

®
, Daptazol

®
, 

Daptazile
®
, Fenamizol

®
). 

• Bemegrid – syn. metarimid, podával sa najmä pri th. otravy barbiturátmi opakovane i. v. v dávke 50 

mg spolu s aminofenazolom; nástup účinku je okamţitý a trvá asi 30 min. (Bemegrid
®
 amp., 

Eukraton
®
, Malysol

®
, Megimid

®
, Nikedimid

®
). 

• Etimizol – podával sa pri horúčkových ochoreniach, pri úrazoch elektr. prúdom, pri dusení a na 

skrátenie celkovej anestézie (Ethimizol
®
). 

• Kropropamid  – podával sa v kombinácii s krotenamidom (pretkamid) pri horúčkových ochoreniach, 

pri úrazoch elektr. prúdom, pri dusení a na skrátenie celkovej anestézie (Micoren
®
). 

• Krotenamid – podával sa v kombinácii s kropropamidom (pretkamid) pri horúčkových ochoreniach, 

pri úrazoch elektr. prúdom, pri dusení a na skrátenie celkovej anestézie (Micoren
®
). 

• Niketamid – podával sa pri horúčkových ochoreniach, pri úrazoch elektr. prúdom, pri dusení a na 

skrátenie celkovej anestézie (Anacardone
®
, Astrocar

®
, Carbamidal

®
, Cardamine

®
, Cardiamid

®
, 

Cardimon
®
, Coracon

®
, Caroactiv N

®
,Coramine

®
, Cordiamin

®
, Corediol

®
, Cormed

®
, Cormid

®
, 

Corvitol
®
, Corvotone

®
, Dynacrol

®
, Eucoran

®
, Inicardio

®
, Niamine

®
, Nicamide

®
, Nicor

®
, Nicorine

®
, 

Nikardin
®
, Pyricardyl

®
, Salvacard

®
, Stimulin

®
, Ventramine

®
). 

• Pentetrazol – veľmi účinné syntetické a., kt. stimuluje všetky časti centrálneho nervového systému 

a vo vyšších dávkach vyvoláva kŕče. Tento účinok sa vyuţíval v psychiatrii v tzv. kŕčovej th. depresií. 

Jeho antidótom sú barbituráty (Pentetrazol ČsL 4, dms 0,2 g; dmd 0,5 g). 

• Strychnín – alkaloid z kra Strychnos nux-vomica L. (Loganiacae). Dráţdi celý centrálny nervový 

systém, najmä však miechu, kde silne zvyšuje reflexnú dráţdivosť. Jeho účinok trvá niekoľko h. Po 

vysokých dávkach vznikajú klonické kŕče ako reakcia na minimálny exogénny podnet. Vedomie je 

zachované a exitus nastáva udusením následkom kŕčov dýchacieho svalstva. Strychnínové kŕče 

moţno antagonizovať barbiturátmi. Podával sa na zlepšenie sluchovej percepcie v denných dávkach 

1 mg. Strychnín sa pouţíval ako jed v pasciach na hlodavce, strychnínfosfát, strychnínnitrát a 

strychnínsulfát vo veter. ako tonikum a stimulans. 

–––––––––––––––––––––––––– 

Prehľad antagonistov narkotík 

––––––––––––––––––––––––––        

Amifenazol Nalmefén  

Cyklazocín Nalorfín 

Levalorfan Naloxón 

Nalid  Naltretoxón 

–––––––––––––––––––––––––– 

• Amifenazol  – syn. fenamizol (Dizol
®
, Daptazile

®
, Daptazol

®
, Fenamizol

®
) 

• Cyklazocín – indigosulfonát 

• Levalorfan – tartrát – Lorfan
®
 

• Nalid – syn. nikotínamidadeníndinukleotid, skr. NAD, kozymáza, koenzým I, skr. Co I, 

kodehydrogenáza; koenzým apozymázy, potrebný na alkoholovú fermentáciu glukózy (Enzopride
®
) 

• Nalmefén – syn. nalmetrén; štruktúrny analóg naltrexónu, antagonista ópia 

• Nalorfín – Anarcon
®
, Nalline

®
, Norfin

®
; hydrobromid – Lethidrone

®
; hydrochlorid – Miromorfalil

®
; 

®
) 



• Naloxón – Nalone
®
, Narcon

®
; hydrochlorid – Narcanti

®
; pouţíva sa pri th. Alzheimerovej choroby a 

narkománie 

• Naltretoxón  – Celupan
®
, Trexan

®
; hydrochlorid Antaxone

®
, Nalorex

®
 

Stimulanciá CNS – pouţívajú sa skôr ako psychostimulanciá a →anorektiká. Patria sem: 

• Amfepramón →dietylpropión. 

• Amfetamín – Actedron
®
, Allodene

®
, Adipan

®
, Elastonon

®
, Isoamyne

®
, Isomyn

®
, Mecodrin

®
, 

Movydrine
®
, Norephedrane

®
, Novydrine

®
, Ortédrine

®
, Phenedrine

®
, Profamine

®
, Propisamine

®
, 

Psychedrine
®
, Sympatedrine

®
; sulfát – Alentol

®
, Benzedrine

®
, Psychoton

®
, Simpamina

®
; fosfát – 

Actemin
®
, Aktedron

®
, Monopohos

®
, Profetamine Phosphate

®
, Racephen

®
, Raphetamine 

Phosphate
®
; d-forma tanátu – tafetamín Synatan

®
, l-forma sukcinátu – Cydril

®
) 

 

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

Prehľad centráonych stimulancií        

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

Amfetamín   N-etylamfetamín         Kofeín 

Amfetamonil  Fendimetrazín          Koka 

Amineptín Fenkamfamín          Mazindol 

Bemegrid  Fenetylín         Mefexamid 

Benzfetamín  Flurotyl          Metamfetamín 

Brucín  Fenmetrazín         Metylfenidát 

Demanylfosfát  Fenonozolón           Pemolín 

Dexoxadrol  Fentermín          Pentenyléntetrazol 

Dietylpropión  Hexacyklonát sodný    Pikrotoxín 

Etamivan Homokamfín          Pipradrol 

Etifelmín  Chlórfentermín            Prolintán 

Etryptamín  Klofenciklán         Pyrovalerón   

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

• Amineptín (Maneon
®
, Survector

®
) 

• Amfetaminil – Aponeuron
®
 

• Bemegrid – účinný najmä pri otrave barbiturátmi (Mikebimide
®
, Eukarton

®
, Malysol

®
, Megimide

®
) 

• Benzfetamín – anorektikum (Didrex
®
, Inapetyl

®
) 

• -benzylizopropylamín →fentermín. 

• Brucín – dimetoxystrychnín, vysoko toxický alkaloid podobný strychnínu, nachádzajúci sa v rastline 

Strychnos nux-vomica L. a S. Ignatii Berg., Loganiaceae 

• Demanylfosfát – syn. fosforyldimetylmetyletanolamín (Panclar
®
) 

• Dexoxadrolhydrochlorid – syn. dioxadrol (Relane
®
) 

• Dextroamfetamínsulfát – Afatin
®
, Albemap

®
, Amfetasul

®
, Amsustan

®
, Ardex

®
, Betafedrina

®
, d-

Betaphedrine
®
, Dadex

®
, Dexalone

®
, Dexampex

®
, Dexamphetamine

®
, Dexedrien Sulphate

®
, 

Dexten
®
, Diocurb

®
, Domafate

®
, Maxiton

®
, Simpatina-D

®
, Sympamin

®
); zmes amfetamínsulfátu a 

karboxymetylcelulózy – Carboxyphen
®
 (Mr 568 000) Bontril

®
 (asi 40 mg = 15 mg 

dextroamfetamínsulfátu) 

• Dietylpropión – syn. amfepramón (Anfamon
®
, Anorex

®
, Danylen

®
, Dobesin

®
, Frekentine

®
, 

Keramik
®
, Keramin

®
, Magrene

®
, Modulor

®
, Moderatan

®
, Parabolin

®
, Prefamone

®
, Regenon

®
, 

Tenuate
®
, Tenuate Dospan

®
, Tenapil

®
, Tylinal

®
) 

• Dioxadrol →dexoxadrol. 



• Etamivan – syn. vanildietylamid (Cardiovanil
®
, Emivan

®
, Vandid

®
) 

• Etifelmín – Gilutensin
®
, Tensinase D

®
 

• Etryptamín – syn. -ertyltryptamín (acetát – Monase
®
) 

• N-etylamfetamín – anorektikum (Apetinil
®
)  

• Fendimetrazín – bitartrát Dietrol
®
, Plegine

®
, Adphen

®
, Reducto

®
, Bcarate

®
, Phenazine

®
, Limit

®
, 

Trimtabs
®
, Obepar

®
, Stabopex

®
, Hourbese

®
, Symetra

®
, Trimstat

®
, Neo-Nilorex

®
 

• Fenetylín – syn. teofylínetylamfetamín (Captagon
®
, Homburg 814

®
) 

• Fenkamfamín – Euvitol
®
; hydrochlorid – Norcamphane

®
; hydrochlorid je zloţkou preparátu 

Reactivan
®
, kt. obsahuje aj vitamíny B1, B2, B12 a C) 

• Fenmetrazín – anorektikum (Preludin
®
, Probese-P

®
, Psychamine A 66

®
; hydrochlorid – Marsin

®
, 

Neo-Zine
®
) 

• Fenonozolón – Ordinator
®
 

• Fentermín –syn. -benzylizopropylamín, anorektikum (zloţka preparátu Adipex-P
®
, Duromine

®
, 

Ionamin
®
, Linyl

®
, Mirapront

®
, Omnibex

®
) 

• Flurotyl – syn. hexafluórdietyl (Indoklon
®
) 

• Hexacyklonát sodný –Neuryl
®
 

• Hexafluórdietyl →flurotyl 

• Homokamfín – Cyclosal
®
, Hexeton

®
 

• Chlórfentermín – anorektikum (Avicol
®
, Lucofen

®
, Teramine

®
). 

• Chlórfencyklán →klofenciklán. 

• Klofenciklán – syn. chlórfencyklán (zloţka prípravku Vesitan
®
, Tonoquil

®
; obsahujú aj tiopropazát) 

• Kofeín – syn. guaranín, metylteobromín, teín, nachádza sa v listoch čajovníka, kávovníka a mäty 

piepornej (→Coffeinum natrium benzoicum ČsL 4) 

• Koka – sušené listy rastliny Erythroxylon coca Lam (Erythroxylaceae); →Coca-cola. 

• Mazindol – anoretikum (Dimagrir
®
, Magrilon

®
, Mazildene

®
, Sanorex

®
, Terenac

®
, Teronac

®
) 

• Mefexamid – syn. mexefenamid, aminoderivát 2-metoxyfenoxyacetamidu (Mefexadyne
®
,    

Timodyne
®
) 

• Metamfetamín – anorektikum, sympatikomimetikum, psychostimulans (Norodin
®
; hydrochloride – 

Amphderoxyn
®
, Desfedrin

®
, Desoxyfed

®
, Desoxyn

®
, Destim

®
, Dexoval

®
, D-O-E

®
, Doxephrin

®
, 

Drinalfa
®
, Efroxine

®
, Gerobit

®
, Hiropon

®
, Isophen

®
, Madrine

®
, Methampex

®
, Methedrine

®
, 

Methylisomyn
®
, Pervitin

®
, Semoxydrine

®
, Soxysympanine

®
, Syndrox

®
, Tonedron

®
)  

• Metylfenidan →metylfenidát. 

• Metylfenidát – syn. metylfenidan (Centedrin
®
, Phenidylate

®
, Ritalin

®
) 

• Mexefamid – aminoderivát 2-metoxyfenoxyacetamidu; →mefexamid. 

• Niketamid – syn. dietylamid kys. nikotínovej (Anacardone
®
, Astrocon

®
, Carbamidal

®
, Cardamine

®
, 

Cardiamid
®
, Cardimon

®
, Coracon

®
, Coractiv N

®
, Coramine

®
, Cordiamine

®
, Corediol

®
, Cormed

®
, 

Cormid
®
, Corvitol

®
, Corvotone

®
, Dynacoryl

®
, Eucoran

®
, Inicardio

®
, Niamine

®
, Nicamide

®
, Nocor

®
, 

Nicorine
®
, Nikardin

®
, Pyricardyl

®
, Salvacard

®
, Stimulin

®
, Ventramine

®
) 



• Pemolín – syn. fenoxazol, fenylizohydantoín, fenylpseudohydantoín (Azoksodon
®
, Cylert

®
, 

Dantromin
®
, Deltamin

®
, Endolin

®
, Hyton

®
, Kethamed

®
, Nitan

®
, Notair

®
, Pioxol

®
, Pondex

®
, Ronyl

®
, 

Sigmadyn
®
, Sistral

®
, Sofro

®
, Tradon

®
, Volital

®
); zmes s hydroxidom horečnatým – 

magnéziumpemolín (Ecylert
®
, Tamilan

®
) 

• Pentenyléntetrazol – Cardiazol
®
, Cenalene-M

®
, Cenazol

®
, Coranormol

®
, Corazole

®
, Corvasol

®
, 

Deumacard
®
, Gewazol

®
, Korazole

®
, Leptazol

®
, Metrazole

®
, Pentetrazole

®
, Phrenazol

®
, Ventrazol

®
 

• Pikrotoxín – horká látka izolovaná zo semien rastliny Anamirta cocculus L. Wight & Arn., 

Menispermaceae, zistená aj v Tinomiscium philippinense Diels. Ide o zmes pikrotoxinínu a 

pikrotínu (1:1) 

• Pipradrol – (Detaril
®
, Gerodyl

®
, Meratran

®
 (obsol.), Pipradol

®
; hydrochlorid mohohydrát – Fortis

®
, 

Meratonic
®
, Metadin

®
, Stimolag

®
) 

• Prolintán – zmes s vitamínmi – Catovit
®
,
  
Katovit

®
, Villescon

®
 

• Pyrovalerón (Centroton
®
, Thymergix

®
). 

Analeptin
®
 – vazopresoricky účinné adrenergikum; →synefrín. 

Analetil
®
 –analeptikum; →N,N,N

,,
,N

,,
-tetraetylftalamid. 

Analexin
®
 (Mallincrodt) –analgetikum; hydrochlorid →fenyramidolu. 

analfalipoproteinémia – [analphalipoproteinaemia] tangierska choroba; →choroby. 

Analgesine
®
 (Elder) – analgetikum; →antipyrín. 

analg(es)ia, ae, f. – [g. analgésiá znecitlivenie] analg(éz)ia, zníţená vnímavosť bolesti. 

analgeticus, a, um – [g. analgétos bezbolestný] analgetický, zmierňujúci, utišujúci bolesť. 

analgetica (remedia) anodyna [g. alfa priv. + g. algos bolesť + g. odyné bolesť] →analgetiká. 

an(t)algeticus, a, um – [g. anti proti + g. algos bolesť] an(t)algetický, utišujúci, zmierňujúci bolesti. 

analgetica (remedia) – [g. alfa priv. + g. algos bolesť, analgétos bezbolestný] analgetiká, lieky 

zmierňujúce bolesti. 

analgetiká – [analgetica] – látky, kt. s dostatočnou selektivitou zniţujú vnímanie bolesti. Podľa 

intenzity účinku sa delia na dve skupiny: 1. silné a. morfínového typu (anodyná, opiodové 

analgetiká, centrálne, narkotické, silné a.); 2. analgeticko-antipyretické látky (nenarkotické a.). 

Osobitnú skupinu tvoria →antimigreniká. Bolesti odstraňujú aj niekt. iné lieky (koanalgetiká). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Prehľad koanalgetík  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Antidepresíva         Antikonvulzíva 

Anxiolytiká         Neuroleptiká 

Myorelaxanciá         Glukokortikoidy 

2-mimetiká         Celkové anestetiká 

Lokálne anestetiká     H1-antihistaminiká 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Silné analgetiká morfínového typu – anodyná, narkotické analgetiká, vo vyšších dávkach 

ovplyvňujú aj vedomie (narkotický účinok). Pôsobia v CNS tak na algognostickú (percepčnú a 

lokalizačnú), ako aj algotymickú (psychickú a emocionálnu) zloţku bolesti. Vo vyšších dávkach 

ovplyvňujú – aţ na malé výnimky – aj vedomie a môţu pôsobiť aţ narkoticky. Ľahko vyvolávajú 

liekovú závislosť (narkomániu). 



Anodyná tlmia bolesť akéhokoľvek druhu (akút. iritačnú vo všetkých oblastiach vrátane viscerálnej i 

chron.). Analetický účinok je spojený s eufóriou (kt. je jednou z hlavných príčin závislosti od týchto 

látok) a vo vyšších dávkach (s malými výnimkami) aţ narkotickým účinkom. Väčšina z nich tlmí aj 

dychové centrum a tlmia kašeľ (antitusický účinok). 

Látky morfínového typu ovplyvnením špecifických receptorov tlmia spoje v mozgovej kôre, talame, 

retikulárnej formácii, periakveduktovom sivom tkanive, ovplyuvňuje limbicko-hypotalamový systém a 

modulujú prenos v spinálnej mieche. 

Výskyt morfínových receptorov v CNS a výskyt neurónov obsahujúcich endogénne opioidové 

peptidy sa do značnej miery kryjú a zodpovedajú tak dráhe bolesti, ako aj predpokladným miestom 

účinku anodýn. Sú to oblasti významné pre algognostickú, ale aj algotymickú zloţku bolesti. 

A. morfínového typu pôsobia na presynaptické morfínové receptory a inhibujú presynaptické 

excitačné neuróny. Spočiatku nastáva inhibícia aktivity adenylátcyklázy a tvorby cAMP. Po ich 

dlhodobej aplikácii sa syntéza cAMP opäť obnovuje ako prejav tolerancie, po náhlom prerušení 

aplikácie morfínu sa dokonca prudko zvyšuje v súlade s predstavou o rozvoji abstinenčných 

príznakov. 

Rozoznávajú sa štyri podtypy morfínových receptorov – (mí),(kapa),(delta)a sigma 

Supraspinálna anelgézia je neoddeliteľná od nebezpečia eufórie. Skupina dualistov na receptore m 

je o niečo menej nebezpečná, pokiaľ ide o vznik závislosti a depresiu dýchania, je však aj menej 

analgeticky účinná; zato súčasnou stimuláciou -receptorov ľahšie vyvoláva halucinácie a dysfóriu. 

Anodyná moţno rozdeliť na: a) fenantrénové alkaloidy ópia, napr. morfín a jeho deriváty, kodeín; b) 

polosyntetické deriváty morfínu pripravené bez narušenia fenantrénového jadra substitúciou 

bočných radikálov, napr. hydromorfón, oxykodón, oxymorfón, nalorfín a th. nepouţívaný 

diacetylmorfín; c) syntetické náhrady morfínu fenylpiperidínového typu, napr. bezitramid, fentanyl, 

petidín, rimazol a tilidín; d) deriváty difenylheptánu, napr. metadón, piritramid a propoxyfén; e) 

dualisti morfínu, napr. buprenorfín, butorfanol, nalbufín a pentazocín.  

Nesteroidové antiflogistiká reprezentované kyselinou acetylsalicylovou a paracetamolom disponujú 

aj s analgetickým účinkom. Majú v porovnaní s opioidmi slabší analgetický účinok. netlmia 

algotymickú zloţku bolesti, nevyvolávajú liekovú závislosť, majú rovnaký mechanizmus pôsobenia 

(inhibícia enzýmu cyklooxygenáza), majú stropový efekt (zvyšovanie dávky ďalej nezvyšuje 

analgetický účinok) a jednotlivé liečivá vykazujú rozdielnu vnímavosť; pri neúčinnosti jedného, môţe 

byť iné účinné. Okrem analgetického účinku pôsobia protizápalovo a antipyreticky. 

Pre opioidné analgetiká sa v literatúre pouţívalo označenie narkotické analgetiká, centrálne 

analgetiká, alebo opiáty .V súlade so súčasnými poznatkami o mechanizme pôsobenia opioidných 

analgetík, objavením opioidných receptorov a ich endogénných ligandov sa uprednostňuje 

pouţívanie termínu ,,opioidy― pre všetky prirodzene sa vyskytujúce, ako aj polosynteticky a 

synteticky pripravené liečivá, ktorých účinok vyvoláva väzba s opioidnými receptormi. Označenie 

,,opiáty― je adekvátne len pre prirodzené a polosyntetické liečivá, kt. sa získavajú z ópia (zaschnutej 

šťavy z narezaných nezrelých makovíc). 

Patrí sem široká skupina látok, kt. sa líšia chem. štruktúrou, intenzitou a dĺţkou pôsobenia i 

neţiaducimi účinkami. Odlišnosti sú výsledkom rozdielnej afinity k jednotlivým typom opioidných 

receptorov.  

Väčšina alkaloidov ópia má fenantrénovú a benzylchinolónovú štruktúru. Po určení štruktúry morfínu 

bola snaha syntetizovať látky s analgetickým účinkom rovnakým ako morfín, ktoré by boli zbavené 

jeho neţiaducich účinkov ( eufória,útlm dýchania, obstipácia). Modifikáciou štruktúry morfínu sa 

pripravili analógy morfínu (diacetylmorfín-heroín, hydromorfon, oxymorfon, oxykodon, hydrokodon, 

nalorfin, naltrexon). Syntetické deriváty nemajú štruktú-ru morfínu, ale účinkami sú mu podobné. 



Patria k nim deriváty piperidínu a fenylpiperidínu (petidín a fentanylový rad). Štruktúrne odlišné sú 

difenylheptány (metadon, propoxyfén, piritramid). Predstaviteľom benzomorfanov, kt. vznikli 

elimináciou benzénového jadra z bázickej morfínovej štruktúry, je levorfanol a pentazocín. K 

polosyntetickým derivátom tebaínu patrí buprenorfín. 

Malou zmenou štruktúry sa dá docieliť zmena agonistu na antagonistu, kt. nevyvoláva analgetický 

účinok, blokuje účinky morfínu a môţe vyvolať abstinenčné príznaky. 

Endogénne ópioidové peptidy – sú neuropeptidy označované ako opiopeptíny. Sú prirodzenými 

ligandmi opioidových receptorov sú neuropeptidy označované ako opiopeptíny, kt. majú účinky 

podobné morfínu a ich účinok sa dá zrušiť antagonistami opioidových receptorov. Patria sem:  

 • enkefalíny s prekurzorom pro-enkefalínom (proenkefalin A) 

 • endorfíny s prekurzorom pro-opiomelanokortinom P (POMC)  

 • dynorfíny s prekurzorom prodynorfínom (proenkefalín B).  

Okrem účasti v mechanizmoch bolesti sa o. podieľajú na viacerých funkciách v organizme (regulácia 

sekrécie hormónov, termoregulácia, mediácia stresu a anxiozity). Predpokladá sa, ţe sa uvoľňujú na 

bolestivý podnet.  

Receptory opiátov – rádioizotopové štúdie pouţitím špecifických antagonistov potvrdili existenciu 

opioidných receptorov  a . V rámci jednotlivých typov sa ďalej klasifikovali subtypy receptorov 

( 1,  2, 1, 2, 3, 1, 2). 

Receptory opioidov sa nachádzajú v CNS vo vysokej koncentrácii v limbickom systéme, v 

periakveduktálnej sivej hmote a v mieche. 

Analgézia je výsledkom aktivácie supraspinálnych receptorov  a spinálnych receptorov . 

Receptory majú pp. významnejšiu úlohu na periférii. Receptory  sú neselektívne, väzba 

niektorých opoidov na tieto receptory je zdrojom ich psychomimetického účinku. 

 

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

Receptory opiátov 

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

Receptor  Odpoveď pri aktivácii 

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

          Analgézia, depresia dýchania, mióza, eufória, zníţenie motility GIT 

           Spinálna analgézia, sedácia, mióza 

           Analgézia, depresia dýchania, eufória, zápcha 

     Dysfória, halucinácie, psychomimetický účinok 

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

Jednotlivé subtypy opiátových receptorov interagujú a vyvolávajú synergickú analgéziu inhibíciou 

adenylcyklázy, čím nastáva mobilizácia intracelulárneho vápnika inozitolom. Pri analgézii 

sprostredkovanej -receptormi sa utilizujú Gi a Go proteíny so všetkými receptormi Gp proteínov, 

účinok sprostredkovaný -receptormi sa uskutočňuje aktiváciou ryanodínových receptorov. Rozličné 

agonisty môţe mať rozdielne účinky na väzbu G-proteíny,  moduláciu vápnikových kanálov 

v bunkovej membráne. - a -receptory inhibujú L-typ vápnikových kanálov, -receptory modulujú 

vápnikový prúd v neuroendokrinných nervových zakončeniach a regulujú dovnútra rektifikujúce 

draslíkové kanály.  

Opiátové receptory dosahujú svoje účinky pomocou druhých poslov al. priamo priamym účinkom na 

kinázy bunkových membrán, kt. aktivujú. Vyskytujú sa v sivej hmote a mieche, najvyššie 

koncentrácie sú v limbickom systéme. -receptory sa nachádzajú v talame a mozgovom kmeni. Sú 



zodpovedné za analgéziu indukovanú morfínom a jeho pozit. zosilňujúce vlastnosti. Aktivácia 

receptorov je pp. podstatou somatickej závislosti.  

-receptory sa nachádzajú v hypotalame, zadných rohoch miechy a mozgovom kmeni (formatio 

reticularis). Vyvolávajú miózu a halucinácie. -receptory sú prítomné v limbickom systéme, kôre, 

hypotalame a niekt. Oblastiach miechy. Sprostredkúvajú analgetické účinky a pozit. zosilňujúci 

účinok morfínu. 

Svoj účinok uskutočňujú opiátové receptory väzbou na receptory v nociceptívných tkanivách CNS,  

ovplyvnením integrácie nociceptívnych podnetov a odpovede 1. limbického systému (ncl. 

amygdaloideus a hypotalamus) na bolesť; 2. mediálny a laterálnycn talamus vrátane area postrema 

s jej chemo-emetickou spúšťacou zónou – tractus ncl. solitarius s jeho centrom pre kašeľ; 3. 

periférne tkanivá: substantia gelatinosa zadných rohoch miechy (Rexedovu lamina I a IIa)  a GIT. 

Na základe interakcie s receptormi sa opioidy delia na skupinu agonistov, parciálnych agonistov, 

zmiešaných agonistov-antagonistov a antagonistov. Interakcia nastáva na jednomal. viacerých 

receptoroch. 

* Agonisty – majú afinitu k receptorom opiátov a indukujú na nich zmeny stimulujúce odpoveď. 

Väčšina z nich má vysokú afinitu najmä k receptorom  a menlivú afinitu k receptorom  a . Podľa 

intenzity analgetického účinku sa delia na silné a slabé agonisty. Silné agonisty nemajú tzv. 

,,stropový efekt― (zvyšovaním dávky sa zvyšuje ich účinok len po istú hranicu, ďalšie zvýšenie dávky 

limitujú neţiaduce účinky, ako je somnolencia, útlm dýchania, poruchy kognitívnych funkcií. 

Príkladom silných agonistov (najmä receptorov ) je morfín a diamorfín (heroín). Slabé agonisty 

receptorov  sú kodeín a dihydrokodeín.  

Opioidy, kt. patria k silným agonistom nemajú tzv. „stropový efekt―, t. j. zvyšovaním dávky sa zvyšuje 

účinok aţ po úroveň, keď uţ ďalšie zvyšovanie dávky limitujú neţiaduce účinky (somnolencia, útlm 

dýchania, poruchy kongitívnych funkcií) 

* Parciálne agonisty – viaţu sa na receptor opioidov, na kt. vyvolávajú odpoveď, menšiu po 

nadviazaní ,,úplného― agonistu. Z toho vyplýva aj ich slabší analgetický účinok. Predstaviteľom 

parciálnych agonistov  receptorov je buprenorfín. 

* Zmiešané agonisty-antagonisty – majú agonistický účinok na jednom a antagonistický účinok na 

inom type receptorov. Na rozdiel od agonistov majú ,,stropový efekt―. Ich prototypom je pentazocín, 

kt. má parciálny agonistický účinok na receptore  a  a antagonistický účinok na receptore . 

Interakcia s receptorom  je zdrojom jeho psychomimetických účinkov. Pri pouţití kombinácie 

zmiešaného agonistu-antagonistu s agonistom (napr. pentazocínu s morfínom), antagonistické 

pôsobenie pentazocínu na receptore m znemoţní nadviazanie morfínu a môţe vyvolať akút. 

abstinenčné príznaky. 

* Antagonisty – viaţu sa na opioidné receptory, ale nemajú vnútornú aktivitu. Kompetitívne inhibujú 

účinky agonistov. 

Afinita k jednotlivým typom receptorov je pre kaţdý opioid (endogénny i exogénny) charakteristická 

a určuje farmakologický profil opioidu (účinky, aj neţiaduce účinky). 

Z opiopeptínov sa endorfíny viaţu hlavne na a  receptory; dynorfíny aktivujú najmä receptory . 

Mechanizmus účinku opiátov – podstatou analgetického účinku opiátov je zníţenie excitability 

neurónov dráhy bolesti. Opiáty, kt. sú agonistami receptorov opiátov nachádzajúcich sa v priebehu 

dráhy bolesti, vyvolávajú po naviazaní sa moduláciu G-proteínu, zníţenie aktivity adenylátcyklázy, s 

následným zníţením tvorby cAMP. Aktiváciou receptorov  a  sa zvýšením toku K
+
, 

hyperpolarizáciou membrány a poklesom tvorby cAMP zniţuje fosforylácia vápnikového kanála a 

vstup vápnika do bunky. 



 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Interakcia opioidov s opioidnými receptormi 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 Látka       receptor 
          
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 

Morfín  +++  ++    +   – 

Petidín   ++   +    +   – 

Fentanyl  +++   –    +   – 

Butorfanol     –  ++   ?  – 

Kodeín    +   +    +   – 

Pentazocín     A  ++   +  + 

Buprenorfín  (+++)   –   –   – 

Naloxon  AAA  AA AA  – 

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

Legenda: + agonista; (+) parciálny agonista; – neviaţe sa;  A – antagonista 

Aktiváciou receptorov  sa zniţuje tok vápnika a skracuje sa trvanie akčného potenciálu. V dôsledku 

poklesu obsahu vápnika v bunkách sa zniţuje uvoľňovanie dopamínu, serotonínu, substancie P a i. 

nociceptívných látok, čím sa blokuje transmisia bolestivých podnetov. 

Agonisty receptorov opiátov majú spoločné farm. účinky a líšia sa len intenzitou pôsobenia.  

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

Hlavné účinky opioidov 

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

Liečivo      Účinok 

   analgézia        obstipácia    závislosť    antitusický    útlm dýchania  

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

morfín       +++                ++      +++           +++     +++ 

heroin        +++   ++      +++           +++   +++++ 

metadon      +++   ++       ++           +++      ++ 

petidín      +++    –        +           +++      ++ 

buprenorfín   ++/+++    +        ±         ++/+++                ± 

pentazocín   ++/+++    –        ±         ++/+++        + 

butorfanol   ++/+++    +        ±         ++/+++        ± 

kodeín         +   ++       ++             +        ± 

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

Centrálne účinky opiátov sú tlmivé al. stimulačné. Tlmivé účinky zhrňujú: 1. analgetický účinok – 

opiáty potláčajú percepciu bolesti zvýšením prahu bolestivých podnetov (algognostická zloţka ) a 

ovplyvňujú emocionálnu časť vnímania bolesti tým, ţe vyvolávajú eufóriu a útlm aţ spánok 

(algotymická zloţka). Analgézia je spojená s eufóriou; 2. zníženie citlivosti dýchacieho centra na 

CO2, čo vyvoláva zníţenie dychovej frekvencie. Paralýza dýchania je najčastejšou príčinou smrti pri 

predávkovaní opioidov. Depresívny vplyv na dýchanie sa vyuţíva na ovplyvnenie pocitu dychovej 

tiesne pri akút. edéme pľúc; 3. tlmia centrum pre kašeľ; ako antitusiká sa pouţívajú najmä kodeín a 

dextrometorfan, kt. majú slabé analgetické účinky. 

K stimulačným účinkom opioidov patrí: 1. vracanie – opiáty v malých dávkach dráţdia 

chemorecepčnú zónu pre vracanie v predĺţenej mieche a tým sekundárne aj centrum pre vracanie; 

vracanie patrí k najčastejším neţiaducim účinkom; vyššie dávky opioidov tlmia centrum pre 

vracanie; 2. mióza – je následkom stimuláciou jadra n. oculomotorius v predĺţenej mieche. 

Z periférnych účinkov opioidov je výrazný najmä účinok na GIT. Opiáty zvyšujú tonus hladkého 

svalstva, zniţujú sekréciu a motilitu GIT, vyvolávajú spazmus sfinkterov. V dôsledku toho vzniká 

zápcha. Na obstipačný účinok sa nevyvíja tolerancia. Spazmus Oddiho sfinkteru vedie k stúpnutiu 

tlaku v ţlčníku, preto podanie opioidov nie je vhodné pri biliárnej kolike. Vplyv na kardiovaskulárny 



systém nie je výrazný. Môţe sa vyskytnúť ortostatická hypotenzia, na vzniku ktorej sa podieľa 

periférna vazodilatácia. Opiáty indukujú uvoľnenie histamínu. Tlmia pohyb riasiniek epitelu 

dýchacích ciest a vajcovodov. Následkom zvýšeného tonusu hlakého svalstva močových ciest môţe 

vzniknúť retencia moča. Opiáty stimulujú uvoľňovanie ADH, prolaktínu, somatotropínu. 

Farmakokinetika opiátov – opiáty sa dobre vstrebávajú z GIT, ako aj z miesta vpichu, lipofilné 

opiáty aj zo sliznice úst a nosa. Vzhľadom na výrazný fenomén prvého prechodu, je potrebná na 

dosiahnutie rovnakého účinku pri parenterálnom podaní oveľa vyššia dávka. Distribuujú sa do 

parenchýmových orgánov, lipofilné opiáty, napr. fentanyl sa akumulujú v tukovom tkanive. 

Prechádzajú placentou a môţu vyvolať útlm dýchania novorodenca. Metabolizujú sa 

glukuronizáciou. Niekt. opiáty tvoria aktívne metabolity. Konjugáty sa vylučujú ţlčou , malé 

mnoţstvo močom v nezmenej podobe. 

Indikácie – silné akút. bolesti pri popáleninách, úrazoch, po operácii, infarkte myokardu. Opiáty sú 

analgetiká voľby v manaţmente bolesti spojenej s nádorovou chorobou. Kontraverzné je pouţitie 

opiátov pri rekurentnej akút. bolesti pri pankreatitíde, hemofílii, paroxyzmálnych silných bolestiach 

hlavy. Pouţívanie v pôrodníctve limituje útlm dýchania, kt. vyvolávajú u novorodenca. 

Výber opiátu závisí od charakteru bolesti. Pri bolestivých dg. výkonoch sú vhodné opiáty s krátkym 

biol. t0,5 (morfín, petidín, fentanyl). Na zvládnutie postoperačnej bolesti sa volí opiát podľa intenzity 

bolesti a vhodnej aplikačnej cesty. Pri bolesti stredne silnej intenzity je vhodný sublinguálny 

buprenorfín al. nízke dávky morfínu p. o. Ak je potrebná parenterálna aplikácia, do úvahy 

prichádzajú opiáty s krátkym t0,5. 

V th. chron. bolesti spojenej s nádormi sa má pouţívať postup odporúčaný SZO, v kt. sa uplatňuje 

poţiadavka podávať analgetiká nie na základe vyţiadania, ale podľa ,,hodín―, t. j. podľa dĺţky trvania 

účinku. Podľa trojstupňovej schémy sa odporúča podávať na 1. stupni neopiodné analgetiká resp. 

nesteroidné antiflogistiká s adjuvantnými liečivami (psychofarmakami, antiemetikami, 

antikonvulzívami). Ak bolesť pretrváva al. sa zosilňuje, pridávajú sa k tejto liečbe slabé opioidy 

(kodeín, tramadol, pentazocín) a pri bolesti najsilnejšej intenzity sa pridávajú silné agonisty (morfín, 

hydromorfón, butorfanol, fentanyl). 

Pri potrebe opakovaného podávania je pre pacienta pre najniţšiu invazívnosť najvýhodnejší 

perorálny spôsob aplikácie. Perorálne aplikované liečivo má pomalší nástup účinku v porovnaní s 

parenterálne aplikovaným. Vrcholový efekt sa dosiahne pri liekových formách s riadeným 

uvoľňovaním za 3 – 5 hodín. Pri perorálnom podaní je potrebné rešpektovať ekvianalgetické dávky. 

Neinvazívnou alternatívou perorálneho podávania je rektálna aplikácia. Farmakokinetika liečiv 

podaných rektálne je odlišná od perorálnej aplikácie hlavne predĺţenou a limitovanou absorpciou a 

niţšou presystémovou elimináciou. Vo vývoji sú čapíky morfínu s predĺţeným uvoľňovaním. Z iných 

prívodných ciest je dostupná náplasťová forma fentanylu, výhodná okrem pohodlnej aplikácie aj 

dlhýmdávkovacím intervalom (72 hodín). Sublinguálne podanie je vhodné len pre látky s vysokou 

liposolubilitou. Vysokú biologickú dostupnosť má butorfanol aplikovaný na nosovú sliznicu. 

Analgetický účinok nastupuje za 30 – 60 minút a je zrovnateľný s účinkom po parenterálnom podaní. 

Parenterálne liekové formy sa pri liečení chron. bolesti uplatňujú ak sú potrebné vysoké dávky, al. 

ak pacient nie je schopný liek prijať enterálne. Parenterálne sa aplikujú opioidy i. m. al. s. c. buď v 

bolusovej dávke al. v infúzii. Prepracované sú tieţ techniky intraspinálnej aplikácie opioidov. 

Pacientom kontrolovaná analgézia (PCA) umoţňuje pumpou aplikovanie bolusovej dávky analgetika 

podľa potreby pacienta, kt. si sám tlačidlom riadi podanie analgetika. 

Kontraindikácie – poranenia hlavy (riziko vzostupu intrakraniálneho tlaku). Pri zníţenej funkcii 

obličiek môţe nastať v dôsledku kumulácie látky al. jej metabolitov zvýšený útlm dýchania a 

zvýraznenie sedatívneho účinku. Pri aplikácii v priebehu pôrodu je novorodenec ohrozený útlmom 



dýchania, najmä po podaní morfínu. Tolerancia vzniká najmä pri častejšom podávaní vysokých 

dávok silných agonistov. Zniţuje sa najmä analgetický účinok, útlm dýchania a euforizujúci účinok. 

Tolerancia nevzniká na miotický účinok, kŕče a vznik zápchy. 

Pri opakovanom podávaní silne účinných opioidov sa v priebehu liečby vyvíja závislosť morfínového 

typu, pre kt. je charakteristická okrem tolerancie aj psychická závislosť (neprekonateľná túţba uţiť 

ďalšiu dávku lieku) a fyzická závislosť (prejavuje sa abstinenčným sy. pri prerušení podávania – 

nervozitou, potením, slabosťou, abdominálnymi kŕčami, zášklbmi kostrového svalstva, zvýšením 

telesnej teploty, hnačkou). Pri silne pôsobiacich opiátoch sa závislosť vyvíja rýchlo, často v priebehu 

niekoľkých d, s výraznými abstinenčnými prejavmi. Slabé agonisty vyvolávajú závislosť pomalšie a 

abstinenčné príznaky sú menej výrazné. 

Pri vzniku tolerancie majú úlohu adaptačné mechanizmy neurónových buniek, najmä zmeny 

membránových receptorov o. (zníţenie ich počtu, zníţenie afinity agonistov k receptorom), zmeny 

druhých poslov (zvýšenie obsahu vápnika v bunke, vzostup cAMP, zvýšené mnoţstvo G-proteínu). 

Pri th. závislosti sa zneuţívaná látka najčastejšie nahradí farm. ekvivalentnou látkou s dlhším 

účinkom. Na substitúciu sa pouţíva najmä metadon, kt. nemá euforizačné účinky, pomaly sa vyvíja 

naň tolerancia a abstinenčné príznaky sú miernejšie. Inou moţnosťou je pouţitie dlhoúčinného 

antagonistu o. naltrexónu. 

Na zmiernenie abstinenčných príznakov sa môţe pouţiť 2-mimetikum klonidín, kt. zmierňuje 

hyperaktivitu sympatika. 

Efektívna liečba opioidnými analgetikami vyţaduje správny výber liečiva, aplikačného spôsobu, 

dávkovania a zvládnutia neţiaducich účinkov. 

Nežiaduce účinky – pri th. dávkovaní vyplývajú z mechanizmu z pôsobenia o. na ich receptory. Patrí 

k nim útlm dýchania, nauzea, vracanie, zápcha, retencia moču. Liberácia histamínu vyvoláva 

svrbenie, môţe vyvolať bronchospazmus. Riziko vzniku tolerancie, psychickej a somatickej 

závislosti. 

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

Prehľad silných analgetík morfínového typu 

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

Alfentanil 

Alfaprodín 

Alylprodín 

Anilerdín 

Benzylmorfín 

Bezitramid 

Buprenorfín 

Butorfanol 

Dezomorfín 

Dextromoramid 

Dezocín 

Diampromid 

Dihydrokodeín 

Dihydrokodeínenolacetát 

Dihydromorfín 

Dimenoxadol 

Dimepheptanol 

Dimetyltiambutén 

Dioxyfenylbutyrát 

Dipipanón 

Eptazocín 

Etoheptazín 

Etonitazén 

Etylmetyltiambutén 

Etylmorfín 

Fenadoxón 

Fenazocín 

Fenoperidín 

Fentanyl 

Hydrokodón 

Hydroxypetidín 

Izometadón 

Ketomebidón 

Klonitazén 

Kodeín 

Kodeínmetylbromid 

Kodeínfosfát 

Kodeínsulfát 

Levorfanol 

Lofentanil 

Meperidín 

Meptazinol 

Metadónhydrochlorid 

Metazocín 

Metopon 

Morfín 

Myrofín 

Nalbufín 

Narceín 

Nikomorfín 

Norlevorfanol 

Normetadón 

Normorfín 

Norpipanón 

Ópium 

Oxykodón 

Oxymorfón 

Papaveretum 

Pentazocín 

Piminodín piritramid 

Proheptazín 

Promedol 

Preperidín 

Propiram 

Propoxyfén 

Sulfentanil 

Tilidín 



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

• Alfentanil, fentanyl a sufentanil – sú synteticky pripravené fenylpiperidínové deriváty, kt. vyznačujú 

vysokou analgetickou účinnosťou (alfentanil 20-krát, fentanyl 80 – 100-krát, sufentanil 500 – 1000-

krát, účinnejší ako morfín). Sú agonistami  receptorov. Majú lipofilný charakter, preto ich nástup 

účinku je veľmi rýchly, ale v dôsledku redistribúcie do tukového tkaniva trvá krátko. Pouţívajú sa 

hlavne v anestéziológii, kde podstatne zniţujú dávky liečiv potrebných na indukciu anestézie. Ich 

výrazný analgetický účinok sa vyuţíva pri tlmení postoperačnej bolesti, v intenzívnej medicíne na 

algosedáciu dlhodobo ventilovaných pacientov. Transdermálna náplasťová forma fentanylu sa môţe 

uplatniť pri liečbe chronickej bolesti. V pastilkovej forme sa pouţívajú u detí na tlmenie bolestivých 

diagnostických výkonov. Okrem neţiaducich účinkov a kontraindikácií spoločných pre všetky 

opioidy, sú fentanyl a jeho deriváty kontraindikované v tehotenstve, vzhľadom na moţnú depresiu 

dýchania matky( v dôsledku ktorej je redukované okysličenie fetálnej krvi) a s moţnou depresiou 

dýchania novorodenca. 

• Bezitamid – Burgodin
®
 tbl. 

• Buprenorfín – je parciálny agonista  receptorov. Veľmi pevne sa viaţe na receptory, čím sa dá 

vysvetliť jeho dlhotrvajúci účinok (6 – 8 hodín) a nemoţnosť antagonizovať jeho pôsobenie 

antagonistami opioidov. Pri perorálnom podaní má veľmi nízku biologickú dostupnosť, preto sa 

najčastejšie podáva sublinguálne alebo parenterálne. Má výrazný stropový efekt pre analgetický 

účinok. Výhodou buprenorfínu je moţnosť sublinguálneho podávania a malý vplyv na dýchanie a 

črevnú motilitu (Temgesic
®
 inj., slg. tbl.). 

• Butorfanol – je syntetický opioid patriaci do skupiny agonistov–antagonistov. Je agonistom  

receptorov a čiastočným antagonistom  receptorov. Po perorálnom podaní má nízku biologickú 

dostupnosť (okolo 17 %), preto sa podáva parenterálne al. sa aplikuje na nosnú sliznicu. Táto 

lieková forma je biol. dostupnosťou porovnateľná s inj. aplikáciou. Butorfanol má stropový efekt pre 

analgetický účinok a depresiu dýchania. Podobne ako iné zmiešané agonisty môţe u pacientov 

liečených agonistami vyvolať abstinenčné príznaky. Uplatňuje sa najmä v manaţmente akút. 

pooperačnej bolesti, pri úrazoch svalov a kostí (Beforal
®
 inj., Stadol

®
 inj.). 

• Dihydrokodeín – DHC Continus
®
 ret.tbl. 

• Fentanyl  – Fentanyl‹ inj., Durogesic
®
 náplasť 

• Heroín – diamorfín, je polosyntetická látka zavedená do praxe v roku 1898. Je to liečivo typu 

prodrug, ktoré sa v organizme metabolizuje na morfín a 6-acetylmorfín. Má výrazný analgetický 

účinok. Prednosťou heroínu voči morfínu je vysoká solubilita a lipofilita. Pôvodne bol určený na 

liečbu závislosti na morfín. Po zistení, ţe závislosť na heroín je ešte intenzívnejšia ako na morfín, sa 

jeho pouţívanie obmedzilo. Vo väčšine krajín sa ako liečivo nepouţíva. 

Akút. intoxikácia heroínom sa vyznačuje rýchlym nástupom výraznej eufórie, otupenia mysle a 

pocitu blaţenosti. Spočatku sa zjavuje zhovorčivosť, miznú zábrany, zvyšuje sa sexuálna aktivita u 

obidvoch pohlaví, časté bývajú perverzie. Eufória je bohatšia na senzorické vnemy, predstavy sú 

lákavejšie, farebnejšie ako po morfíne. Intoxikovaný objavuje sa v sebe netušené schopnosti, najmä 

fyzické. Aj fyzicky slabší a nevýbojný jedinec neraz neváha pod vplyvom drogy vykonať so 

zaráţajúcou brutalitou závaţný trestný čin. S prehlbovaním intoxikácie nastupuje apatia, 

neschopnosť koncentrácie, pocit ťaţkých mihalníc s miózou a poruchami videnia, najmä v šere. 

Dýchanie sa mierne spomaľuje, dostavuje sa potenie, hypotermia. Pri ešte vyšších dávkach vzniká 

bradykardia, pokles TK, cyanóza, stupor, kóma a exitus následkom útlmu dýchacieho centra. 

Začiatočníci uţívajú obvykle dávky 1 – 3 mg, chron. konzumenti tolerujú dávky aţ 300 mg/d. Letálna 

jednorazová dávka u neprivyknutého jedinca je asi 60 – 80 mg.  



• Metadón – je syntetický opioid štrukturálne aj účinkami podobný morfínu. Má vysokú biologickú 

dostupnosť – vyše 85 %, preto sa podáva hlavne perorálne. Vyznačuje sa dlhým biologickým 

polčasom, ktorý je v priemere 24 hodín (13 – 100 hodín). Abstinenčné príznaky po vynechaní 

metadonu vznikajú pomaly a sú miernejšie ako po vynechaní morfínu. Pouţíva sa hlavne pri 

odvykacích kúrach pacientov závislých na morfín alebo heroín. 

• Morfín – je prototypovou látkou opiodných analgetík. Je agonistom -, -, a -receptorov. Izoloval 

ho z ópia Serturner (1803), synteticky ho pripravili r. 1952. Na CNS pôsobí morfín tlmivo 

(analgetický účinok, útlm dýchania,potlačenie kašľového reflexu, ospalosť) al. dráţdivo ( vracanie, 

mióza, zvýšené miešne reflexy). Vyvoláva zmeny nálady (eufória, dysfória). Morfín tlmí dýchanie, 

zniţuje dychový objem aj frekvenciu dýchania v dôsledku zníţenia citlivosti dýchacieho centra na 

CO2. Centrálnym účinkom potláča kašeľ. Terapeuticky sa tieto účinky vyuţívajú na odstránenie 

pocitu dychovej tiesne napr. pri edéme pľúc. Depresia dychu je najčastejšou príčinou smrti pri otrave 

morfínom. U pacientov s bronchiálnou astmou predstavuje morfín riziko okrem vlastného útlmu 

dýchania tým, ţe zvyšuje viskozitu bronchiálneho sekrétu, potláča kašľový reflex. Pohotovosť k 

bronchospazmu sa zvyšuje v dôsledku moţnej liberácie histamínu. 

Excitačný účinok na CNS sa prejavuje vracaním al. nauzeou u viac ako 40 % pacientov. Mióza je 

vyvolaná aktiváciou - a -receptorov Edinger-Westphalovho jadra n. oculomotorius. Špendlíkovité 

zrenice sú typickým príznakom podávania morfínu. 

Morfín aktivuje opioidové receptory hladkého svalu ţalúdka a čriev, zvyšuje ich tonus, redukuje 

peristaltiku, predlţuje evakuáciu ţalúdka. Zniţuje ţalúdkovej šťavy, ţlče a pankreatickej šťavy. 

Predĺţením pasáţe črevom zvyšuje resorpciu vody, a tým viskozitu stolice. Dôsledkom týchto 

vplyvov je úporná zápcha. Zvyšuje kontrakcie ţlčníka a tonus Oddiho sfinktera, čím sa zvyšuje tlak 

ţlče, preto nie je vhodný na potlačenie ţlčníkovej koliky. Funkcie kardiovaskulárneho systému 

morfín výrazne ovplyvňuje. Depresia dýchania, retencia CO2 vyvolávajú dilatáciu mozgových ciev, a 

tým zvýšenie intrakraniálneho tlaku. 

Morfín zvyšuje sekréciu ADH, TSH a prolaktínu. Následkom zníţenej sekrécie kortikoliberínu je 

zníţená sekrécia kortizolu. Redukcia sekrécie FSH a LH je dôsledkom zníţenej sekrécie GnRH.  

Liberácia histamínu vyvoláva svrbenie, urtikáriu v mieste podania, systémovo sa prejavuje 

bronchospazmom a hypotenziou.  

Po podaní p. o. sa rýchlo, ale variabilne resorbuje a vrcholovú koncentráciu v plazme dosahuje za 

30 – 120 minút od podania. Priemerná biol. dostupnosť je ~ 30 %, z čoho vyplýva potreba 

ekvianalgetického dávkovania pri orálnej aplikácii v pomere min. 1:3 oproti parenterálnemu podaniu 

(na začiatku th. aţ 1:6). Na nízkej biol. dostupnosti sa okrem viariabilnej resorpcie podieľa aj 

výrazný fenomén prvého prechodu pečeňou. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe asi 25 – 35 %. 

Metabolizuje sa v pečeni, hlavný metabolit je morfín-3-glukuronid a predstavuje aţ 45 % podaného 

morfínu. Na aktívny metabolit morfín-6-glukuronid sa metabolizuje asi 5 % podanej dávky. Tento 

metabolit je aţ 40-krát účinnejší ako morfín. Polčas eliminácie je asi 2 hod. Vysoký klírens morfínu 

je podmienený viac jeho extrakciou ako metabolizáciou, preto liečivá s indukčným účinkom nemajú 

výrazný vplyv na metabolizmus morfínu. Ani hepatopatie nemajú výraznejší vplyv na 

farmakokinetiku morfínu. Pri poklese klírensu kreatinínu pod 2 ml/ min. sa plazmatický polčas 

predlţuje viac ako 10-krát. Morfín prechádza placentovou barierou. Do materského mlieka sa 

vylučuje v mnoţstve niţšom ako 1 % podanej dávky. 

K najčastejším neţiaducim účinkom morfínu patrí nauzea, zvracanie, zápcha, spazmy biliárne a 

uretrálne. Vyskytuje sa tieţ sucho v ústach, potenie, závraty, bradykardia, pokles krvného tlaku, 

hypotermia. Vyššie dávky spôsobujú depresiu dýchania, ktorá môţe skončiť fatálne. Liberáciou 

histamínu morfín spôsobuje svrbenie a urtikáriu alebo bronchospazmus.  



Prípravky – Dolatard SR
® 

ret.tbl., Morfin
®
 tbl., inj., Oramorph

® 
tbl., sol., sir., Slovalgin Retard

®
 ret.tbl. 

MST, Continus
®
 ret.tbl.,susp.,  Sevredol

®
 tbl., Vendal Retard ret

®
 tbl.  

Akút. otrava morfínom – vzniká v dôsledku predávkovania pri th. pouţívaní, náhodným 

predávkovaním u pacientov so závislosťou od morfínu al. zo suicidálneho úmyslu. S. c. podanie 

hypotenznému pacientovi v šokovom stave môţe vyvolať príznaky otravy, ak po zlepšení 

cirkulačných pomerov sa z miesta vpichu morfín prudko resorbuje. 

Pri prvých expozíciách morfínu sa zjavuje potenie, bolesti hlavy, nauzea, niekedy nepríjemná chuť v 

ústach, príp. úzkosť, a to častejšie u ţien. Vyššie dávky vyvolávajú vracanie, svrbenie pokoţky, 

zvýšenie šľachovo-okosticových reflexov, niekedy pozit. Babinskyho reflex. Prítomná býva výrazná 

mióza (zrenice sú veľkosti špendlíkovej hlavičky), po vysokých dávkach vymizne fotoreakcia. 

Nastupuje hlboké bezvedomie aţ kóma a nakoniec exitus následkom útlmu centier CNS, najmä 

dýchacieho. 

Otrava morfínom je charakteristická trojicou príznakov: kóma, výrazný pokles dychovej frekvencie a 

mióza so špendlíkovitými zrenicami. V dôsledku útlmu dýchania vzniká hypoxia tkanív, cyanóza s 

následným poškodením kapilár a rozvojom šokového stavu. K ďalším prejavom otravy patrí pokles 

telovej teploty, relaxácia kostrového svalstva a zapadnutie jazyka, ktorý blokuje dýchacie cesty. 

U osôb privyknutých morfínu je v popredí eufória, zvyšuje sa sebavedomie, celková sociálna aktivita 

a angaţovanosť, niekedy sa však paradoxne dostavuje pasivita a stav príjemnej spokojnosti aţ 

letargie. Prítomná je mióza, niekedy potenie a ľahká hypotermia, kašľový reflex je utlmený a 

dýchanie následkom útlmu dýchacieho centra plytšie, ventilácia zníţená. Niekedy sa dostavuje 

nauzea a vracanie, častá býva zápcha následkom zníţenej motility čreva. 

Začiatočníci a nepravidelní konzumenti začínajú obvykle s dávkami asi 20 mg, chron. morfinisti 

skonzumujú denne 3000 – 5000 mg morfínu. Letálna dávka u neprivyknutého jedinca pri inj. 

aplikácii je asi 200 – 300 mg, u chron. podstatne vyššie (známe sú prípady, kt. preţili 15 – 20-

násobné dávky). 

K somatickým zmenám patrí bledosť, ochabnutá koţa, predčasné sivenie vlasov, starecký vzhľad. 

Strata chuti do jedenia a poruchy GIT (zápcha, inokedy hnačka) majú za následok pokles telesnej 

hmotnosti, hypovaitaminózy aţ kachektizáciu. Dostavujú sa bolesti hlavy, hučanie v ušiach, 

palpitácie, zníţenie libida, u muţov impotentia coeundi, u ţien poruchy menštruácie. Aj bez uţitia 

drogy je trvale prítomná mióza. 

U konzumentov heroínu sú uvedené príznaky ešte výraznejšie. Degradácia osobnosti je taká 

značná, ţe v snahe o získanie drogy je postihnutý, a to aj mladistvý, schopný akéhkoľvek 

kriminálneho činu, hetero- i homosexuálnej prostitúcie. Ide o rizikovú skupinu s moţnosťou prenosu 

AIDS.  

Abstinenčné príznaky – u chron. konzumentov opiátov sa začínajú asi po 5 – 10 h od aplikácie 

poslednej dávky. Prejavujú sa slzením, vodnatým výtokom z nosa a studeným potom. Niekedy 

iniciálnu fázu vystrieda krátka perióda spánku, po kt. sa abstinenčné príznaky zjavia v ešte väčšej 

intenzite. Dostavuje sa mydriáza, cutis anserina, tras. Kríza vrcholí medzi 36. a 72. h profúznym 

potením, trasom celého tela, vystupňovaným fenoménom ,,husacej koţe―, nauzeou, vracaním s 

moţnosťou aspirácie vývratkov. TK stúpa, prítomná je tachykardia, izolované spazmy svalov. 

Hnačky s riednňkou vodnatou stolicou majú za následok dehydratáciu a poruchu hydrominerálnej 

rovnoháhy. Postihnutý je depresívny a má intenzívne suicidálne tendencie. Ak jedinec preţije, kríza 

pomaly ustúpi a stav sa asi do 14 d upraví. 

Intoxikácie ostatnými syntetickými opioidmi závisia od dávky a zastúpenia účinných látok v 

prípravku, často prebiehajú latentne, sú však pomerne časté a pri predávkovaní môţu končiť letálne. 



Chron. abúzus opioidov – počiatočná eufória, tiché spokojné snívanie, zmierenie sa so svetom a 

pocity zvýšenej výkonnosti sú u morfinistov prchavé javy. S postupným privykaním na morfín a 

najmä heroín sa rozvíja silná psychická a fyzická závislosť. Dostavujú sa povahové zmeny, zvýšená 

unaviteľnosť, predráţdenie, egocentrizmus, poruchy pamäti. Nastáva rozvrat systému hodnôt, strata 

zmyslu pre povinnosť a narušenie interpersonálnych vzťahov. Droga sa stáva postupne jediným 

zmyslom ţivota, hodným akéhokoľvek angaţovania. Duševný ţivot sa oplošťuje, nastupuje apatia s 

pocitom vnútornej prázdnoty, anxiózne al. paranoidné stavy s reálnym nebezpečím samovraţdy. 

Nová dávka drogy tento stav vylepší len na krátky čas a s kaţdou opakovanou dávkou sa prehlbuje 

deteriorácia osobnosti. 

• Nalbufin – Nubain
®
 inj. 

• Ópium – získava sa nareazaním z nezrelých makovíc. Z jednej tobolky sa získa 20 – 30 mg 

surového o. Oficinálnu drogu tvoria kusy rozlične veľké, sibohnedé aţ hnedé, guľovité al. rôzne 

sformované, jednotlivo balené do makových listov. Za čerstva sú dosť mäkké, dnu vláčne lepivé, 

vysušením tvrdnú a stávajú sa krehkými, zrnito lávanými, dnu hnednú. Súrové ópium má osobitný 

charakteristický pach, horkú chuť. Vysušené musí obsahovať min. 10 % bezvodého morfínu a min. 

40 % vodou extrahovateľných látok. Produkcia a obchod s o. podliehajú medzinárodnej kontrole, kt. 

vykonáva medzinárodný kontrolný úrad pre narkotiká pri Spojených národoch. 

Ópium obsahuje vyše 40 rôznych alkaloidov, prevaţne viazených na kys. mekóniovú (~ 15 aţ 25 

%). Th. významné alkaloidy patria do skupiny morfínanových (do 3 – 23 % morfínu, 0,2 aţ 3 % 

kodeínu, 0,2 – 1,3 % tebaínu), benzylizochinolínových (0,5 – 1,3 % papaverínu, laudanín), 

ftalidizochonolínových (2 – 10 % noskapínu čiţe narkotínu, do 0,7 % narceínu) a protopínových 

(protopín), ďalej tetrahydroizochinolínu, roeadínu a i. Alkaloidy sú sčasti viazané ako mekonáty, 

sčasti ako laktáty. Okrem toho o. obsahuje kaučuk, ţivice, slizové látky, tuky, proteíny, cukry, 

minerálne látky a vodu. 

• Oxykodón – Benarcos
®
 inj. 

• Pentazocín – je syntetický opioid zo skupiny benzomorfínanov, kt. patrí k zmiešaným agonistom–

antagonistom. Je antagonistom -receptorov a agonistom -receptorov. Analgetický účinok je slabší 

ako morfínu. Pentazocín, prostredníctvom uvoľnenia katecholamínov, zvyšuje frekvenciu srdca a 

zvyšuje krvný tlak. Po p.o. podaní sa dobre vstrebáva, extenzívne sa metabolizuje v pečeni. 

Vylučuje sa najmä obličkami.  

Pouţíva sa na liečbu stredne silnej bolesti a na premedikáciu pred anestéziou. Útlm dýchania je 

zrovnateľný, zápcha a vzostup biliárneho tlaku nie sú takej intenzity ako po podaní morfínu. Menej 

často sa vyskytuje nauzea a vracanie. Psychomimetické účinky sú príčinou desivých snov, 

halucinácií a bolestí hlavy. 

Kontraindikovaný je pri infarkte myokardu, pretoţe zvyšuje frekvenciu srdca, u pacientov s 

epilepsiou zvyšuje kŕčovú pohotovosť. Pri súčasnom podaní s morfínom al. u pacientov liečených 

morfínom, môţe v dôsledku jeho m antagonistického účinku vyvolať vznik abstinenčných príznakov. 

Prípravok – Fortral
®
 inj., tbl. 

• Petidín – patrí medzi najčastejšie pouţívané opioidné a. Je to syntetické analgetikum – 

fenylpiperidínový derivát, agonista - a -receptorov. V porovnaní s morfínom má slabší analgetický 

účinok, pôsobí rýchlejšie a kratšie. Nepotláča kašľový reflex, nevyvoláva zápchu, ani retenciu moču. 

Jeho spazmogénny účinok na hladký sval je niţší ako morfínu. V ekvianalgetickej dávke má na 

dýchanie rovnaký depresívny vplyv ako morfín. Zniţuje citlivosť dýchacieho centra na CO2. Vrchol 

dychovej depresie sa dostavuje asi o 1 h po parenterálnom podaní, asi 2 h po podaní sa vracia k 

východiskovým hodnotám, hoci minútový dychový objem je zníţený ešte aj po 4 h. 



Petidín sa podáva najmä parenterálne – intramuskulárne alebo intravenózne. Po podaní i. m. sú 

značné rozdiely v resorpcii v závislosti od miesta aplikácie, muskulatúry, prekrvenia a veľkosti 

dávky, kt. majú vplyv na maximálnu plazmatickú koncentráciu. Pre výraznú presystémovú elimináciu 

jeho biologická dostupnosť je 45 – 75 %. Petidín sa metabolizuje v pečeni. Hlavnou metabolickou 

cestou je N-demetylácia, ktorou vzniká aktívny metabolit norpetidín, ktorý má halucinogénne a 

konvulzívne účinky. Farmakokinetika petidínu je zmenená pri ochoreniach eliminačných orgánov – 

obličiek a pečene alebo funkčných zmenách v dôsledku starnutia. Obličková insuficiencia môţe byť 

príčinou kumulácie metabolitov. Výrazne sa pri nej predlţuje polčas eliminácie najmä norpetidínu, 

ktorého plazmatická koncentrácia stúpa a tým sa zvyšujú neţiaduce účinky. 

Petidín sa pouţíva na ovplyvnenie stredne silnej a silnej, najmä pooperačnej bolesti. Účinok trvá 3 

aţ 4 h. Pri potlačení akút. bolesti okrem vlastného analgetického účinku je výhodný aj jeho 

sedatívny účinok. V dávkach od 50 – 

zákrokom. V tejto indikácii sa často kombinuje s atropínom a benzodiazepínmi. Na rozdiel od 

morfínu nepredlţuje trvanie pôrodu, preto sa často pouţíva v pôrodníctve. Prechádza placentárnou 

bariérou a môţe vyvolať u novorodencov dychovú depresiu. Petidín, vzhľadom na krátky účinok (2 

aţ 

preexistujúcou respiračnou insuficienciou (astma bronchiale, chronická obštrukčná choroba pľúc, 

retencia bronchiálneho sekrétu). Kontraindikovaný je pre pacientov s poranením hlavy, s moţným 

zvýšením intrakraniálneho tlaku (petidín v dôsledku depresie dýchania vedie ku cerebrálnej 

vazodilatácii s následným zvýšením intrakraniálneho tlaku). 

Petidín môţe prechodne zvýšiť cievnu rezistenciu a krvný tlak, preto sa nemá pouţívať pri infarkte 

myokardu. Zvýšená opatrnosť je potrebná pri fluttery predsiení a supraventrikulárnej tachykardii, 

nakoľko petidín môţe svojím parasympatolytickým účinkom vyvolať rýchlu odpoveď komôr. 

Prípravky – Dolcontral
®
 inj., Dolsin

®
 inj., gtt. 

• Piritramid – Dipidolor
®
 jnj. 

• Sulfentanil –  Sufenta
®
 inj. 

• Tilidín – je štruktúrne príbuzný petidínu, má slabší analgetický účinok neţ petidínu. Minimálne tlmí 

dýchanie (Valoron
®
 inj., cps., gtt, sup.). 

• Tramadol – patrí v súčasnosti k veľmi frekventne pouţívaným analgetikám. Napriek jeho nízkej 

afinite k -opioidným receptorom disponuje stredne silným analgetickým účinkom. Na analgézii sa 

zúčastňujú okrem opioidných aj neopioidové mechanizmy (inhibícia spätného vychytávania 

noradrenalínu a serotonínu). 

Výhodou tramadolu je vysoká biol. dostupnosť po opakovnom perorálnom podaní a pomerne dlhý 

polčas eliminácie. Pri beţnom dávkovaní nemá tramadol neţiaduce účinky typické pre opioidy – 

netlmí dýchanie, nevyvoláva zápchu, retenciu moču, nevedie ku vzniku liekovej závislosti. K 

najčastejším neţiaducim účinkom patrí nauzea, potenie, sucho v ústach. Nepodlieha ustanoveniam 

zákona o omamných látkach. Je dostupný vo viacerých liekových formách .Vhodný je na tlmenie 

stredne silnej aţ silnej akútnej aj chronickej bolesti u dospelých aj u detí. 

Prípravky – Mabron
®
 inj., cps., Tramadol-Slovakofarma

®
 inj., cps., sup., Tramadol Stada

®
 inj., gtt., 

Tramal
®
 inj., cps., gtt., sup.  

Antagonisty opioidov – naloxon a naltrexon sú čisté opioidové antagonisty štrukturálne podobné 

morfínu. Majú vysokú afinitu k opioidovým receptorom bez vnútornej aktivity. Blokujú účinok 

opioidov na všetkých typoch opioidových receptorov. 

Naloxon je prototypovou látkou antagonistov. Antagonizuje opioidmi vyvolanú depresiu dýchania, 

analgéziu a eufóriu. Menej pôsobí na stimulačné účinky ópioidov (miózu, kontrakciu hladkých 



svalov). Účinok naloxonu je podstatne kratší ako účinok väčšiny opioidov, preto na zvládnutie 

intoxikácie je potrebné ho podávať opakovane. Perorálne aplikovaný naloxon má vysoký fenomén 

prvého prechodu, čo redukuje jeho účinok. 

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

Nenarkotické analgetiká – analgeticko-antipyretické látky, majú aj antiflogistický a antireumatický 

účinok (nesteroidné antireumatiká, antiflogistká). Tlmia najmä periférne bolestivé podnety v 

zápalovom loţisku a okrem toho ovplyvňujú aj vnímanie bolesti v CNS. Narkoticky nepôsobia a 

závislosť od nich je oveľa menej kritická ako v prípade morfínových a. Zniţujú tieţ telesnú teplotu pri 

horúčke (antipyretický účinok). Patrí sem kys. salicylová a jej deriváty (aloxiprín, salicylamid, 

cholínsalicylát a diflunizal), deriváty pyrazolónu (aminofenazón, noramidopyrín, propyfenazón a 

fenazón), deriváty anilínu (fenacetín a paracetamol), deriváty chinolínu chinín) a i.  

Niekt. nenarkotické a. majú aj antiagregačné vlastnosti. Bránia agregácii trombocytov, a tým tvorbe 

trombov. Mechanizmus blokády je pri jednotlivých liečivých odlišný, čo umoţňuje ich kombináciu; 

kys. acetylsalicylová blokuje napr. cyklooxygenázu; →antiagreganciá. 

Veľa prípravkov a. je kombinovaných navzájom (napr. Harburnova zmes) al. s inými látkami, napr. s 

barbiturátmi (niekedy pôsobiacimi antianalgeticky tlmením tractus retículospinalis a indukciou 

enzýmov degradujúcich a.), kofeínom, so spazmolytikami a s anxiolytikami (napr. s gvajfenezínom). 

Pomerne silný analgetický účinok má aj levopromazín, kt. sa podáva pred operáciou a pri nádoroch 

(→bolesť).  

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

Prehľad nenarkotických analgetík 

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

Acetaminofén 

Acetaminosalol 

Acetanilid 

Alklofenak 

Alminoprofén 

Aloxiprím 

Aluminumbis(acetylsalicylát) 

Aminochlórfenoxazín 

2-amino-4-pikolín 

Aminopropylón 

Aminopyrín 

Amóniumsalicylát 

Antipyrín 

Antipyrínsalicylát 

Antrafenín 

Apazón 

Aspirín 

Benorylát 

Benoxaprofén 

Benzpiperylón 

Benzydamín 

p-bromoacetanilid 

5-bromosalicylacetát 

Bucetín 

Bufexamak 

Bumadizón 

Butacetín 

Cinchofén 

Ciramidol 

Dexoxadrol 

Dioxadrol 

Difenamizol 

Difunisal 

Dihydroxyaluminumacetylsali

cylát 

Dipyrocetyl 

Dipyrón 

Emorfazón 

Epirizol 

Etersalát 

Etenzamid 

Etoxazén 

Etodolak 

Felbinak 

Fenacetín 

Fenazopyridínhydrochlorid 

Fenokol 

Fenoprofén 

Fenopyrazón 

Fenylacetylsalicylát 

Fenylsalicylát 

Fenyramidol 

Floktafenín 

Fluoresón 

Flupirtín 

Fluprokvazón 

Flurbiprofén 

Fosfosal 

Glafenín 

Chinínsalicylát 

Chlóralantipyrín 

Chlórtenoxazín 

Cholínsalicylát 

Ibufenak 

Imidazolsalicylát 

Indometacín 

Indoprofén 

Izofezolak 

Izonixín 

Kalcium acetylsalicylát 

Karbamazepín 

Karsalam 

Ketoprofén 

Koetorolak 

Klometacín 

Kropropamid 

Krotetamid 

Kys. acetylsalicylová 

Kys. enfenamová 

Kys. flufenamová 

Kys. gentizová 

Kys. salicylamid o-octová 

Kys. salicylsírová 

Kys. tolfenamová 

p-laktofenetid 

Lefetamín 

Levoxandrol 

Loxoprofén 

Lyzínacetylsalicylát 

Magnéziumacetylsalicylát 



Metotrimeprazín 

Metofolín 

Miroprofén 

Morazón 

Morfolínsalicylát 

Naproxén 

Nefopam 

Nifenazón 

5
,
-nitro-2

,
-propoxyacetanilid 

Parsalmid 

Perizoxal 

Pipebuzón 

Piperylón 

Prodilidín 

Propacetamol 

Propyfenazón 

Ramifenazón 

Rimazóliummetilsulfát 

Salacetamid 

Salicín 

Salicylamid kys. o-octovej 

Salicylamid 

Salverín 

Salsalát 

Salicylan sodný 

Simetrid 

Sulfamipyrín 

Suprofén 

Talniflumát 

Tenoxikam 

Terofenamát 

Tinoridín 

Tolpronín 

Tramadol 

Viminol 

Xenbucín 

Zomepirak 

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

analgézia – [analgesia] liečba →bolesti. 

analgia, ae, f. →analgesia. 

Analgin
®
 tbl. (Léčiva) – Aminophenazonum 200 mg + Phenacetinum 250 mg + Coffeinum 50 mg + 

Phenobarbitalum 20 mg v 1 tbl.; kombinované analgetikum. Kodeín a fenobarbital prechádzajú 

placentárnou bariérou a prestupujú do materského mlieka (u dojčiat môţu vyvolať 

methemoglobinémiu).  

Indikácie – bolesti hlavy, zubov, neuralgie, bolesti po menších operáciách.  

Kontraindikácie – dojčenie, deti do 3 mes. ţivota, precitlivenosť na zloţky prípravku, leukopénia, 

nefropatia, porfyrická choroba. 

Nežiaduce účinky – krvácanie do GIT, koţné alergické prejavy, poruchy krvotvorby aţ 

agranulocytóza (~ v 1 %), hemolytická anémia, methemoglobinémia; dlhodobá th. m,ôţe vyvolať 

nefropatiu. A. je potenciálny karcinogén, amionofenazon asi v 0,5 % vyvoláva anaftlaktický šok. Od 

A. môţe vzniknúť lieková závislosť. 

Interakcie – A. zvyšuje účinok antidiabetík, sulfónamidov, antikoagulancií, ulcerózny účinok 

kortikoidov a plazmatickú koncentráciu hydantoinátov. Barbiturátová zloţka oslabuje účinok 

antidepresív, steroidových antikoncepčných prostriedkov, kortikoidov a hydantoinátov. Môţe 

potencovať účinok alkoholu. Nevhodná je kombinácia s hematotoxickými a nefrotoxickými liekmi. Pri 

dlhodobej th. treba sledovať KO, moč na prítomnosť bieloviny a močových sediment. 

Dávkovanie – individuálne, pri bolesti 1 – 2 tbl. jednorazovo, ďalej podľa potreby niekoľko-krát/d., 

max. 6 tbl./d 

analgín – syn. dipyrón. 

analis, e – [l. anus konečníkový otvor] análny. 

analita – [l. anus konečníkový otvor] v psychoanalýze pouţívaný výraz subsumujúci ,,pudové― 

konflikty a psychické zvláštnosti súvisiace s análnou fázou psychosociálneho vývoja. 

anallergicus, a, um – [g. alfa priv. + allergia] nealergický, bez prejavov precitlivenosti, nevyvolávajúci 

anafylaxiu al. hypersenzitivitu.  

análny – [l. analis] patriaci ku konečníkovému otvoru, súvisiaci s anusom. 

Análna fáza →psychoanalýza. 

Análna-sadistická fáza →psychoanalýza. 

Análny eroticizmus – anticipácia franc. socialistu Fouriera, kt. predpokladal osobitný druh pudu 

dieťaťa, t. j. hrať sa s blatom, špinou. Teóriu análnej erotiky rozpracoval Freud vo svojo systéme 



 

psychoanalýzy. Chápe ním libidinózne pocity, kt. preţíva dieťa v priebehu defekácie. 

Psychoanalytický výraz na fixáciu libida v análnej fáze vývoja s ,,črtami análneho charakteru―, skryté 

hostility, prekryté obsedantno-kompulzívnou (anankastickou) poriadkumilovnosťou, čistotnosťou, 

maškrtnosťou, paličatosťou atď.; →psychoanalýza. 

Análny ster – odber vzorky z okolia konečníkového otvoru na vyšetrenie štádií parazitov, najmä 

vajíčok mrlí (Enterobius vermikuláris). 

analóg – [analogon] elektrónkový mat. stroj na riešenie rôznych technických úloh, v kt. sú spojito 

premenné číslené informácie zobrazené spojito meranými fyz. veličinami, napr. napätím, prúdom, 

uhlom natočenia hriadeľa ap.; analógový počítač, analogón. 

Farm. liečivo, kt. vzniklo obmenou štruktúry modelovej zlúč., pričom zostáva určitá spoločná 

štrukúrna stavba zlúč. A. purínov sa pouţívajú ako antimetabolity, kt. pôsobia negat. spätnou 

väzbou inhibíciu syntézy purínov, a tým nukleových kys., protesyntézu (vrátane syntézy enzýmov) a 

ďalších látok. Patrí k nim 6-merkaptopurín, analóg adenínu (Merkaptopurinum). A. pyrimidíov 

vzniknuté z nukleotidov (cytidín, uracil) substitúciou fluórom a náhradou ribózy arabinózou sa 

pouţívajú ako antimetabolity. Nádory totiţ vyuţívajú tieto nukleotidy viac ako normálne tkanivo. Patrí 

sem napr. cytarabín, 5-flurouracil a ftorafur.  

analogia, ae, f. – [g. analogiá obdoba] →analógia 

analógia – [analogia] obdoba, funkčná a tvarová zhoda niekt. orgánov, látok líšiacich sa pôvodom. 

analogicus, a, um – [g. analogiá obdoba] analogický, podobný, obdobný. 

analogón – 1. analogický, obdobný jav, prípad, predmet ap.; obdoba, analógia; 2. filozof. objekt, kt. v 

myslení odráţa dajaký objektívne existujúci materiálny predmet; 3. mat. analógový počítač; analóg 

analógovo-číslicový prevod – inform. (A–Č, A–D prevod), transformácia analógových signálov na 

číslicové signály na ďalšie spracovanie číslicovým počítačom. Na to, aby číslicové výpočtové 

zariadenie mohlo spracovať analógové veličiny, napr. namerané hodnoty teploty al. napätia, treba 

ich digitalizovať, t. j. premeniť na číslicové veličiny. Túto transformáciu vykonáva funkčná jednotka 

nazývaná analógovo-digitálny prevodník, skrátene A-Č revodník al. A-D prevodník. Jednoduchým A-

Č prevodníkom je komparátor čiţe porovnávcací obvod. Porovnávajú sa dve vstupné napätia U1 a 

U2 a v závislosti od výsledku porovnania sa na výstupe U zjaví 0 al. 1. Vstupno-výstupné správanie 

komparátora moţno formáne opísať takto: 
 

            0, ak U1 + U2 d
,
0 

U =  { 
            1, ak U1 + U2 > 0 

Keď vstupná analógová veličina leţí medzi dvoma moţnými číslicovými hodnotami, nastáva pri A-Č 

prevode určitá strata presnosti. Opakom A-Č prevodu je číslicovo-analógový prevod. 

analógový – spojitý, plynule meniteľný. Mnoţina hodnôt sa nazýva analógová, ak zodpovedá 

intervalu na reálnej číselnej osi. Na spracovanie aalógových hodnôt sa pouţívajú →analógové 

počítače. Pojem analógový sa v spracovaní dát väčšinou pouţíva ako protiklad pojmu číslicový 

(→digitálny). 

analógový počítač – počítač, kt. spracúva analógové hodnoty reprezentované väčšinou veľkosťou 

elekt. napätia. A. p. sa pouţívajú takmer výlučne v mat.-technickej oblasti a slúţia najmä na tvorbu, 

spracovanie a riešenie zloţitých mat. funkcií al. rovníc. Riešenie rovnice sa redukuje na podobný 

fyz. experiment, v kt. majú zúčastnené výpočtové napätie také isté funkcionálne správanie ako 

parametre danej rovnice. A. p. pozostávajú z prepojenia viacerých jednoduchých analógových 

výpočových prvkov, kt. spoločnú funkčnä jednotku tvorí operačný zosilňovač. Je to zosilňovač 



 

napätia, kt. zosilní vzstupné napätie o faktor V (veľkosti rádovo o 10
5
 aţ 10

7
) aţ po určitú max. 

hodnotu Umax (veľkosti rádovo 10 V). 

   –Vx, ak Vx < Umax (normálna prevádzka) 

  y =   { 

   ± Umax inak   (preťaţená prevádzka) 

   Spojenie a. p. s číslicovým sa nazýva hybridný počítač. 

analphabetismus partialis – neschopnosť plynule čítať pri zachovanej schopnosti písať. Príznak po 

ťaţkých traumách lebky (alexia) a pri oligofrénii (Wolff, 1916). 

analphalipoproteinaemia, ae, f. – [g. alfa priv. + alfalipoproteín + g. haima krv] analfali-

poproteinémia, syn. Tangierska choroba, familiárny deficit HLD, autozómovo recesívne dedičná 

choroba. 

Analud
®
 (Unifa) – antiflogistikum; →feprazón. 

Analux
®
 (Polfa) – cerebrálne stimulans; →meklofenoxylát. 

analysis, is, f. – [g.] analýza. 

analysator, oris, m. – [l.] →analyzátor. 

analytická chémia – chem. discipolína, kt. skúma chem., fyz. a biol prejavy hmoty s cieľom ich 

vyuţitia na dôkaz stanovenie, identifikáciu jednotlivých zloţiek a zistenie zloţenia sústav. 

analytická matematika – časť mat., kt. poskytuje prostriedky na kvantit. skúmanie rozličných 

procesov, pohybu, zmien a závislostí od iných veličín. A. m. vznikla v 17. stor. n. l. rozvojom 

analytickej geometrie, spätým s R. Descartesom (1596 – 1650). Problémy, kt. riešila spočiatku a. m. 

boli dvojakého druhu: jednak úsilie určiť momentálnu rýchlosť telesa, kt. sa nepohybuje rovnomerne, 

zostrojiť k danej krivke dotýčnicu v jej danom bode; jednak úsilie určiť plošný obsah rovinného 

útvaru ohraničeného uzavretou krivkou, určiť veľkosť dráhy prebehnutej za daný časový úsek 

nerovnomerne sa pohybujúcim telesom ap. A. m. obohatili práce o diferenciálnom a integrálnom 

počte angl. fyzika a matematika I. Newtona (1642 aţ 1727) a nezávisle od neho nem. filozofa G. W. 

Leibniza (1647 aţ 1716). O rozvoj a. m. sa zaslúţil Nór N. H. Abel (1802 – 1829), kt. prenikavo 

zasiahol do teórie nekonečných radov, eliptických funkcií, teórie grúp (Abelove grupy). Jean 

D
,
Alembert zaviedol do a. m. pojem limity (kt. neskôr zdokonalil A. Cauchy a K. Weierstrauss), a 

spolu s D. Bernoullim patril k zakladateľom parciálnych diferenciálnych rovníc. L. Euler (1707 aţ 

1783) podal definíciu pojmu funkcie ako výrazou vyjadrujúceho istú závislosť medzi číslami (túto 

definíciu spresnil P. G. Dirichtet, kt. pouţil projem priradenia). H. Poincaré, profesor na Sorbonne, 

bol najvýznamnejší franc. matematik 2. polovice 19. stor.; zaslúţil sa aj o vedeckú popularizáciu 

mat. Za zakladateľa aritmetizácie analýzy sa pokladá berlínsky profesor K. Weierstrauss. 

Významnými analytickými matematikmi boli aj P. L. Čebyšev, J. Fourier, D. Hilbert (1862 – 1943), F. 

Klein, A. M. Ľapunov, A. A. Markov, M. V. Ostrogradskij a i. Súčasná a. m. je uţ široko rozvetvená 

mat. disciplína pozostávajúca z viacerých relat. samostatných úsekov, ako sú napr. diferenciálny a 

integrálny počet, teória diferenciálnych rovníc, teória funkcií komplexnej premennej, variačný počet 

atď. 

analytická psychológia – hlbinná psychológia, individuálna psychológia. Ide o →Jungov systém 

psychológie, kt. v porovnaní s Freudovou psychoanalýzou minimalizuje úlohu sexuality pri 

emočných poruchách. Jung pokladá psychiku za niečo viac ako výsledok minulých záţitkov. Je to aj 

príprava na budúcnosť s cieľmi a smermi, kt. sa snaţí jedinec realizovať v sebe. Pre Junga je 

psyché celistvosťou všetkých psychických dejov, vedomých, ako aj neuvedomelých (nevedomých). 

Je to sebaregulujúci systém: ja je subjektom vedomia (,,das Subjekt des Bewustseins―), persona je 



 

funkčný komplex, kompromis medzi indivíduom a spoločnosťou, ako sa jedinec javí. Vedomie je 

,,funkcia al. činnosť―, kt. udrţuje vzťah psychických obsahov ,,ja―; vzťahy k ja – pokiaľ sa ja ako také 

nechápe (nevníma), sú neuvedomelé (nevedomé). 

Obsahy, kt. moţno kedykoľvek dostať do vedomia, nazýval Freud ,,podvedomými―, kým nevedomé 

boli také, kt. boli potlačené. U Junga obidva druhy vedomia v oblasti ,,osobného nevedomia―, t. j. 

toho čo je zabudnuté, potlačené, podpovrchovo vnímané, myslené, cítené. Proti ,,osobnému 

nevedomiu― stojí ,,kolektívne nevedomie―, kt. uţ neobsahuje obsahy, špecifiké pre naše individuálne 

Ja, ale podmieňujú ho zdedené moţnosti psychického fungovania všeobecne, totiţ ,,zdedená 

štruktúra mozgov―. Toto dedičstvo je všeobecne ľudské, resp. aj zvieracie a tvorí podklad všetkého 

individuálneho psychického. Neuvedomelé je staršie ako uvedomelé. Je to ,,pôvodne dané, z kt. sa 

vedomie znova a znova vynára―. 

Príznak je alarmový signál, kt. ukazuje na to, ţe niečo podstatného nesúhlasí vo vedomom 

zacielení. Je to fenomén mestnania narušeného odbúravania energie. 

Psychickú totalitu symbolizuje kruh: na štyroch svetových stranách stoja štyri zákl. psychické 

funkcie: myslenie, intuícia, cítenie a vnímanie. 

analytická štúdia – druh opisnej štúdie, ktorá sa pouţíva v klinike al. epidemilógii ako komplexný 

spôsob objasňovania vzťahu medzi zdravotnými javmi a špecifickými faktormi, napr. rizikovými  al. 

ich determinantmi. Riešiteľ zaznamenáva a analyzuje všetky pozorovania, pričom danú situáciu 

nijako nepozmeňuje (na rozdiel od intervenčnej, experimentálnej štúdie, pri kt. do danej situácie 

riešiteľ zasahuje; →epidemiologické štúdie. 

analytický inteligenčný test →AIT. 

analýza – [g. analysis rozklad, rozbor, rozčlenenie] proces myšlienkového al. faktického rozčlenenia 

celku na jednotlivé časti. A. má významnú úlohu v procese poznania. Uskutočňuje sa spolu so 

→syntézou – ako dva vzájomne sa podmieňujúce logické procesy – na všetkých jej stupňoch. 

Centrom analyticko-syntetickej činnosti je kôra hemisfér veľkého mozgu. Logická a. je myšlienkové 

rozčlenenie skúmaného objektu na jeho jednotlivé časti, a je metódou získavania nových poznatkov. 

Rozčlenenie celku na jeho časti umoţňuje zistiť stavbu skúmaného objektu, jeho →štruktúru; 

rozčlenenie zloţitého javu na jednoduchšie prvky umoţňuje oddeliť podstatné od nepodstatného, 

zloţité redukovať na jednoduché; jednou z foriem a. je →klasifikácia predmetov a javov. A. 

rozvíjajúceho sa procesu umoţňuje vyčleniť v tomto procese jednotlivé etapy, protirečivé tendencie 

atď. 

V procese a. postupuje myslenie od zloţitého k jednoduchému, od náhodného k nevyhnutné-mu, od 

mnohotvárnosti k totoţnosti a jednote. Cieľom a. je poznanie častí ako prvkov zloţitého celku, 

zistenie súvislostí medzi nimi, a zákonitostí vyvíjajúceho sa celku. Rozkladom systému na jeho 

prvky sa však dostávame za hranicu systému. A. vedie k vyčleneniu podstaty, kt. ešte nie je spojená 

s konkrétnymi formami jej prejavu; jednota ostáva abstrakt-nou, ešte neodhalenou, ako jednota v 

mnohotvárnosti, pluralite. Op. →syntéza. 

Aktívna analýza (Stekel a Ferenczi) – je psychoterapeutický postup, pri kt. terapeut necháva 

pacienta nielen voľne asociovať, ale súčasne aj interpretuje, radí ap. 

Anamnestická analýza –  psych. (→Jung); →individuálna psychológia. 

Diskriminačná analýza (DA) je štatistická metóda klasifikácie kvantit. ukazovateľov, kt. patrí k 

metódam →mnohorozmernej analýzy. Zahrňuje metódy selekcie, identifikácie, alokácie, 

rozpoznávania obrazcov (pattern recognition) ap. DA sa dá pouţiť za predpokladu, ţe prvky majú 

v jednotlivých triedach normálne rozloţenie. 



 

Ide o štatistický postup, kt. umoţňuje kvantifikovať al. validizovať pouţité klasifikačné sché-my. 

Podobne ako pri →regresnej analýze, kde posudzujeme silu vzťahu medzi dvoma veličinami. Pri 

DA posudzujeme mieru separability skupín pomocou vhodných koeficientov, mier separability. 

Jednou z mier separability je tzv. Mahalanobisova vzdialenosť, vyjadrujúca súhrn jednotlivých 

vzdialeností priemerov skupín. Ich analýzou sa dá napr. navrhnúť minimálna optimálna paleta 

biochemických testov potrebných na stanovenie určitej dg. 

Ak jednotlivé dg. testy označíme X1, X2, …,  Xk, pre kaţdú z uvaţovaných foriem hepatopatie r 

získame súbor údajov vyšetrením N1, N2, ..., Nr pacientov (obr. 1). 

 
Obr. 1. Diskriminačná analýza dvoch výberov určených 
dvojrozmerným rozdelením 

 

Elipsy predstavujú dvojrozmerné distribúcie dvoch 

premenných pre dve chorobné skupiny. Ich projekcie 

na príslušné osi vykazujú značné prekrývanie 

obidvoch skupín. Mnoho z pacientov sa tak môţe 

zatriediť nesprávne. Najlepšiu separáciu obidvoch 

skupín poskytne priamka A–A. Projekciu na os B–B 

ukazuje úplnú separáciu. Poloha deliacej priamky sa dá určiť, resp. projekcia na os B–B sa dá 

vypočítať, pomocou algoritmov lineárnej diskriminačnej analýzy. 

Uvedená geometrická interpretácia sa môţe rozšíriť na viac klasifikačných skupín. Pomocou DA 

sa dá pomocou viacrozmerných plôch optimálne rozdeliť priestor na oblasti Ri, i = 1, . . . , r . 

Potom platí, ak x padne do Ri, diagnostikuje sa i-tá skupina. 

DA zodpovie na dve otázky: a) do akej miery sa pomocou testov separujú tieto formy hepatopatií 

r; b) akým spôsobom sa pouţijú výsledky testov, aby sa pacient zatriedil do správnej skupiny. 

Podobne ako pri regresnej analýze, hľadá sa mnoţina optimálnych prediktorov. Skúšajú sa buď 

všetky kombinácie testov, al. sa postupne súbor testov zväčšuje o ďalšie testy, kt. najväčšmi 

prispievajú k diskriminácii. Najprv sa identifikuje veličina, kt. priemery sú v jednotlivých skupinách 

najrozdielnejšie; rozdielnosť sa meria F-testom. Premenná s najväčším F sa zaradí ako prvá. 

Potom sa postupne zaraďujú ostatné premenné, kým ešte prispievajú k diskriminácii. 

Pomocou algoritmov DA sa počítajú z nameraných údajov koeficienty aij, i = 0, 1, . . . , k a lineárna 

diskriminačná funkcia pre kaţdú dg. skupinu j: 

Lj(x) = a1jx1 + a1jx2 + . . . + akjxk + a0j 

Pri klasifikácii vektora merania x sa po výpočte koeficientov aij vypočíta hodnota všetkých 

lineárnych diskriminačných funkcií, a tá, kt. má najväčšiu hodnotu, indikuje príslušnosť vektora k 

zodpovedajúcej dg. skupine. Hodnoty diskriminačných funkcií pre jednotlivé klasifikačné skupiny 

sa nazývajú diskriminačné skóre. 

Algoritmus na získanie koeficientov diskriminačných funkcií volí tieto koeficienty tak, ţe kaţdá z 

premenných sa podieľa na separácii práve svojím špecifickým prínosom. Pritom moţno uvaţovať 

o 2 ďalších faktoroch: 

a) o apriórnej pravdepodobnosti dg. skupín 

b) o stratách vzniknutých zlou klasifikáciou 

Rozhodovacie kritérium pomocou diskriminačných funkcií má optimálne vlastnosti a minimálne 

straty následkom zlej klasifikácie. 

Cieľom DA je nájsť váţenú lineárnu funkciu mnoţiny empirických premenných, kt. maximálne (t. j. 

s najmenšou moţnou chybou) rozlišuje medzi 2 al. viacerými výbermi (napr. medzi skupinou 



 

zdravých a chorých, rôznymi dg. ap.). Pomocou DA moţno vyvodiť závery: 1. či sa výbery 

navzájom významne líšia; 2. kt. premenné sa akou mierou zúčastňujú na rozlíšení výberov; 3. aká 

je pravdepodobnosť, ţe sa jednotlivé prvky môţu chybne klasifikovať. 

Príklad: Chceme pomocou biochemických testov (hodnôt sérovej koncentrácie celkového (TBi) a 

konjugovaného bilirubínu (CBi) a aktivity AST, ALT, ALP a LD) rozlíšiť tri formy hepatopatií – 

nádory, cirhózu a hepatitídu. Pre kaţdú skupinu premenných sa vypočíta tvar diskriminačných 

funkcií (koeficienty aij) a diskriminačné skóre, a vykoná reklasifikácia všetkých prípadov. Podľa 

tejto reklasifikácie sa posúdi kvalita diskriminácie (tab.). 

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

Diskriminácia medzi nádormi, cirhózou a hepatitídou 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
a) Testy 

 Skupina  n  AST  AST+ALP  AST+ALP    AST + ALP      AST + ALP 

            + LD           + LD         + TBi +LD+TBi+CBi 

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

 Nádory 47  36/47      29/47       29/47           34/47        34/47  

 Cirhóza 40  10/40      36/40       37/40          34/40        37/40 

 Hepatitída  24 11/24          11/24       11/24          10/24        10/24 

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

 Počet správnych dg. (%)    51        68           69            73           73 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
b) Štatistická významnosť AST  ALP     LD  TBi a CBi 

 Hodnoty F    21,8  18,1    12,2        1,0  

 Hladina významnosti             <0,001    <0,001 <0,001        >0,01 

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

Pravdepodobnosť správnej klasifikácie náhodným výberom je 0,33. Najlepšia diskriminačná 

veličina je AST, kt. dosahuje hodnotu 0,51, postupným pridávaním testov dosiahneme 

pravdepodobnosť správnej dg. aţ 0,73 (hodnoty bilirubínu nemajú vplyv na diskrimináciu). 

Významnou aplikáciou DA je odhad rizika ischemickej choroby srdca (ICHS). Pomocou tzv. 

logistického regresného modelu sa napr. vypočítali prediktory kardiovaskulárneho rizika v známej 

framinghamskej štúdii (1976). Predtým pouţívané jednorozmerné štúdie nebrali zreteľ na 

multifaktoriálny vzťah a riziko sa zisťovalo len pomocou izolovaných faktorov. Nevyhovujúce bolo 

ani zlučovanie jednotlivých rizík, pretoţe neumoţňovalo zostaviť poradie závaţnosti faktorov na 

simultánny odhad rizika. 

Na začiatku štúdie sa zistil u kaţdého jedinca základný vektor hodnôt moţných rizikových 

faktorov. Po 8 r. sa doplnil údaj, či vznikla ICHS, al. nie. 

Pravdepodobnosť, ţe jedinec ochorie na ischemickú chorobu srdca (ICHS) – fajčenie, hypertrofia 

ľavej komory a intolerancia glukózy sú typy ano (1) – nie (0). Pomocou DA sa zistilo, ţe kaţdý z 

hlavných rizikových faktorov (vek, fajčenie, cholesterol, TK) má do značnej miery nezávislý vplyv 

na rast rizikav nasledujúcich 8 r. sa vypočítal podľa vzorca: 
 
   x             1 
P       =    ––––––––––––––––– 
  

ICHS
         1 + exp (b0 + bixi) 

 

kde xi sú jednotlivé rizikové veličiny. 

S DA úzko súvisí →analýza rozptylu a →mnohorozmerná analýza kovariancie. 

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

Parametre logistickej funkcie na odhad rizika ICHS  

(podľa Kannela a spol., 1976) 

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

   Premenná    Koeficient 



 

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

            muţ         ţena 

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

 b1 vek (roky)   0,374 307  0,266 569 3 

 b2 vek x vek  –0,002 116 5  –0,001 265 5 

 b3 cholesterol (mg/ml)  0,025 810 2  0,016 059 3 

 b4 systolický TK (Torr)  0,015 693  0,014 425 5 

 b5 fajčenie cigariet   0,558 301  0,039 534 8 

 b6 intolerancia glukózy  0,602 033 6  0,68 185 8 

 b7 cholesterol x vek  –0,000 391 9  –0,000 215 7 

 b8 hypertrofia ľavej komory 1,052 965 6  0,874 509 0 

 b0 absolútny člen  –19,770 956 0 –16,459 842 7 

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

Faktorová analýza (FA) je štatistická metóda, kt. umoţňuje utvoriť hypotézu o štruktúre údajov, 

získaných meraním v mnohých premenných, viac-menej súvisiacich (korelujúcich).  

FA sa vyuţíva v prípadoch, kde treba redukovať rozsiahly údajový materiál získaný meraním, 

testovaním, dotazníkom ap. na niekoľko čo najmenej závislých faktorov. Faktor sa tu chápe ako 

príčina vyvolávajúca zmenu al. udrţiavajúca stav skúmaného systému, vzťahu atď. 

 
               Faktory 

                  ↑↑↑↑ 

      Meranie, testovanie  

      ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 

                Realita 

 

Dátový materiál sa zoskupí do hierarchií vyššieho celku faktorov. FA je súbor štatistických 

postupov, pomocou kt. sa stanoví malý počet faktorov a na ich základe hypotéza. FA vychádza z 

toho, ţe viaceré pozorované premenné úzko súvisia, sú medzi sebou v silnej korelácii. Napr. dve 

pozorované premenné môţu byť navzájom determinované al. na určenie ich determinácie je 

potrebná tretia veličina, kt. nemoţno merať. Hypotézou v tomto skúmaní je to, či pomocou 

premenných sa dá vydeliť, izolovať, resp. kvantifikovať veličina (faktor), pomocou kt. sa dá 

vysvetliť vzájomný vzťah ako aj pozorované javy a procesy. 

Korelácia medzi dvoma premennými znamená, ţe merajú zhruba to isté, vzájomne sa podmieňujú 

a sú pp. determinované inou, všeobecnejšou premennou, kt. však nemôţeme merať. Z tohto 

predpokladu vychádza základný model FA. Ak meriame väčší počet rôznych premenných, ich 

korelácie sa dajú vysvetliť pôsobením menšieho počtu všeobecnejších veličín – faktorov. Ide o to, 

určiť faktory, kt. by dostatočne presne a čo najjednoduchšie reprodukovali, či vysvetlili získané 

údaje. 

Výsledky FA závisia od druhu a kvality východiskových údajov. Jednostranne zvolený výber 

premenných (napr. poloţiek v osobnostnom dotazníku) vedie k extrahovaniu iných faktorov ako pri 

dostatočne širokej voľbe východiskových premenných. 

Algebricko-výpočtová stránka FA vychádza z korelačnej matice vzťahov medzi premennými, a je 

pomerne zloţitá: jestvuje tieţ niekoľko moţných faktorových modelov. Vlastný postup je dnes 

viazaný na vyuţití počítačov. 

Pôvodne sa FA začala pouţívať v psychiatrii v Anglicku (Thompson a Spearman), a to najprv na 

rozbor inteligenčných testov. Pôvodne Spearmanovo poňatie predpokladalo existenciu akéhosi 

všeobecného faktora g (všeobecnej inteligencie), kt. ovplyvňuje všetky inteligenčné výkony, a 

okrem neho, existenciu mnohých špecifických schopností, kt. sú príznačné pre jednotlivé subtesty. 



 

Táto koncepcia sa nepotvrdila (Burt a spol.). Definitívne ju vyvrátil Thurst (1877 – 1955), kt. FA 

matematicky zdokonalil a zaviedol pojem jednoduchej štruktúry, t. j. súhry minimálneho počtu 

faktorov, kt. moţno vysvetliť získané výsledky. Východiskové korelačné matice sa môţu vyjadriť aj 

faktormi, kt. sa vzájomne prekrývajú (sú vzájomne závislé). FA v oblasti výskumu osobnosti vyuţili 

najmä Guilford, Catell a Eyseneck. 

FA sa vyuţíva v rôznych vedných oblastiach, napr. sociol., med., vo vede o štáte, 

v ekonomických, technických vedách a i. FA skúma, koľko a kt. hypotetické veličiny al. faktory sú 

potrebné na vysvetlenie všetkých pozorovaných vzťahov daného skúmania. 

Analýza hlavných komponentov je štatist. metóda, kt. cieľom je analyzovať rozptyl v matici n 

vektorov merania o k zloţkách zavedením nových premenných (tzv. hlavných komponentov, HK), 

kt. sú vzájomne nezávislé, a ich rozptyly majú klesajúcu tendenciu. HK sú špecifikovanými 

lineárnymi projekciami zloţiek vektora merania. Prvý HK zachycuje max. variáciu medzi údajmi v 

danom súbore merania, druhý HK nezávisí od prvého a snaţí sa zachytiť max. zo zvyšku 

variability, kt. sa nedá vysvetliť prvým HK. Ostatné HK sa tvoria analogickým spôsobom. Projekcia 

sa vykonáva pomocou lineárnych funkcií zistených pomocou učebného súboru špeciálnymi 

algoritmami. 

Príklad: U 15 pacientov s akútnym infarktom myokardu sa 1., 3. a 5. d sledovali hodnoty CK a CK-

MB, ako aj hodnoty 10 biochemických parametrov. Pre jednotlivé parametre sa porov-nali 

jednotlivé d pomocou Wilcoxonovho testu a graficky znázornila ich dynamika. 

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

 Percento celkovej variability jednotlivých parametrov 

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

Počet    CK  LD  % V* 

Parametrov 

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

 4    78 % 82 %  (50 %) 

 5    74 % 77 %  (44 %) 

 6    65 % 72 %  (34 %) 

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

* % celkovej variability, keby v údajoch neboli predpoklady na redukciu dimenzionality  

Z tab. vyplýva, koľko % celkovej variability parametrov vystihujú prvé 2 hlavné komponenty 

vypočítané postupne pre skupiny so 4, 5 a 6 pôvodnými parametrami: 

Pri aplikácii na údaje nového pacienta sa najskôr vypočítajú príslušné hodnoty prvých dvoch 

hlavných komponentov pre všetky 4 sledované d. Ak sa získané body dostanú mimo referenčné 

zhluky zdravých jedincov (získané znázornením dopočítaných prvých dvoch hlavných 

komponentov), môţeme uvaţovať o poruche a inicializovať podrobnejšiu analýzu údajov pacienta. 

Po výpočte hlavných komponentov a zváţení moţnosti redukcie dimenzionality hlavných 

komponentov, moţno prejsť na →faktorovú a. Jej východiskovým bodom je určitý počet hlavných 

komponentov, kt. v podstate vystihuje variabilitu dát. Cieľom FA je zavedenie nových parametrov 

(faktorov) v priestore hlavných komponentov, kt. vlastnosťou je, ţe sa dajú racionálne 

interpretovať. Kaţdý faktor (nová premenná) by mala vysvetliť novú vlast-nosť údajov. 

Príklad: Pomocou skóre sa hodnotila th. účinnosť štyroch th. reţimov na 4 hlavné rizikové faktory 

ischemickej choroby srdca: hypercholesterolémiu, fajčenie, hypertenziu a nadhmot-nosť (tab.). 

Analýzou hlavných komponentov sa zistí, či korelačnú štruktúru dobre vystihujú prvé dva hlavné 

komponenty. Faktorová analýza odhalí, či sa tieto dva hlavné komponenty dajú transformovať na 

dva faktory ( prvý z nich koreluje so skóre 1 a 2, druhý so skóre 3 a 4). Tieto faktory zdruţujú 

informácie príslušných skóre a hodia sa na zjednodušený opis riziko-vých faktorov. Skóre 1 a 2 sú 

vysoko korelované (0,56) a nezávisia od skóre 3 a 4. Skóre 1 a 2 odráţajú určitú vlastnosť 



 

(faktor). Podobne, skóre 3 a 4, kt. medzi sebou vysoko korelujú. Z toho moţno vyvodiť závery o 

štatistickej závislosti hypercholesterolémie a fajčenia, resp. hypertenzie a obezity. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Korelácia 4 skóre rizikových faktorov ischemickej  
choroby srdca 

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

 Testy 1  2  3  4 

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

    1   1  0,56  0,11  0,19 

    2    1  0,07  0,06 

    3     1  0,49 

    4      1 

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

Idiografická analýza – analýza, kt. je zameraná výhradne na jeden konkrétny pprípad. Pouţíva sa 

napr. v epidemiológii. 

Kánonická analýza – druh →korelačnej a. 

Klasifikačná analýza →diskriminačná a. 

Konfiguračná analýza je štatistická metóda, kt. umoţňuje zisťovať existenciu určitých typov (príp. 

sy.) v súbore pozorovaných jedincov. Vychádza sa z dôkazu, resp. stanovovania (merania) 

určitého počtu relevantných znakov u jednotlivých osôb, a sleduje, kt. kombinácie sa vyskytujú 

častejšie neţ moţno očakávať celkom náhodne (napr. typy), resp., kt. konfigurácie sa vyskytujú 

menej často neţ náhodne (antitypy). Ide o neparametrickú metódu, pri kt. moţno spracovať rôzne 

údaje: a) nominálne; b) poradové; c) metrické. Metrické údaje môţu mať charakter intervalovej 

stupnice (kde nula nie je reálna, napr. ÉC), al. podielovej stupnice (ratio scale – kde nula je reálna, 

napr. tel. výška; tu moţno robiť kvocienty). 

Korelačná analýza (KA) je štatist. metóda, pri kt sa zisťuje závislosť medzi kvantitat. znakmi; 

zisťuje sa pri nej to, ako sa hodnoty jednej premennej veličiny menia pri zmenách druhej. 

Odlíšenie náhodných (stochastických) vzťahov od funkčných deterministických vzťahov, je kľúčom 

na odhaľovanie zákonitostí. Pri KA ide o skúmanie príčinných (kauzálnych) závislosti (asociácií), 

keď jeden jav al. skupina javov (príčina, resp. komplex príčin) vyvoláva iný jav, resp. skupinu javov 

(účinok, resp. komplex účinkov). Závislosť medzi príčinou a účinkom môţe byť jednostranná al. 

obojstranná. Príčinné závislosti javov treba odlíšiť od zdanlivých závislostí). KA skúma štatistické 

závislosti medzi kvantit. znakmi. Ak ide o skú-manie závislosti, z kt. jeden al. viaceré znaky sú 

kvalitat., ide o meranie ascociácie. 

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

Obr. 2. Diskriminácia medzi nádormi, cirhózou a hepatitídou  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
a) Testy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Skupina                        n       AST   AST+ALP   AST+ALP + LD      AST + ALP      AST + ALP + LD 

                                          + LD + TBi        +LD+TBi+CBi 

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

 Nádory                       47    36/47     29/47   29/47              34/47            34/47   

 Cirhóza                       40    10/40     36/40   37/40             34/40                   37/40 

 Hepatitída                     241      1/24     11/24   11/24             10/24                   10/24 

 Počet správnych dg. (%)  51        68         69      73                       73 

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

b) Štatistická významnosť 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    AST  ALP      LD       TBi a CBi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 Hodnoty F   21,8   18,1    12,2        1,0  

 Hladinavýznamnosti       <0,001    <0,001   <0,001      >0,01 



 

––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     
Parametre logistickej funkcie na odhad rizika ICHS (podľa Kannela a spol., 1976) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
   Premenná      Koeficient 

           muţ             ţena 

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

 b1 vek (roky)    0,374 307     0,266 569 3 

 b2 vek x vek  –0,002 116 5   –0,001 265 5 

 b3 cholesterol (mg/ml)   0,025 810 2     0,016 059 3 

 b4 systolický TK (Torr)   0,015 693     0,014 425 5 

 b5 fajčenie cigariet    0,558 301     0,039 534 8 

 b6 intolerancia glukózy   0,602 033 6     0,68 185 8 

 b7 cholesterol x vek  –0,000 391 9   –0,000 215 7 

 b8 hypertrofia ľavej komory   1,052 965 6     0,874 509 0 

 b0 absolútny člen  –19,770 956 0 –16,459 842 7 

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

Ak jeden zo znakov je kvalit. a druhý kvantit., moţno pouţiť →analýzu variancie, ak sú obidve 
2
-test. 

Jedna premenná veličina sa nazýva nezávislá a označuje sa ako x, druhá premenná veličina sa 

volá závislá a označuje sa ako y. Hodnoty x majú svoj aritmetický priemer xx a y aritmetický 

priemer y. 

Vzťah medzi závisle premennou Y a nezávisle premennými Xi, i = 1,2, ..., k vyjadruje regresná 

→funkcia  

Y
,
 = f(X1, X2, ..., Xk; B0, B1, ..., Bp 

kde Y, je podmienená stredná hodnota závisle 

premennej Y pri kaţdej konkrétnej veľkosti nezávisle 

premenných a udáva teoretickú veľkosť závisle 

premennej, kt. by dosahovala pri určitej veľkosti 

závisle premenných Xi, v prípade, ak by na ňu okrem 

premenných Xi nepôsobili nijaké iné vplyvy. 

Keďţe v skutočnosti nepoznáme ani typ regresnej 

funkcie, ani jej parametre B0, B1, ..., Bp, musíme ich 

odhadnúť na základe empirických údajov. V tom 

spočíva regresná úloha korelačného počtu; 

→regresná analýza. 

Cieľom KA je pomocou rôznych mier závislosti 

posúdiť jej tesnosť, t. j. určiť štatistické 

charakteristiky, informujúce o tom, do akej miery 

nezávisle premenné vysvetľujú variabilitu závisle 

premennej.  

 

 

 

 
              rxy = 0    rxy = +1 
                  rxy = – 1                 rxy = + 0,5 
                  rxy = –0,30   rxy = 0  
 

Obr. 2. Príklady bodových konfigurácií a k nim dopočítaných lineárnych korelačných koeficientov  



 

 

Niekedy sa uvaţuje o vzťahu podloţenom teoretickými úvahami, a KA má pomocou rôznych mier 

závislosti opísať jeho charakter. Nemá zmysel merať závislosť tam, kde na základe logickej úvahy 

nemôţe existovať. Zbytočná je KA aj tam, kde je korelácia podmienená formálnou koreláciou al. 

zdanlivou asociáciou. t. j.: 

a) formálnymi vzťahmi medzi veličinami (napr. korelácia medzi percentuálnymi charakteristikami, 

kt. sa navzájom doplňujú do 100 %) 

b) nehomogenitou študovaného základného materiálu, kt. podmieňuje zdanlivú asociáciu, napr. ak 

skúmaný výber obsahuje čiastkové výbery, pre kt. sa priemerné hodnoty veličín X a Y líšia, 

ovplyvňuje táto nehomogenita silne vypočítané korelácie a ich hodnoty neopisujú skutočný vzťah 

medzi uvaţovanými veličinami. Prejaví sa to na bodovom grafe tak, ţe zhluky bodov pre čiastkové 

výbery sa budú nachádzať v rôznych oblastiach súradnicového systému; príkladom je korelácia 

medzi koncentráciou hemoglobínu a počtom erytrocytov. 

c) pôsobením tretej veličiny (zdanlivá asociácia, napr. vzťahy medzi antropometrickými 

parametrami – výškou a hmotnosťou, al. zmeny podmienené časovým faktorom v 2 časových 

radoch, kde sa v priebehu času pôsobením tretieho faktora menia obidve veličiny). 

Najjednoduchším príkladom stochastickej závislosti je vzájomný lineárny vzťah 2 náhodných, 

normálne rozdelených veličin, napr. výšky a hmotnosti tela náhodne vybratých jedincov určitej 

kategórie. Intervaly tolerancie al. spoľahlivosti jednej a druhej premennej sa vzájomne zdruţujú 

tak, ţe pri grafickom znázornení vznikne elipsa. Vzťah x a y je obojsmerný. 

Zásadne iná situácia vznikne, ak jedna premenná (x) je nenáhodná veličina, vopred určená 

experimentátorom, napr. čas odberu vzoriek na biochemické vyšetrenie. Tu moţno uvaţovať len o 

závislosti y od x, vzťah je teda jednosmerný, x môţe byť iba nezávisle premennou. Regresný 

(ne)lineárny vzťah tu odpovedá na otázku, aké rozpätie hodnôt y moţno očakávať pri akejkoľvek 

myslenej hodnote x. Preto pri lineárnom vzťahu zhruba hyperbolického tvaru postupujú intervaly 

tolerancie a spoľahlivosti na obidve strany do nekonečna. O korelácii tu nemoţno hovoriť, 

korelačný koeficient nemoţno pouţiť (→regresná analýza). 

Ako číselný podkladový materiál na KA je k dispozícii určitý počet získaných dvojíc (xi, yi) 

nameraných veličín X a Y. Vynesením týchto párových hodnôt do súradnicového systému (napr. 

na milimetrový papier) získame základnú predstavu o rozloţení obidvoch veličín (bodový graf). 

Jeho prehliadkou zistíme, či je medzi charakteristikami presná funkcionálna závislosť al. voľnejší 

vzťah, tzv. stochastický, al. či sú od seba evidentne nezávislé. 

Ďalšia štatistická analýza má tieto ciele: a) poskytnúť číselné miery vzťahu; b) nájsť vzorce pre 

optimálnu predikciu veličiny, kt. povaţujeme za závisle premennú, o priemernej hodnote a 

variabilite predikovanej hodnoty; c) testovať rôzne hypotézy o skúmanom regresnom vzťahu. 

Podľa toho, koľko nezávisle premenných berieme do úvahy, hovoríme o: 

• jednoduchej al. párovej korelácii (korelácia dvoch premenných), ak uvaţujeme iba s jednou 

nezávisle premennou 

• o viacnásobnej korelácii (→mnohonásobná korelácia), ak je počet uvaţovaných nezávisle 

premenných > 1. 

Najdôleţitejšou mierou vzťahu (a mierou jeho linearity) dvoch náhodných veličín X a Y je 

Pearsonov korelačný koeficient. Jeho teoretická hodnota sa označuje  r, kt. odhadujeme z n 

nameraných párových hodnôt (xi, yi) vypočítaním výberového korelačného koeficienta (výberový 

koeficient kovariancie veličín X a Y) r podľa vzorca: 



 

 
       kovxy 
r = ——— , 
       sxsy 

Korelačný koeficient môţe nadobúdať hodnoty –1 aţ + 1. Ak je r = 1, je medzi veličinami funkčný 

vzťah typu y = a + bx. Ak je r < 0, hodnoty Y sa pri zväčšovaní X v priemere zmenšujú; ak je r > 0, 

hodnoty Y sa so zväčšovaním X zväčšujú (obr.). Keď sú veličiny rozdelené s pribliţne lineárnou 

závislosťou, je r dobrou mierou silu vzťahu, nemoţno však z neho vyvodzovať závery o 

kauzálnom vzťahu. Významnosť korelačného koefcienta sa odčíta z tabuliek pri zohľadnení 

stupňov voľnosti (n – 2). Dôleţité uplatnenie má aj pri mnohorozmernej analýze ako jeden z 

parametrov definujúcich mnohorozmerné normálne rozdelenie. Hodnoty r  silne ovplyvňujú 

vychýlené hodnoty vo výbere. Hodnota r ostáva po akejkoľvek transformácii nezmenená. 

Presnejšie miery korelácie poskytujú koeficienty príslušnej regresnej priamky a presnosť 

predikcie. 

V prípade, ţe veličiny vo výbere nemajú normálne rozdelenie al. vzťah nemá lineárny charak-ter, 

sila vzťahu sa meria Spearmanovým korelačným koeficientom poradia rs. Je odhadom rs. Ten 

nezávisí natoľko od vychýlených hodnôt, a pre malé a stredné rozsahy výberov, je jeho výpočet 

menej prácny ako r. Keď rs = 1, párové hodnoty leţia na vzostupnej funkcii, keď rs = –1, párové 

hodnoty sú na klesajúcej funkcii. Hodnota rs sa vypočíta podľa vzorca 
 
     i

2
 

rs = 1 – ———— 
   n(n2 – 1) 

 

kde i sú rozdiely poradia hodnôt xi a yi vzhľadom na ostatné hodnoty zoradeného výberu podľa 

veľkosti. Pred výpočtom treba k obidvom radom čísiel xi a yi tieto poradia priradiť. 

Parameter r odhadujeme z n nameraných párových hodnôt (xi, yi) výpočtom výberového 

korelačného koeficienta r podľa vzorca: 

 
       kovxy 
 r = ––––– , 
       sxsy 
 
       n         n 
kde kovxy = ∑ (xi – x) (yi – y)/(n –1) = (∑— xiyi – xy.n)/(n – 1) 
      

i=1           i=1
  

Koeficient kovxz sa nazýva výberový koeficient kovariancie veličín X a Z. 

Odhadom s je výberový korelačný koeficient rs (–1  rs  1), kt. pre daný výber (xi, yi) vypočítame 

podľa vzorca: 
 
            6∑Di

2
 

rs = 1 ———— 
           n(n2 –1) 

kde Di sú rozdiely poradí hodnôt xi a yi vzhľadom na ostatné hodnoty zoradeného výberu podľa 

veľkosti. Pred výpočtom treba k obidvom radám čísel xi a yi tieto poradia priradiť.  

Štatistická významnosť koeficienta rs sa posudzuje podľa tabuliek; ak rs > tabuľková hodnota (pre 

daný počet párov meraní n a hladinu významnosti), môţno vzťah pokladať za významný. 

Spearmanov korelačný koeficient sa niekedy pouţíva na odhad Pearsonovho korelačného 

koeficienta r, pretoţe pre dvojrozmerne rozdelené veličiny X a Y platí pribliţný vzťah: 

 = 2 sin (0,523 s) 



 

Cieľom KA je identifikovať zdroje zdanlivých asociácií (napr. s časovým faktorom). Aby sa dal 

vyvodiť kauzálny stochastický vzťah, meria sa po vylúčení vplyvov, kt. naň majú ostatné 

parametre. Na to slúţi parciálny korelačný koeficient. Napr. predpokladáme lineárnu koreláciu 

medzi veličinami X, Y a Z: xy, yz, yz. Parciálny korelačný koeficient xy.z, kt. meria silu vzťahu 

veličín X, Y po vylúčení vplyvu parametra Z, vypočítame podľa vzorca: 
 
        xy – xz yz 
 xy.z = ——–——————– 
               –––––––––––––––––––––– 
            √ (1 – xz

2
)(1 – yz

2
) 

Jeho odhad pomocou nameraných hodnôt (xi, yi, zi) získame dosadením výberových korelačných 

hodnôt za teoretické. Výpočty a  odhady  parciálnych  korelačných  koeficientov yz.x a xz.y 

dostaneme príslušnou cyklickou zámenou korelačných koeficientov.Parciálny korelačný koeficient 

sa testuje rovnako ako normálny korelačný koeficient. Počet stupňov voľnosti je však n – 3, kde n 

je počet trojíc dát vo výbere. 

Príklad korelačnej analýzy: Treba vypočítať korelačný koeficient pre párové hodnoty nameraných 

veličín biochemického parametra 2 rôznymi metódami uvedené v tab. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     
Údaje na výpočet korelačného koeficienta poradia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
 x Poradie      y Poradie    D   D2 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
13  3   12     2    1    1 
17  5,5   17     7  –1,5    2,25 
10  1   11     1     0    0 
17  5,5   13     3     2,5    6,25 
20  7   16     6     1    1 
11  2   14     4   –2    4 
15  4   15     5   –1    1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Súčty        0         15,50 

 

 x
–
 = 103/7 = 14,7, y

–
 = 98/7 = 14 

s
2
x = (1 593 –  14,7 . 14,7 . 7)/(7 –  1) = 13,69, sx = 3,66 

s
2
y = (1 400 – 14 . 14 . 7)/(7 –  1) = 4,66, sy = 2,16 

kovxy  

r = 5,73/(3,66 . 2.16) = 0,72 

Pri tomto počte meraní sa r významne nelíši od nuly na hladine 5 %. 
 
            6 . 15,50 
rs = 1 ––––––––– = 0,723 
             

Na posúdenie štatistickej významnosti koeficienta rs slúţia tabuľky. Ak hodnota rs presahuje 

tabuľkovú hodnotu pre daný počet párov merania n a hladinu významnosti, moţno vzťah 

povaţovať za významný. V našom prípade, ak testujeme dvojstrannú hypotézu rs = 0 na hladine 1 

%, je tabuľková hodnota 0,893; vzťah medzi obidvoma parametrami nie je významný. 

Spearmanov koeficient s sa niekedy pouţíva na odhad Pearsonovho korelačného koeficienta , 

pretoţe pre dvojrozmerné normálne rozdelené veličiny X a Y platí pribliţný vzťah: 

 = 2 sin (0,523 rs) 

Parameter  odhadujeme z n nameraných párových hodnôt (xi, yi) výpočtom výberového ko-

relačného koeficienta r podľa vzorca:  
 
        kovxy 
  = –––––, 



 

         sxsy 
           n 
kde kovxy = —– (xi–x)(yi–y)/(n–1) = (— xiyi – xy.n)/(n – 1) 
          i=1 

Výpočtové vzorce 
                                              ––––––––––––––– 
       1  n  ∑(xji – xj)

2
 

xj = mj = –– ∑ xji,   sj = √ –––––––––– 
      n          n – 1 
 
          i=1  

          ∑(xji – xj)(xkt – xk)/(n –1) 
           

i 

rjk =  ––––––––––––––––––––– 
                         sj . sk 

Obr. 3. Vektor merania, matica merania, kondenzácia dát 

Analýza kovariancie je štatistická metóda korelačnej analýzy, pri kt. sa eliminuje vplyv rušivých 

premenných na cieľovú veličinu pred vlastným testovaním zhodnosti priemerov cieľovej veličiny v 

rôznych populáciách. Ide o špeciálný variant →analýzy rozptylu, kt. umoţňuje analýzu účinku 

dvoch či viacerých nezávislých premenných na sledovanú závislú premennú, ak sa pozorované 

osoby nedajú vyrovnať či náhodne rozdeliť do jednotlivých skupín. Najprv sa stanovia vstupné 

rozdiely medzi skupinami, vyhodnotia sa, štatisticky sa vyrovnajú a potom sa vykoná analýza 

rozptylu. Napr. u hypertonikov sa sleduje vplyv rôznych th. reţimov na rôzne druhy hypertenzie. 

Vieme, ţe voľbu liečiva spoluurčuje stupeň závaţnosti hypertenzie (napr. hodnota krvného tlaku). 

A. k. zohľadní najprv rozdiely TK, vyhodnotí ich, a aţ potom sa zisťujú rozdiely medzi rôznymi th. 

reţimami či rôznymi druhmi hypertenzie. 

Kvantálna analýza sa pouţíva v med. na vyhodnocovanie výsledkov experimentov na zvieratách 

al. pri klin. pozorovaniach (napr. posudzovanie účinnosti nového liečiva), ako aj na pribliţný 

výpočet dávky (koncentrácie) látky (vírusovej suspenzie, toxínu ap.). 

Príklad: Určenie letálnej dávky (LD) al. účinnej dávky (ED) – skúma sa účinok rozličných 

koncentrácií suspenzie vírusu encefalitídy na pokusných zvieratách. Treba zistiť koncentráciu, pri 

kt. polovica zvierat uhynie a druhá polovica zostane naţive. Proporcia 50 % (dosis letalis 50 – 

LD50) sa volí preto, lebo tá podlieha oveľa menej náhodným variáciám ako absolútny výsledok 100 

% al. 0 % uhynutých zvierat. (Počet zvierat musí byť pre kaţdú dávku rovnaký a ô 5, dávky musia 

mať rovnaký aritmetický al. logaritmický interval a letálna dávka musí v tabuľke susediť s 2 

hodnotami <50 %). Výsledky pozorovaní zostavujeme ako kumulatívne súčty uhynutých zvierat a 

zvierat, kt. preţili (tab.). 

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

Tabuľka na kvantálnu analýzu 

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

 Koncentrácia      Počet zvierat          Kumulatívny súčet   Percento 

 (suspenzie)      celkový   uhynutých   preţivších    uhynutých     preţivších    uhynutých 

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

       10
–1

     6       6            0     27            0     100 

       10
–2

     6       6            0     21            0     100 

       10
–3

     6       5            1     15            1       94 

       10
–4

     6       5            1     10            2       83 

       10
–5

     6       4            2       5            4       56 

       10
–6

     6       1            5       1            9       10 

       10
–7

     6       0            6       0            1       50  

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

LD50 zodpovedá koncentrácii medzi 10
-5

 a 10
-6

, čo vyjadríme ako LD
-5

,,.., pričom ,,.. znamená 

doplnok exponentu DELD50; vypočítame ho podľa vzorca: 



 

 
              a – 50 
DELD50 = h . –––––– 
              a –  

h = veľkosť intervalu jednotlivých dávok (koncentrácií vyjadrených v logaritmoch – v našom 

prípade h = 1; a = najbliţšia proporcia uhynutých zvierat ako 50 % – v našom prípade (= 56 %); b 

= najbliţšia proporcia uhynutých zvierat ako 50 % – v našom prípade = 10 %. 

 

Keď dosadíme uvedené hodnoty, dostaneme: 
 
               56 – 50       6 
 DELD50 = 1 . ––––––– = ––– = 0,13 
               56 – 10      46 

Doplnok exponenta 0,13 pripočítame k exponentu ELD50: 

ELD50 = –5,13 = 10 – 5,13 

LD50 predstavuje priemer, kt. stredná chyba mELD50 sa vypočíta podľa Pizziho vzorca: 
 
          0,79 . h . R 
mELD50 =  ––––––––––  
                 n 

0,79 = Pizziho konštanta; h = veľkosť intervalu medzi jednotlivými dávkami (koncentráciami) 

vyjadrená v lo-garitmoch. V našom prípade = 1 (ak by boli intervaly medzi jednotlivými dávkami 

napr. 10
-1,0

, 10
-1,5

, 10
-2,0

, 10
-2,5

 atď., h by sa rovnalo 0,5); R = rozdiel medzi exponentami LD25 a 

LD75; R = ELD25 ELD75; LD25 bude leţať medzi koncentráciou 10
-5

 a 10
-6

: LD25 = 10
-5

, ... : 
 
          a1 –  
DELD25 =  ––––––––  
          a1  – b1 

Doplnkový exponent LD25 vypočítame podľa vzorca: 
 
               a1 –  56 –      31 
 DELD25 = h .  ––––––– = 1. ––––––– =  –––  = 0,67 
               a1 – b1            56 –    46 

Podobne LD75 bude medzi koncentráciami 10
-4

 a 10
-5

: 
 
         a2  –  
LD75 = h . ––––-–––  
         a2  – b 

Keď ide o lineárnu závislosť, je r dobrou mierou sily vzťahu, nehovorí však nič o kauzálnom 

vzťahu (to platí o všetkých mierach závislosti). Štatistická významnosť vypočítanej hodnoty 

korelačného koeficienta sa odčíta z tabuliek kritických medzí v závislosti od stupňov voľnosti. Ak 

bolo n párových hodnôt, má vypočítaný korelačný koeficient  n – 2 stupne voľnosti. Pri výberoch o 

väčších rozsahoch moţno určiť aj intervalový odhad teoretickej hodnoty korelačného koeficienta r 

na hladine spoľahlivosti 95 %: 

                                  ––                                –– 

r – 2(1 – r
2
)/√n   r  r + 2(1 – r

2
)/√n 

Vo výberoch, v kt. nemôţeme predpokladať normálne rozdelenie al. linearitu očakávaného 

vzťahu, meriame silu vzťahu Spearmanovým korelačným koeficientom poradia rs. Jeho hodnota 

nezávisí natoľko od vychýlených hodnôt, a pre malé a stredné súbory je jeho výpočet menej 

prácny ako výpočet Pearsonovho korelačného koeficienta. 

h  prípade = 1 

a2 = najbliţšia vyššia proporcia uhynutých ako 75 % (v našom prípade 83 %) 



 

b2 = najbliţšia niţšia proporcia uhynutých ako 75 % (v našom prípade 56 %). 

Príslušné hodnoty dosadíme do vzorca a dostaneme: 
 
               a2  –       83 – 75      8 
 DELD75 = h . ––––-––– = 1 ––––––– = ––– = 0,30 
               a2  –  b2               27 

LD75 sa teda rovná 10
-4,30 

Hodnotu R vypočítame podľa vzorca: 

R = EDL25 EDL75  

Keďţe ide o rozdiel medzi exponentami, vy  h. 

Teraz hodnotu R dosadíme do vzorca pre strednú chybu exponenta LD50: 

LD50 = 10
-5

,13 ± 0,42 

Priemerná smrteľná dávka pre 50 % pokusných zvierat bude teda koncentrácia vírusu 10-5,13, a 

stredná chyba tejto priemernej dávky bude 0,42 logaritmu. 

Mnohorozmerná analýza dát (MAD) – pouţíva sa na hodnotenie štatistických vlastností niekoľ-

kých meraných znakov objektov, pričom sa kladie dôraz na ich opis ako celku. Veličiny sú totiţ 

vzájomne závislé, takţe nemôţeme jednu al. viaceré veličiny oddeliť od ostatných a uvaţovať o 

nich izolovane. Musíme ich posudzovať spoločne, vychádzajúc z pravidla, ţe celok je viac ako 

prostý súčet jeho častí. Súčasné vyhodnocovanie viacerých veličín dovoľuje všeobecnejšie a 

rozmanitejšie výroky ako ich izolované pozorovanie. MAD sa uplatňuje najmä vtedy, keď nemáme 

veľké apriórne znalosti o vzťahoch medzi veličinami a riešeným problémom, al. ak sú tieto vzťahy 

veľmi zloţité. 

Modely spojené s MAD majú obvykle tvar lineárnej väzby medzi veličinami, kt. predstavuje často 

dostatočnú aproximáciu inak nelineárnych vzťahov. Aplikácia nelineárnych prístupov je zloţitejšia. 

Výsledkom merania sú údaje (dáta, hodnoty rôznych veličín meraných na skúmaných objektoch). 

Získané údaje sa dosadia do tabuľky (matice), v kt. sú v jednotlivých stĺpcoch namerané hodnoty 

veličín na jednom objekte (napr. hmotnosti tela). Pri štatistickej analýze vykonávame rôzne 

výpočty. Pomocou dát zisťujeme aritmetické priemery, smerodajné odchýlky a korelačné 

koeficienty medzi rôznymi veličinami atď. Potom vyvodzujeme výpovede o dátach, kt. majú vzťah 

k riešenej úlohe. 

Keď sme merali určité veličiny na n objektoch (napr. pacientoch), dostaneme n vektorov merania, 

kt. tvoria tabuľku dát o n stĺpcoch a k radoch. Táto matica sa označuje symbolom X. Moţno ju 

rozšíriť o riadky vzniknuté transformáciami pôvodných riadkov. Pre nestratifikovanú tabuľku a 

kvantitatívne veličiny sa vypočítajú zákl. charakteristiky pre kaţdú veličinu, pričom sa získa vektor 

priemerov (m), vektor smerodajných odchýliek (s) a rad korelačných koeficientov (r), merajúcich 

silu vzťahu medzi veličinami. Tieto korelačné koeficienty sa zostavia do tabuľky o k riadkoch a k 

stĺpcoch, kt. sa nazýva korelačná matica (R). V i-tom riadku a j-tom stĺpci korelačnej matice je 

korelačný koeficient rij merajúci koreláciu medzi i-tou veličinou z vektora merania. Niekt. veličiny v 

matici X nemusia mať charakter náhodných veličín (ich hodnoty sú kontrolované). 

Označme merané veličiny X1, X2, …, Xk. V symbolickom zápise na obr. označujeme k hodnôt 

nameraných na i-tom objekte (opisujúcich osobu) ako k-ticu (x1j, x2j, …,  xki), kt. sa nazýva vektor 

merania (x).  

Môţeme získať niekoľko matíc merania X pri opakovaných meraniach v rôznych časových 

intervaloch. 



 

Koeficient rjksjsk = KOVjk sa nazýva kovarianciou medzi premennou s indexom j a k. Tieto 

kovariancie sa môţu usporiadať podobne ako korelačné koeficienty do kovariačnej matice. 

Parametre m, s, R  sú zákl. štatistické charakteristiky a opiera sa o ne väčšina výpočtov pri 

MAD. 

Príklad: Matica pozorovaní X sa získala vyšetrením 4 rizikových faktorov ischemickej choroby 

srdca: X1 – cholesterolémie, X2 – fajčenia, X3 – hypertenzie, X4 – androgýnneho typu obezity 

zmeralo u 6 pacientov, z kt. dve boli ţeny a ďalší 4 muţi. Rizikové faktory sa hodnotili bodmi 1 – 

10 (1 = zlá hodnota, 10 = výborná hodnota). 

Ak sme merali u n osôb, dostaneme n vektorov merania, kt. tvoria tabuľku údajov o n stĺpcoch a k 

riadkoch. Túto maticu označujeme symbolom X. Moţno ju rozšíriť o riadky vzniknuté 

transformáciou pôvodných riadkov. 

Podobných tabuliek môţe byť viac, napr. keď sa meria niekoľko subpopulácií. Aj priamo v tabuľke 

moţno vykonať triedenie podľa určitých faktorov, ako napr. pohlavie, vek ap. Pre nestratifikovanú 

tabuľku a kvantit. veličiny počítame zákl. charakteristiky pre kaţdú veličinu, pričom dostaneme 

vektor priemeru (m), vektor smerodajných odchýlok (s) a rad korelačných koeficientov (r), kt. 

merajú silu väzbu medzi veličinami. Tieto korelačné koeficienty zostavíme do tab. s k riadkami a k 

stĺpcami, tzv. korelačnú maticu (R). V i-tom riadku a j-tom stlpci korelačnej matice je korelačný 

koeficient rij, kt. meria koreláciu medzi i-tou a j-tou veličinou z vektora merania. 

  proces merania hodnoty charakteristík 

           ┌ ––––– x1 =   x1i      

           ├ ––––– x2 =   x2i      

objekt ┤   .        .       = x  vektor merania 

               .        .       

               .        .       

           └––––– xk =   xkt       

 

 

x11  x11  . . . x1n            m1       s1         r11  r12  . . .  r1k 

x21 x22  . . .  x2n      kondenzácia dát      m2       s2        r21  r22  . . .  r2k 

  .    .        .             .         .           .     .   . 

  .    .        .              .         .           .     .   .  

  .    .        .              .         .           .     .   . 

xk1  xk2 . . .  xkn              mk       sk        rk1  rk2 . . .   rkk 

 

       X               m         s             R 

 
 matica merania                    priemery smer.         korelačné 

                                                            odchýlky            koeficienty  

 
Výpočtové vzorce 
           –––––––––––––––- 

              ∑ (xji – xj)
2
    

      1  n                            
i 
       

xj = mj = –– ∑ xji,   sj √  = ––––––––- 
     n  

i=1
                    n – 1 

    
   ∑(xji – xj)(xkt – xk)/(n –1) 
rjk =  i –––––––––––––––––––––– 
   sj . sk 

 
Obr. 4. Vektor merania, matica merania, kondenzácia dát 



 

 

Niekt. veličiny zastúpené v matici X nemusia mať charakter náhodných veličín (ich hodnoty sú 

kontrolované). 

Parametre m, s, R sú zákl. štatistické charakteristiky a opiera sa o ne väčšina výpočtových 

postupov MAD. Ich teoretické hodnoty pre danú populáciu definujú mnohorozmerné normálne 

rozloţenie, kt. často aspoň aproximatívne opisuje pravdepodobnostné správanie vektora merania. 

Ich výpočtom získavame dôleţitú kondenzáciu informácie obsiahnutej v matici dát.  

Príklad: Výsledky MAD regresnou a., diskriminačnou a. a a. hlavných komponentov moţno 

ilustrovať na modelovom príklade. Matica pozorovaní X sa získala tak, ţe sa psychol. testami: X1 

= prírodovedné vedomosti, X2 = literárne vedomosti, X3 = schopnosť koncentrácie, X4 = logické 

myslenie zmeralo 6 ţiakov (ôi), z kt. prví dvaja pochádzali z triedy, kde sa vyučovalo metódou a, 

ďalší štyria z triedy, kde sa vyučovalo metódou b. Testy sa hodnotia bodmi 1 do 10 (1 = zlý 

výsledok, 10 = výborný výsledok). 

 

     ô1   ô2 ô3  ô4 ô5  ô6 

matica merania X  X1    7   9  4   2  3   1 

    X2    9   8  3   3  1   1 

    X3  10   8  1   2  2   1 

    X4    8 10  2   2  4   4 

(v praxi má byť počet meraní väčší). 

 

V našom prípade n = 6, k = 4. Výpočtom sa zistili tieto základné charakteristiky: 

 

       X1   X2  X3   X4 

korelačná matica R     X1 1,00  0,91  0,87  0,87 

      X2  0,91  1,00  0,96  0,82 

      X3  0,87  0,96  1,00  0,89 

      X4  0,87  0,82  0,89  1,00 

vektor priemerov     m =        (2,80;   4,18;       4,00;       5,00) 

vektor smerodajných odchýliek   s =          (2,80;   3,18;       3,60;       3,00) 

 

Rozlišujeme dva druhy matice dát X podľa účelu analýzy. Prvá, exploračná fáza aanalýzy dát sa 

nazýva ,,učebná―; pomocou nej sa hľadá model opisujúci správanie veličín – štatistické procedúry 

,,učia― (obvykle pri predikcii al. klasifikácii). V druhej fáze sa získava druhá matica dát ,,skúšobná― 

na konfirmačnú analýzu získaného modelu, resp. hypotéz. Rozdelenie dát na dva nezávislé 

súbory, učebný a skúšobný, je nevyhnutné kvôli získaniu hodnoverných výsledkov. 

Niekt. veličiny sú všeobecne kvantitatívne, iné môţu byť kvalitatívneho charakteru. Podľa ich 

vzťahu k problému riešenia sa veličiny delia na: a) cieľové (kriteriálne, závislé); zaujíma nás, ako 

ich ovplyvňujú ostatné veličiny, nemôţeme ich kontrolovať; b) ovplyvňujúce (nezávislé, 

predikčné); môţeme ich kontrolovať; c) rušivé (kontaminantné); nie sú priamo predme tom nášho 

záujmu, ale môţu ovplyvňovať vzťahy medzi cieľovými a ovplyvňujúcimi veličinami; ich vplyv na 

výsledok analýzy sa snaţíme eliminovať. 

Všetky moţné k-tice, kt. moţno získať zmeraním sledovanej populácie, sú vlastné body k-roz-

merného priestoru o súradniciach daných vektorom x a tvoria priestor merania, kt. sa dá názorne 

predstaviť v beţnom karteziánskom systéme súradníc v rovine. Meranie o 3 zloţkách sa s istými 

ťaţkosťami dá znázorniť v trojrozmernom grafe. Geometrická predstava rozloţe-nia viac neţ 

trojrozmerných vektorov merania je uţ veľmi ťaţká. Niekt. pojmy rovinnej, resp. priestorovej 

geometrie sa dajú previesť do viacerých rozmerov, a to pomocou Euklidových vzdialeností. 



 

Príklad: Ak máme merania od 2 osob A a B, o dvoch zloţkách (x1, y1) a (x2, y2), dajú sa 

vzdialenosti týchto bodov vypočítať podľa Pythagorovej vety podľa vzorca: 

        –––––––––––––––––––––––––- 

v = √(x1 – x2)
2 
 + (y1 – y2)

2
 

Ďalšou aplikáciou tejto vety získame vzorec na výpočet vzdialenosti v trojrozmernom priestore 

medzi bodmi so súradnicamii (x, y, z): 

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

v = √(x1 – x2)
2 
 + (y1 – y2)

2 
 + (z1 –z2)

2
 

Z týchto dvoch vzorcov vychádza zovšeobecnenie na počítanie mier vzdialeností vo 

viacrozmerných priestoroch merania  medzi  dvoma vektormi merania (x11, x21, ... , xk1) a (x12, x22, 

... , xk2): 

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

v = √(x11 – x12)
2 
+ (x21 – x22)

2 
 + . . . + (xk1 – xk2)

2
 

 

 
 
 
Obr. 2. Ilustrácia vzdialenosti 2 bodov A a B v rovine 

Táto miera Euklidovej vzdialenosti je mierou 

nepodobnosti obidvoch vektorov. Vzdialenosť sa dá 

definovať aj pre kvalitatívne veličiny. Ak sú napr. vo 

vektore len binárne veličiny, kt. majú hodnoty 0 al. 1, 

moţno vzdialenosť medzi dvoma vektormi hodnotiť relatívnym počtom nezhôd v súradniciach 

obidvoch vektorov. 

V štatistike sa pouţívajú aj niekt. špeciálne druhy vzdialenosti, kt. prihliadajú napr. na variabilitu. 

Jednotlivé hodnoty veličín v takejto štatistickej vzdialenosti prispievajú k jej veľkosti hodnotou, kt. 

je nepriamo úmerná ich variabilite. Odchýlka veličiny s veľkou variabilitou nie je taká dôleţitá ako 

rovnaká odchýlka veličiny s malou variabilitou. Takýto postup hodnotenia odchýlok pouţíva aj 

lekár intuitívnym spôsobom pri hodnotení trendov biochemických parametrov al. rozhodovaní, kt. 

výsledok z palety testov má väčšiu váhu. 

Príklad: Test T1, resp. T2 má v zdravej populácii priemernú hodnotu m1, resp. m2 a smerodajnú 

odchýlku s1, resp. s2. Je známe, ţe za predpokladu normálneho rozdelenia početnosti sú 

príslušné referenčné rozpätia obidvoch testov dané intervalom: m1 ± 2si, i = 1, 2. Tento vzorec 

môţeme adekvátne vyjadriť pouţitím štatistickej vzdialenosti výsledku vi pre test Ti od výberového 

priemeru: 
 
         xi – mi 
 vi = x

,
 i = ––––––– 

               si 

x
,
 i je štandardizovaná hodnota výsledku xi. Ak je táto vzdialenosť vi väčšia ako 2, výsledok xi je 

značne vzdialený od zdravej populácie (v skutočnosti leţí mimo referenčné rozpätie) a označuje 

ho ako patologický.  



 

 
Obr. 3. Dvojrozmerné rozdelenie početnosti. a) bodový graf nameraných hodnôt s priemermi jednotlivých 

veličín; b) konfidenčná elipsa pre body z obrázka a). Body A a B majú od vektora priemerov rovnakú 

,,štatistickú― vzdialenosť 

 

Na obr. je znázornený zhluk bodov zodpovedajúci zdravej populácii spolu s priemermi obidvoch 

testov. Vzdialenosti bodov A a B od priemeru sú zo štatistického hľadiska rovnaké, pretoţe obidva 

body môţeme v ich polohách nájsť s pribliţne rovnakou pravdepodobnosťou. Na obr. b) je 

znázornená konfidenčná elipsa, kt. vyznačuje body s rovnakou pravdepodobnosťou výskytu, a 

teda aj s rovnakou štatistickou vzdialenosťou od centra zhluku. Táto elipsa súčasne ukazuje, ako 

vyzerá optimálna referenčná oblasť zostrojená na základe tohto zhluku. Vzorec štatistickej 

vzdialenosti prihliadajúcej na korelovanosti obidvoch veličín má tvar: 
 
           (x1 – m1)

 2
   (x1 – m1) (x2 – m2)      (x2 – m2)

 2
          1 

v
2
 = [––––––––– – 2r ––––––-––––––––– + ––-—–––– ] . —-—–– 

       s1
2
                          s1s2     s2

2
        (1 – r

2
) 

Ak r = 0, dostaneme Euklidovu verziu vzdialenosti. Všeobecný vzorec pre k veličín je značne 

zloţitý, ale okrem priemerov, smerodajných odchýliek a korelačných koeficientov neobsahuje 

nijaké iné parametre. Dá sa ľahko vykonať na počítači. 

Táto tzv. Mahalanobisova vzdialenosť sa vypočíta vtedy, ak chceme rozhodnúť, či dané merania 

patria do predpokladanej populácie (analýza vychýlených, odľahlých hodnôt – outliers). 

 

Obr. 4. Odvodené rozdloženie pre dvojrozmerné rozloženie. a – marginálne rozloţenie spolu 

s konfidenčnou elipsou, priemermi a referenčnými medziami; b – podmienené rozloţenie s priemerom mx; c 

– konfidenčná elipsa so zakresleným rozloţením prvého hlavného komponentu 

 

Kritická hranica vzdialenosti pri určovaní 95 % referenčnej oblasti vychádza z viacrozmerné-ho 

Gaussovho rozdelenia početnosti, kt. je zovšeobecnením jednorozmerného normálneho 

rozdelenia. Toto rozdelenie opisuje pribliţné správanie zhlukov mnohorozmerných meraní. Tieto 

zhluky majú typicky jedno miesto zhustenia – ťaţisko, stred – a smerom od neho sa relatívna 

početnosť výskytu postupne zmenšuje. Ich tvar je vzhľadom na ťaţisko symetrický a ovplyvňujú 

ho korelácie medzi veličinami. 



 

Príslušné konfidenčné oblasti majú tvar zovšeobecneného elipsoidu. Z tohto mnohorozmerné-ho 

rozdelenia moţno odvodiť tri dôleţité triedy špeciálnych rozdelení: 

a) marginálne rozdelenie, čo sú jednorozmerné rozdelenia jednotlivých veličín, zastúpených 

v mnohorozmernom modele; ich zostrojenie pre prípad dvojrozmerného rozdelenia je na obr. a) 

b) podmienené rozdelenie, čo je predikované rozdelenie pre zvolenú veličinu Xi z vektora merania 

x za predpokladu, ţe ostatné veličiny – hodnoty vo vektore (na objekte) sú známe. Ide o regresnú 

veličinu Xi na zvyšných veličinách vektora x. Za predpokladu normálneho rozdelenia početnosti 

vektora x je toto rozdelenie opäť normálne. Jeho priemer a rozptyl sa zisťuje pouţitím lineárneho 

regresného modelu. Pre jednorozmerný vektor tieto hodnoty dostaneme pomocou jednoduchej 

lineárnej regresie. Za predpokladu podmieneného rozdelenia veličiny X1 pri danej hodnote veličiny 

X2 = z, máme napr. priemer m2 a rozptyl sx
2
, potom platí: 

m2 = m1 + (r
2
/s2

2
)(z – m2)(z – m2),  sz

2
 = s1

2
 – r

2
/s2

2
 

Modelovo je podmienené rozdelenie zobrazené na obr. (b). 

c) Rozloţenie komponentu, t. j. rozdelenie zvolenej lineárnej kombinácie Y veličín z vektora 

merania x danej koeficientmi 

a0, a1, a2, …, ak 

Z = a1X1 + a2X2 + a2X2 … akXk + a0 

Ak je toto rozdelenie normálne, aj rozdelenia modelu sú normálne. Na obr. c je rozdelenie 

hlavného komponentu, kt. vysvetľuje hlavnú časť variability rozdelenia (v tomto prípade 

dvojrozmerného rozloţenia). 

Priemerná hodnota Z sa vypočíta podľa vzorca: 

my = ∑ aimi + a0 

Výpočet smerodajnej odchýlky sy veličiny Y je zloţitejšie. 

V mnohorozmernej analýze sa pred pouţitím parametrických metód musí najprv overiť, ţe ide o 

mnohorozmerné normálne rozdelenie. Keď nejde o normálne rozdelenie, máme tri moţnosti: a) 

Predpokladáme robustnosť pouţitých štatistických procedúr (t. j., ţe spoľahlivú odpoveď dajú aj 

pri porušení predpokladu normality). b) Transformujeme namerané veličiny (napr. logaritmicky, 

odmocnením ap.). c) Pouţijeme neparametrické metódy. 

Multivariátna analýza →analýza mnohorozmerná. 

Analýzy nákladové – (angl. cost analysis) ekonomické analýzy vyjadrujúce vzťah medzi výsledkami 

dosiahnutými intervenciou a vynaloţeným úselím. K hlavným metodologickým prístupom patria 

analýzy typu analýza prospešnosti vynaloţených nákladov, analýza minimalizácie vynaloţených 

nákladov, analýza dôsledkov vynaloţených nákladov. Pri rozdielnom časovom rozloţení nákladov 

a úţitku dosiahnutých programom treba kalkulovať s diskontnou sadzbou. Diskontná sadzba odráţa 

preferenciu spoločnosti medzi súčasnými a budúcimi nákladmi a úţitkami. 

• Analýza prospešnosti vynaložených nákladov   (angl. →cost benefit analysis, CBA) hodnotí 

vynaloţené náklady a výsledný prínos intervenčného programu. Výsledok sa vyjadruje vo 

finančných čiastkach. 

• Analýza dôsledkov vynaložených nákladov – (angl. cost-consequence analysis)  ekonomické 

vyhodnotenie dvoch al. viacerých alternatívnych programov. Náklady i výsledky sa prezentujú 

v prirodzených jednotkách (napr. čas, kvalifikácia, TK, pričom sa nehodnotí dôleţitosť jednotlivých 

výstupov a záverečné hodnotenie sa ponecháva na popuţívateľovi štúdie). 



 

• Analýza minimalizácie vynaložených nákladov – (angl. cost-minimalization analysis) pouţíva sa 

v prípadoch, keď účinnosť porovnávaných intervencií je rovnaká, porovnávajú sa vynaloţené 

náklady pri rôznych postupoch. Výsledky sa vyjadrujú vo finančných čiastkach. 

• Analýza účelnosti vynaložených nákladov – (angl. cost-utility analysis) porovnávajä sa rôzne 

choroby a rôzne programy intervencie. Hodnotenie je kvalit. i kvantit., výsledky sa vyjadrujú v rokoch 

ţivota v štandardnej (úplnej) kvalite ţivota (quality adjusted life years, QALY). Kaţdého obdobiu 

ţivota sa podľa zdrav. stavu priraďuje hodnota na jednotkovej stupnici, kde 0 znamená smrť a 1 

úplné zdravie. Touto hodnotu sa vynásobí počet rovo ztrávených v danom zdravotnom stave, 

a získa sa tak ekvivalent počtu rokov ţivota v úplnej kvalite. 

• Analýza účinnosti vynaložených nákladov – (angl. cost-effectiveness analysis) pouţíva sa na 

porovnanie účinnosti intervenčných programov, kde sa účinky dajú vyjadriť jednou premennou. 

Hodnotí pomer vybnaloţených nákladov na intervenciu a na účinnosti; výsledky sa vyjkadrujú 

v jednotkách ako získlané roky ţivota, počty odvrýátených úmrtí, prípady zachytené skríningovými 

programami a i.  

Ortodoxná analýza →Freud. 

Pasívna analýza – syn. ortodoxná. 

Analýza podľa pôvodného liečebného zámeru – (angl. analysis intention to treat) analýza 

klinickej štúdie, v kt. sa hodnotenie účinku študovaného lieku al. liečebného postupu vykonáva pre 

všetky osoby pôvodne zaradené do štúdie bez ohľadu na to, či štúdiu ukončili. 

Analýza podľa skutočne absolvovanej liečby – (angl. analysis of treatment) analýza výsledkov 

klinickej štúdie, pri kt. sú v hodnotení výsledkov zahrnuté len osoby, kt. ukončili štúdiu a vyradené 

tie, kt. prestali prijímať predpísanú th. 

Priama analýza – (Rosen, 1953, 1966) priama psychoterapeutická interpretácia. 

Analýza problému – pouţíva sa v informatike. Je to vývojová fáza pri tvorbe programového pro-

striedku, kt. cieľom je úplne a jednoznačne obsiahnuť problém a všetky podstatné podmienky 

prostredia a preveriť uskutočniteľnosť vývoja plánovaného programu. P. a. sa člení na 4 fázy, kt. 

môţu prebiehať súbeţne: analýza stavu, vývoja koncepcie, štúdia uskutočniteľnosti a plá-novanie 

projektu; →programové inţinierstvo. 

Analýza prostredníctvom syntézy (Rubinštejn, 1960) – je psychický odraz, v kt. sa na vyššej 

úrovni rozvinuli procesy a. a syntézy. Na tejto vyššej úrovni odrazu sa novoutvárajú vzťahy medzi 

a. a syntézou. Vplyvom spoločensky podmienenej skúsenosti je poznanie a myslenie, 

→abstrakcia predchádza a. 

Regresná analýza (RA) je štatistická metóda na meranie závislosti medzi dvoma veličinami – medzi 

závisle premennou (cieľovou veličinou – regresandom Y) a niekoľkými ďalšími, kt. nazývame 

nezávislými (ovplyvňujúcimi veličinami – regresormi X). 

RA odpovedá na otázky typu: a) aký vzťah je medzi premennými X a Y (lineárny, kvadratický 

atď.); b) moţno náhodnú veličinu odhadnúť pomocou veličiny X a neznámych parametrov 

regresnej funkcie, a s akou chybou.  

RA je vlastne grafická metóda, kt. spočíva vo vynesení všetkých priesečníkov jednotlivých hodnôt 

x a im príslušných hodnôt y na rozptylový (korelačný) diagram. Umiestenie týchto priesečníkov pri 

jednoduchej lineárnej RA vyjadruje regresná rovnica  

y = a + bx 



 

kde a sa rovná tej hodnote y, kt. zodpovedá x = 0 (teda hodnoty y, keď x sa rovná nule). Ďalšia 

neznáma v rovnici b je koeficient regresie. Ten udáva zmenu hodnoty y (v jednotkách y), keď sa 

zmení o jednu jednotku x. Koeficient regresie určuje sklon regresnej priamky. 

Na výpočet koeficienta regresie si pripravíme korelačnú tabuľku. Koeficient regresie sa vypočíta 

podľa vzorca: 
 
       n∑xy x . ∑y) 
b = ––––––––––––––– 
         n∑x

2
 x)

2
 

Hodnotu a vypočítame na základe úvahy, keď platí y = a + bx, platí aj y = a + bx. 

Za x, y a b dosadíme príslušné vypočítané hodnoty. Priamku vynesieme pomocou dvoch bodov: 

jeden bod má súradnice x, y (ním prechádza priesečník aritmetických priemerov hodnôt X a Y), 

druhý bod súradnice x = 0 a y = a.  

Pri RA máme mať k dispozícii výber párových hodnôt (xi, yi) = (x1, y1), (x2,  y2), ..., (xn,  yn) , 

zmeraných na štatistických jednotkách výberu W (tzv. učebný súbor dát regresie). Tieto párové 

hodnoty môţeme získať dvojakým spôsobom: 1. Zvolíme si vopred výber Wi, kt. obsahuje 

jednotky základného súboru s hodnotou xi parametra X, a v týchto výberoch získame náhodným 

výberom hodnoty yi; náhodnou veličinou je len Y. 2. Zmeriame párové hodnoty na n jednotkách 

náhodne vybraných z výberu W. Tu treba uvaţovať o dvoch regresných priamkach y = ay + byx a x 

= ax + bxy. Obidve sa pretínajú v bode (x, y), a tvoria akési noţnice. Čím väčšia je korelácia, tým 

viac sú noţnice zavreté. Veličiny na ľavej strane rovnice sa pokladajú za závisle premenné 

(predikované). 

V regresnej rovnici je závisle premenná spojená s nezávisle premennými, tzv. regresnou funkciou, 

kt. obsahuje niekoľko neznámych parametrov. 

Odhady a, b parametrov a, b  regresnej rovnice y = a + bx získame metódou najmenších štvorcov, 

a to tak, ţe minimalizujeme súčet kvadratických odchýliek od hľadanej regresnej priamky 
        n 

s
2
 = ∑ (yi  bxi)

 2
 

           i=1 

vzhľadom na parametre a, b. Touto mininalizáciou dôjdeme k týmto optimálnym hodnotám, kt. 

odhadujú parametre a, b: 

b = kovxy/s
2

x,   a = y – bx 

 

kde kovxy je kovariancia obidvoch veličín a sx je smerodajná odchýlka hodnôt xi. Čísla (yi a 

bxi) = (yi yi) nazývame zvyškové (reziduálne) hodnoty regresie (reziduá). Rozptýlenosť 

bodov okolo priamky charakterizuje zvyškový (reziduálny) rozptyl s
2
y.x, príp. štandardnou chybou 

odhadu pri regresii sy.x: 

         n    . 
s

2
y.x = s

2
r/( 2) =  ∑ (yi - ỷi)

2
/(n  

    
         i =1

 

Vzorce pre regresiu x na y získame vhodnou zámenou vo vzorcoch. Napríklad: bx = kovxy/s
2

x. 

Medzi smernicami obidvoch regresných priamok bx a by, existuje vzťah 
        ––––––––       

r = √bx . by 

Príklad: Pre tab. hodnôt x a y z príkladu o korelačnom koeficiente (→korelačná analýza) získame 

výpočtom tieto odhady regresnej priamky y = a + bx a štandardné chyby odhadu sy.x: 

b = 5,73/3,662 = 0,426; a  



 

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

sy.x  

Koeficient sy.x je mierou chyby, kt. sa dopúšťame pri odhade al. predpovedi závisle premennej Y 

pomocou X. Pri väčšom rozsahu výberu platí, ţe dve rovnobeţky k vypočítanej regresnej priamky 

vedenej vo vzdialenosti 2sy.x na kaţdej strane (v smere osi y) tvorí pás, v kt. je 95 % všetkých 

pozorovaní. 

Analýza rozptylu (ANOVA) (ANalysis Of VAriance) štatist. metóda, kt. umoţňuje súčasne 

analyzovať účinky dvoch al. viacerých nezávisle premenných na sledovanú závislú premennú. Jej 

tvorcom bol v dvadsiatych rokoch Fischer. 

Cieľom ANOVA je rozdeliť pozorovaný rozptyl experimentálnych údajov na rôzne časti, kt. 

môţeme pripísať na vrub známym príčinám, resp. zdrojom (napr. podiel rôznej th., rôznych dg. 

ap.). ANOVA umoţňuje overovať súčasne niekoľko hypotéz: napr. ak očakávame, ţe rozdiely 

medzi jednotlivých dg. jednotkami budú nevýznamné, ţe th. A bude účinnejšia ako všetky ostatné 

th. a príp., ţe rôzne skupiny pacientov budú rôzne profitovať z jednotlivých th. postupov. 

Matematický model ANOVA vychádza z toho, ţe celkový rozptyl (variancia) všetkých meraných 

údajov sa rozkladá na rozptyl zapríčinený rozdielmi medzi skupinami osôb, na rozptyl vnútri 

jednotlivých skupín a zvyškový rozptyl, zapríčinený vzájomnými vzťahmi, napr. medzi súbormi 

pacientov a pouţitými th. metódami. Pritom sa testuje, či relatívna veľkosť variancie, vyvolanej 

jednotlivými zdrojmi, je väčšia, ako by vyplývalo z nulovej hypotézy. ANOVA umoţňuje analyzovať 

aj pôsobenie väčšieho počtu premenných, a to vzájomne závislých (korelovaných), ako aj 

nezávislých. 

Pri ANOVA sa zisťuje významnosť rozdielu rozptylu veličín vo výbere s
2
 (variability, tesnosti 

usporiadania jednotlivých prvkov výberu okolo priemeru), resp. smerodajnej odchýlky  = √s
2
. 

Cieľom ANOVA je overiť, či sa jednotlivé priemery xi  čiastkových výberov medzi sebou, a teda aj 

od spoločného priemeru spoločného výberu (x
–
.., z kt. čiastkové výbery pochádzajú) líšia len v 

medziach náhodného kolísania, al. sú tieto rozdiely štatisticky významné. A. r. spočíva v tom, ţe 

sa celková variabilita rozdelí na variabilitu vnútri jednotlivých výberov a medzi výbermi. Aby sa 

dala ANOVA pouţiť, musí platiť: 1. znak, kt. priemery porovnávame, má mať normálne rozdelenieľ 

2. rozptyly výberov sa nesmú medzi sebou štatisticky významne líšiť (musia byť homogénne). 

Homogenita výberov sa dá testovať Bartlettovým testom (pri nerovnakých rozsahoch výberov) al. 

Hartleyovým testom (pri rovnakých rozsahoch výberov).   

Pri  jednoduchom triedení sa postupuje takto: 

Najprv sa overí, či je splnený predpoklad, kt. ANOVA vyţaduje, a to, ţe sa rozptyly jednotlivých k-

výberov S.. (súčet štvorcov odchýliek pozorovaných hodnôt od celkového priemeru) významne 

nelíšia. Ak sú rozsahy všetkých výberov rovnaké, moţno pouţiť Hartleyov test. Vyhľadáme smin
2
 = 

ss
2
. a smax

2
 = s5

2
. Hodnoty dosadíme do výrazu pre Fmax 

 
            smax

2
 

Fmax = –––––- 
            smin

2
 

Zvolíne  = 5 %, v tab. nájdeme kritickú hodnotu Fmax
2
, 5 pri k = 5 a n – 1 = 7, čo je Fmax, 5, = 9,70 

Celkový počet štvorcov odchýliek S.. sa rovná súčtu štvorcov vnútri výberu, tzv. reziduálnemu 

rozptylu SR a súčtu štvorcov medzi výbermi ∑St: 

S.. = SR + SV  

2. Vypočíta sa reziduálny rozptyl ako miera náhodného kolísania reziduálnych štvorcov SR
2
 

 



 

  SR 
SR

2
 = ——— 

           n – k 

kde n – k sú stupne voľnosti. 

3. Rozptyl medzi výbermi sV
2
 sa meria pomocou F-testu: 

 
        sV

2
        SR  SR 

F = —— = ——— : ——— 
        sR

2
       k – 1      n – k 

pre počet stupňov voľnosti f1 = k – 1, f2 = n – k  , v tabuľkách kritických hodnôt F 

rozdelenia nájdeme hodnotu F. Keď je F > F, medzi priemermi je štatisticky významný rozdiel na 

zvolenej hladine štatistickej významnosti. 

4. Keď sa zistí, ţe medzi rozdielmi je štatisticky významný rozdiel, vzniká otázka, medzi kt. 

výbermi sú významné rozdiely. Na tento účel slúţi  simultánne testovanie. Pri rovnakých 

rozptyloch vnútri výberov moţno pouţiť buď test najmenšieho významného rozdielu (least 

significant difference, LSD) al. Scheffeho test. Pri rôznych rozptyloch treba pouţiť 
2
-test. 

V prípade, ţe ide o neparametrické rozdelenie početnosti vo výberoch, moţno na overenie 

hypotézy o zhode polohy k rôznych výberov (k > 2) pouţiť neparametrické testy, napr. Kruskalov-

Wallisov test (pre nezávislé náhodné výbery) al. Friedmanov test (pre závislé výbery). 

Cieľom ANOVA je rozdeliť pozorovaný rozptyl experimentálnych údajov na rôzne časti, kt. 

môţeme pripísať na vrub známym príčinám či zdrojom (napr. podiel rôznej th., rôznych dg. ap.). A. 

r. umoţňuje overovať súčasne niekoľko hypotéz; napr. ak očakávame, ţe rozdiely medzi 

jednotlivými dg. jednotkami budú nevýznamné, ţe th. A  bude účinnejšia ako všetky ostatné th. a 

príp., ţe rôzne skupiny pacientov budú rôzne profitovať z jednotlivých th. postupov. 

Príklad ANOVA pri jednoduchom triedení (transverzálne pozorovanie): Overovali sa účinky 5 

druhov th. na obezitu (placeba a th. A – D). Probandov bolo celkom 38 a rozdelili sa na 5 skupín. 

Po 14 d sa zistili úbytky telesnej hmotnosti. Výsledky sú zhrnuté v tab. 1 

Najprv  treba overiť, či je splnená poţiadavka, ktorú ANOVA vyţaduje, a to, ţe sa výberové 

rozptyly nelíšia. Pretoţe sa doplnili dva prvky tak, aby rozsahy všetkých výberov boli rovnaké, 

moţno pouţiť Hartleyov test. Vyhľadá sa smin
2
 = s5

2
 = 0,42 a smax

2
 = s2

2
 = 2,58, dosadia do výrazu 

pre Fmax   
 
              2,58 
Fmax   = ––––– = 6,14 
              0,42 

Zvolí sa  = 5, v tab. sa vyhľadá kritická hodnota Fmax,5   pri k = 5 a n – 1, čo je: Fmax,5   = 9,70 

Pretoţe Fmax,5  > 6,14, nemoţno hypotézu o zhode rozptylu zamietnuť. Moţno teda predpokladať, 

ţe sa rozpytyly významne nelíšia, a teda moţno pouţiť ANOVA. Tab. ANOVA  pri jednoduchom 

triedení má tvar:  

Celkový súčet štvorcov S.. sú priamo v tab. pomocných hodnôt, reziduálny súčet štvorcov Sn = Si. 

Vlastný test zhody výberových priemerov 
 
         sV

2
         15,20 

F = ––––- = –––––– = 9,10 
         sR

2
          1,67 

Zvolísa  = 5 %, potom pri stupňoch voľnosti 4 a 29 sa nájde v tab. kritická hodnota F = 2,701. 

Vzhľadom na to, ţe vypočítaná hodnota F = 9,10 je vyššia ako tabelovaná, zamietneme nulovú 

hypotézu. Úbytky hmotnosti sa teda líšia podľa druhu terapie. 



 

 

 

 

Variabilita Súčet štvorcov Stupne voľnosti Rozptyl 

medzi výbermi 

reziduálna 

60,80 

48,42 

4 

29 

15,20 

1,67 

Celková 109,22 33 3,31 

 

Pomocou Hartleyovho testu sa zistilo, ţe rozptyly výberov sa významne nelíšia. Vypočíta sa 

celkový súčet štvorcov S.. a reziduálny súčet štvorcov SR = ∑St. Zvolí sa  a porovná sa hodnota 

F s jeho kritickou (tabelovanou) hodnotou. Keď je pre príslušny druh th. zistená hodnota F  

tabelovaná, je th. účinná. 

Príklad použitia Friedmanovho testu: Pri dlhodobej th. obezity sa na n pacientoch sledoval účinok 

liečiva na hodnoty náhodnej premennej (faktora F), v našom prípade na tel. hm., a to pol r. od 

začiatku th. v mesačných intervaloch. Zaujíma nás, v kt. intervale sledovaného obdobia sa 

štatisticky významne uplatňuje th. účinok liečiva, t. j. nastáva štatisticky významný pokles tel. hm. 

Vypočítame hodnoty F v jednotlivých intervaloch a porovnáme ich s kritickou (tabuľkovou) 

hodnotou (pri zvolenej hladine štatistickej významnosti). Ak je v určitej etape vypočítaná hodnota 

F  kritická hodnota, je pokles tel. hm. štatisticky významný.  

Analýza senzitivity – mat. postup vyuţívaný na odhad vplyvov výberovej chyby a ďalších 

metodologických nedostatkov. Vychádza sa z vyjadrenia krajných variantov rozloţenia 

študovaného faktora (nie je prítomný vôbec u nikoho, je prítomný u všetkých). 

Skrátená analýza – (Langen, 1956, 1966 – 67) priama psychoanalýza, ,,steuernde Analyse―, 

fokálna analýza. 

Tab. 1. Úbytky telesnej hmotnosti (v kg) pri jednotlivých typoch terapie 

Placebo A B C D 

3   5 7  5  6 

5   6,5 4  6,5  6,5 

3,5   6 6  6  5 

2   8,5 4,5  5  4,5 

4   7 5  5,5  5,5 

3,5   8 7  6  5,5 

1,5   6 7  7  5 

3,5 10 9 (5,9) (5,4 

Hodnoty v posledných dvoch stĺpcoch, uvedené z zátvorke, sú hodnoty doplnené, aby 

platilo n1 = n2 = n3 = n4 = n5 = 8  

Tab. 2. Pomocné výpočty 

výber 1 2 3 4 5 celkom 

∑xi   27,0   57,0   48,5   46,9   43,4    222,8 

x
–
i     3,37     7,13     6,06     5,86     5,42        5,57 

∑x i
2
 101,00 424,50 308,25 278,31 238,16 1 350,22 

Si   10,1   18,09   14,34     3,48     2,50   108,22 

st. v.     7     7     7     6     6     33 

S i
2
     1,43     2,58     2,05     0,58     0,42       3,31 



 

Systémová analýza →systémová analýza. 

Vzťahová analýza →korelačná analýza. 

Zhluková analýza – ZA (angl. cluster analysis) je súbor heuristických postupov aplikovanej 

štatistiky, kt. cieľom je utvoriť z určitého súboru prvkov (osoby, predmety ap.) relatívne 

homogénne podskupiny (zhluky) tak, aby kaţdý prvok patril práve do jedného zhluku, a pri-tom 

prvky vnútri zhluku boli navzájom blízke, či podobné, kým prvky zaradené do rôznych zhlukov, boli 

čo najviac odlišné, vzdialené. ZA je základom taxonomických, klasifikačných systémov v rôznych 

vedných oblastiach. 

ZA slúţi na analýzu informácie obsiahnutej v mnohorozmerných údajoch, kt. sú generované 

mnoţinou objektov, o kt. štruktúre vieme málo. (Štruktúra = rozdelenie objektov do určitého 

systému kategórií, kt. zachycuje podobnosť objektov patriacich do tej istej kategórie na jednej 

strane a nepodobnosť objektov patriacich do rôznych kategógií na druhej strane.) 

Kým pri faktorovej analýze sa rozkladá rozptyl na niekoľko faktorov, pričom rôzne časti rozptylu 

jednotlivých premenných môţu spadať do niekoľkých faktorov (poloţka X spadá veľkou časťou 

svojej variancie do faktora A, menšou časťou do faktora B atď.), pri ZA ide o klasifikačný 

typologický systém, pri kt. sa jednotlivé prvky jednoznačne radia do podskupín.  

Cieľom ZA je nájsť štruktúru, kt. je v zhode s pomermi v nepozorovaných údajoch. Hľadajú sa 

,,prirodzené skupiny― (príslušnosť k danej skupine (zhluku) môţe znamenať podobnosť v etiológii, 

th. al. prognóze). 

Keď máme N objektov (pacientov), a na kaţdom objekte sa nameria k charakteristík (ukazo-

vateľov), získame N k-rozmerných vektorov merania x1, x2, …, xN. Môţeme stotoţniť vyšetrenia a 

príslušné objekty, a nazvať vektormi xi objektmi, a mnoţinu všetkých týchto objektov X. Úlohou ZA 

je zoskupiť objekty xi do n zhlukov S1, S2, …, Sn (celá mnoţina zhlukov = S), kt. tvoria rozklad 

mnoţiny X tak, aby sa objekty patriace do toho istého zhluku podobali, kým objekty patriace do 

rôznych skupín boli odlišné či vzdialené. 

Lekár má napr. istú predstavu o tom, aké vlastnosti má mať daný súbor pacientov, morfologický 

nález, biochemický parameter, účinnosť th., a vie rozoznať medzi ,,dobrou― a ,,zlou― štruktúrou 

súborov. Keby však mal za úlohu rozdeliť súbor 25 pacientov (objektov merania), u kt. vykonal 25 

druhov vyšetrení (vektorov merania) do piatich kategórií (podskupín), musel by posúdiť 2 436 684 

974 110 751 rôznych systémov podmoţín nameraných vektorov. Keď ani nevie, do koľkých 

kategórií by mal materiál rozloţiť, musí vykonať 4 . 1018 hodnotení. Metódy z. a. poskytujú 

algoritmy na výpočet pomocou počítača tak, aby sa tento počet operácií podstatne zmenšil. 

ZA sa zakladá na vyuţití mier nepodobnosti (resp. podobnosti) objektov a zhlukov, kt. odráţajú 

naše intuitívne  poţiadavky. Zodpovedajúce miery pre zhluky sa odvodzujú od mier pre objekty. 

Zhluky v jednotlivých krokoch sa pokladajú za nové objekty a podrobujú sa zhlukovaniu podľa 

rovnakých princípov ako pôvodné objekty. Primárnym podkladom ZA je matica vzdialenosti (vrs) 

jednotlivých párov objektov (označených r a s). 

Jestvujú viaceré metódy zhlukovania: 1. sekvenčné (postupné); 2. aglomeratívne (začína sa od 

objektov ako izolovaných zhlukov, kt. sa zhlukujú do stále väčších mnoţín); 3. hierarchické; 4. 

disjunktívne (výsledky zhlukov sa neprekrývajú). 

Postup ZA má tri fázy: 1. výber prvkov, kt. sa majú klasifikovať a určenie parametrov (škál), kt. sa 

budú charakterizovať; 2. stanovenie podobností medzi jednotlivými prvkami; 3. výpočet zhlukov. 

Jednotlivé formy z. a. sa od seba navzájom líšia, jednak rôznymi metódami na meranie 

podobnosti, jednak rôznymi metódami vlastného výpočtu. 



 

ZA sa pouţíva v rôznych oblastiach medicíny. Napr. v psych. sa pouţila na zjemňovanie 

klinických klasifikácií (Everitt), na klasifikáciu depresívnych pacientov (Paykel), klasifikáciu sy. pri 

psychózach (Hautoluoma) a i. 

Príklad ZA: Pacienti s hepatopatiami sa klasifikovali do 7 skupín pomocou ZA na základe 20 

biochemických parametrov u 100 pacientov. Cieľom bolo potvrdiť relevanciu medzi klasifikáciou 

zaloţenou na dg. stanovenej biopsiou pečene a sonografiou, a dg. určenou biochemickými 

parametrami. V predchádzajúcej štatistickej analýze sa k pravdepodobnosti dg. dospelo metódou 

diskriminačnej analýzy. Pred štatistickou analýzou sa kaţdá veličina X štandardizovala pomocou 

svojho priemeru x a smerodajnej odchýlky sx podľa vzorca: 
 
         (x – x) 
Xs  = ——— 
            Sx 

Kaţdý pacient sa pokladá za bod v 20-rozmernom priestore. Vzdialenosť jednotlivých párov bodov 

V (nepodobnosť objektov) sa počítala podľa vzorca pre Euklidovu vzdialenosť. Pre dvojicu 

pacientov r a s má tento vzorec tvar: 
 
            –––––––––––––––––-– 

     20 
vrs =       ∑ (x

s
ri – x

s
ts  )

2
 

         √   
i=1

   

Potom sa pacienti roztriedili do zhlukov. Na začiatku zhlukovania sa kaţdý pacient pokladá za 

zhluk obsahujúci 1 objekt. V ďalšom kroku sa spoja dva zhluky, kt. majú od seba najmenšiu 

vzdialenosť. Prepočítajú sa vzdialenosti jednotlivých zhlukov od tohto nového zhluku, nájde 

najmenšia vzdialenosť v matici nových vzdialeností, a príslušné zhluky sa spoja. V tomto procese 

spojovania zhlukov s minimálnymi vzdialenosťami sa pokračuje, kým sa všetky zhluky nespoja do 

jedného zhluka obsahujúceho všetky pôvodné objekty. Proces zhlukovania sa dá znázorniť 

zhlukovacím stromom (dendrogramom). 

Výsledky zhlukovania metódou priemernej vzdialenosti medzi zhlukmi sú uvedené v tab. 1 a 2. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Tab. 1. Koincidencia zhlukov a diagnóz pre 24 pacientov 
s akút. a chron. hepatitídou – primárna klasifikácia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 Zhluk  Akút. hepatitída  Chron. hepatitída     Súčet 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 A    6  1          7 
 B    5  0          5 
 C    2  6          8 
 Nezaradaní   3  1          4 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 Súčet  16  8         24 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Tab. 2. Koincidencia zhlukov a dg. pre 19 pacientov s chron.  
hepatitídou al. prim. biliárnou cirhózou – primárna klasifikácia 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Zhluk  Chron. hepatitída   Prim.bil. cirhóza    Súčet 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 A   22  1         23 
 B     0  5           5 
 C     0  7           7 
 Nezaradaní    3  1           4 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Súčet   25             14         39 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 



 

Do jedného zhluku sa zaradilo viac ako 3 – 4 pacienti, pričom sa utvorili 3 zhluky. Štatistickým 

testom sa zamietla hypotéza, ţe pacienti sa do týchto zhlukov zaradili náhodne, bez vzťahu k dg. 

Dendrogram znázorňujúci zhlukovanie údajov od 39 pacientov s aktívnou chronickou hepatitídou 

(–) a primárnou biliárnou cirhózou. (•). Relatívne veľké zhluky sa spájajú do jedného zhluku 

(prerušovaná čiara) 

Mnoţina získaných zhlukov nie je konečným výsledkom. Je len návrhom štruktúry, resp. zmesou 

štruktúr, kt. do údajov vnáša algoritmus procedúry. Pouţívané postupy obsahujú operácie, kt. 

systematicky zanedbávajú určité vlastnosti údajov, kým ostatné preferujú. Výsledok z. a. (napr. 

počet zhlukov) závisí vlastne od toho, aký algoritmus predpíšeme. 

Metódu zhlukovania na základe externého kritéria opísali Sonquist a Morgan (1973). Premenné sa 

rozdeľujú na prediktory a jednu kriteriálnu veličinu, pričom sa hierarchickým spôsobom hľadá 

určité rozštruktúrovanie prediktorov podľa toho, ako ovplyvňujú hladinu kriteriálnej veličiny. 

analyzátor – 1. fyz. Nikolov hranol pripojený na polarizačný prístroj, kt. rozkladá lúče polarizovaného 

svetla; 2. elekt. elektronické zariadenie na identifikáciu hlasu a dg. porúch reči; 3. chem. zariadenie na 

stanovovanie zloţiek telových tekutín, plynov a i. materiálov; 4. fyziol. Pavlov výraz – špecializovaný 

oddiel nervového systému, systém neurónov, kt. privádzajú vzruchy z →receptorov tej istej kvality 

(modality). 

Ide o systém neurónov, kt. privádzajú vzruchy z receptorov tej istej kvality a hlavových nervov, 

prepojovacích jadier a dráh utvorených postupne na niekoľkých etáţach nervového systému – v 

mieche, mozgovom kmeni, podkôrí a v kôrovom poli a. A. sú teda vertikálne sektory nervového 

systému uskutočňujúce projekciu, resp. opätnovnú reprojekciu recepčných jednotiek. Delia sa na 

endoceptívne a exoceptívne. Endoceptívne a. sú integrátory a systémy zobrazujúce stav efektorov 

organizmu. Patrí k nim: 1. proprioceptívny a. – svalové mechanoreceptory v priečne pruhovanom 

svale (rabdomyoceptívne receptory); 2. interoceptívny a. – mechanoreceptory v hladkých svalových 

svaloch (lisoreceptory); 3. glanduloceptívny a. – chemoreceptory (terminálne rozvetvenia v 

ţľazových bunkách vnímajúce špecifické sekrečné signály, najmä hormónové); 4. histoceptívny a. – 

chemoreceptory (terminálne rozvetvenia v tkanivových bunkách vnímajúce elementárne 

metabolické signály). 

Exoceptívne analyzátory zobrazujú vplyv prostredia organizmu (stav receptorov). Patrí k nim: 1. 

somestetický a. – chemoreceptory, termoreceptory a mechanoreceptory (voľné nervové zakon-

čenia, Golgiho, Krauseho, Ruffiniho a Pacciniho receptory) vnímajúce lokálne chem. zmeny, 

absorpciu a emisiu tepla, mechanický tlak (dotyk), napätie svalu a šľachy; 2. chuťový a. – 

chemoreceptory v chuťových pohárikoch orálnej sliznice (vnímajú chem. pôsobenie kvapalných 

látok); 3. vestibulárny a. – mechanoreceptory translačného zrýchlenia v macula sacculi et utriculi a 

mechanoreceptory uhlového zrýchlenia v cristae ampullares (vnímajú vplyv gravitácie, zrýchleného 

a krúţivého pohybu); 4. akustický a. – mechanoreceptory intenzity a frekvencie akustického vlnenia 

v Cortiho orgáne (vnímajú pôsobenie akustických vĺn); 5. optický a. – fotochemické receptory 

intenzity a frekvencie elektromagnetického (svetelného) vlnenia v tyčinkách a čapíkoch sietnice 

(vnímajú pôsobenie svetelných vĺn); 6. čuchový a. – chemoreceptory v čuchových bunkách nosovej 

sliznice (vnímajú chem. vplyvy plynných látok). 

Aname – rod jedovatých pavúkov z čeľade Theraphosidae. 

Anamidol
®
 (Iwaki) – androgén, anabolikum; →oxymesterón. 

anamnesis, is, f. – [g. ana vzadu + g. mnéme pamäť] →anamnéza. 

Anamnesis directa – priama anamnéza. 

Anamnesis ecologica – ekologická anamnéza. 



 

Anamnesis epidemiologica – epidemiologická anamnéza. 

Anamnesis familiaris – rodinná anamnéza, zdrav. údaje o príbuzných. 

Anamnesis indirecta – nepriama anamnéza. 

Anamnesis personalis – osobná anamnéza, predchorobie pacienta. 

Anamnesis pharmacologica – lieková anamnéza. 

Anamnesis socialis – sociálna anamnéza. 

anamnestická odpoveď – imunol. anamnestiácká reakcia, angl. booster effect, rýchle znovazjavenie 

sa protilátky al. imunokompetentných buniek v krvi po vpravení antigénu, na kt. jedinec predtým 

vykazoval prim. →imunitnú odpoveď. 

anamnesticus, a, um – [g. anamnesis] anamnestický, týkajúci sa predchorobia. 

anamnéza – [anamnesis] návrat k minulosti, rozpomínanie, predchorobie pacienta, rozhovor o 

predchorobí, vypytovanie sa na predchorobie. 

1. Filoz. Pojem Platonovej filozofie vyjadrujúci jeho koncepciu pôvodu a charakteru poznania. 2. Med. 

súbor údajov o ţivotnej histórii pacienta, jeho vývoji, chorobách, heredite, interpersonálnych 

vzťahoch v rôznych obdobiach ţivota; rozpamätávanie sa, zisťovanie stavu pred ochorením; 

predchorobie; por. katamnéza.  

V klin. zmysle ide o zisťovanie (a záznam) okolností, kt. predchádzali vyšetreniu a môţe mať vzťah 

k prítomného a budúcemu zdrav. stavu vyšetrovaného. Ide o stránku rodovej a osobnej minulosti 

vyšetrovaného, kt. sa týka jeho zdrav. stavu. A. je zväčša priama, bezprostredná (anamnesis 

directa), pri kt. sa získavajú údaje v rozhovore s pacientom. Ak nemoţno získať údaje o pacientovi 

priamo (bezvedomie, duševné choroby, malé deti), čerpajú sa údaje od inej vhodnej osoby, napr. 

príbuzného, ošetrovateľa ap. – nepriama a. (anamnesis indirecta). 

Pred anamnestickým rozhovorom sa zaznamenávajú nacionále vyšetrovaného. Vlastná a. po-

zostáva z údajov: 1. o terajšom ochorení; 2. o prekonaných chorobách ochoreni; 3. o ţivotnej 

(osobnej) a. (anamnesis personalis); 4. rodinnej a. (anamnesis socialis); 6. ekologickej 

a epidemiologickej a. (anamnesis ecologica et epidemiologica); 7. lieková anamnéza (a. 

pharmacologica). 

A. nemá len dg. a dokumentačný význam. je prvým osobným stykom lekára s chorým, má utvárať 

priaznivé predpolady na ich vzťah; je prvou príleţitosťou lekára získať si dôveru chorého. Rozhovor 

lekára s pacientom má aj th. aspekt; správanie a verbálne prejavy lekára sú aj th. prostriedkom. 

Rozhovor môţe byť voľný al. riadený. Pri voľnom rozhovore lekár určuje obsah, poradie a formuláciu 

otázok, v závislosti od aktuálnem situácie, osobnosti pacienta atď., kontroluje priebeh rozhovoru a 

usmerňuje ho, udrţuje tematickú kontinuitu, navodzuje zmeny témy. Dosahuje sa tým nadviazanie 

kontaktu s pacientom, väčšia spontánnosť jeho výpovedí a moţnosť psychoterapeutického 

pôsobenia. Riadený (programovaný, štandardizovaný) rozhovor má ustálený obsah otázok, ich 

poradie a formuláciu. Umoţňuje kvantifikáciu výsledkov a porovnanie jednotlivcov, je časovo menej 

náročný, zaručuje, ţe sa poloţia všetky otázky, zniţuje neúmyselné ovplyvňovanie respondenta a 

vyţaduje menej skúseností. Jeho nevýhodou je, ţe pôsobí ako situácia skúšky, neprirodzený 

postup, kt. zniţuje spontánnosť a vyvoláva obranné mechanizmy. Pouţíva sa najmä na výskumné 

ciele. Osobitnou formou riadenej a. sú →dotazníky. 

Rozhovor lekára s pacientom uľahčujú viaceré faktory, ako sú: 1. podpora (správanie sa lekára ako 

voči priateľovi, kt. sa ocitol v núdzi al. nešťastí, prejavenie úprimného záujmu bez kritiky a 

odsudzovania pacienta); 2. upokojenie (úsilie pomôcť pacientovi znova nadobudnúť duševný pokoj, 

pocit vlastnej hodnoty a istoty, ţe situáciu zvládne); 3. účasť (vcítenie, empatia, lekár rešpektuje 



 

pocity pacienta, aj keď sa s nimi nestotoţňuje); 4. reflexia (zopakovanie výrokov pacienta, aby sa 

mohlo pokračovať v prerušenom rozhovore); 5. interpretácia (uzavretie opísaných udalostí a 

vyvolanie súvislostí zo získaných informácií s terajším stavom pacienta); 6. mlčanie (lekár môţe 

mlčať, ale nemôţe nekomunikovať, neverbálnymi prejavmi má vyjadrovať záujem, podporu a 

povzbudenie; 7. zhrnutie (usporiadanie informácií v určitom bode rozhovoru, odstránenie nejasností 

a príp. prechod na novú tému). 

Pri konverzácii sa uplatňujú aj ďalšie faktory, ako je relaxovaná pohodlná poloha, naklonenie 

dopredu (asi 20°) nabok (asi 10°), priemeraná vzdialenosť medzi lekárom a pacientom, prirodzené 

gestá, výraz tváre vyjadrujúci záujem, prikývnutie, parafrázovanie, pozit. výroky (pochvala, uznanie), 

verbálne povzbudzovanie. 

K vonkajším faktorom pôsobiacim na priebeh lekárskeho rozhovoru patrí aj vyšetrovacia miestnosť. 

Ordinácia má byť umiesená v nehlučnej časti budovy, má mať jednoduché, účelné zariadenie, 

čistota a vhodné osvetlenie majú napomáhať upokojeniu, nemali by v nej chýbať kvety a vhodná 

obrazová výzdoba (napr. portréty lekárov-vedcov al. lekárov-spisovateľov, príp. obrazy s témou 

rodiny). Príliš osobné ladenie miestnosti nie je vhodné. Rušivo môţe pôsobiť telefón, rozhlas al. 

časté vstupovanie sestry. 

Deštruktívne môţe rozhovor pacienta s lekárom ovplyvniť najmä neverbálne a paraverbálne prejavy 

nezáujmu lekára, bagatelizovanie, moralizovanie, predčansé závery, skákanie do reči, nadmerné 

kladenie otázok. Dobrá a. a jej vhodné vyuţitie na dg. a th. účely patrí k lekárskemu umeniu. 

Anamnia, Anamniota – veľká skupina stavovcov, kt. nemajú amnión. Ţijú výlučne vo vodnom 

prostredí (obojţivelníky obyčajne počas rozmnoţovania a larvového vývoja). Vajíčka sú zväčša 

chudobné na výţivné látky. A. sa oplodňujú obyčajne vo vode. Dospelé ţivočíchy majú slizovitú 

pokoţku. Patria sem niţšie chordáty, napr. kruhoúste (Cyclostomata), drsnokoţce (Chondrichthyes), 

ryby (Pisces) a obojţivelníky (Amphibia). Ţivočíchy, kt. majú zárodkový obal sú Amniota. 

anamorf – nepohlavný (nepravý) stav húb; somatické a reprodukčné štruktúry vznikajú mitózou 

rodičovských buniek; por. holomorf, synanamorf, teleomorf. 

anamorfóza – [anamorphosis] 1. vzostupný vývoj, progrsívna zmena tvaru vo výovji ţivočíchov al. 

rastlín; 2. perspektívna technika, zámerné skreslenie pomeru výšky a šírky obrazu osobitnou 

optickou sústavou (dve pravouhlé skríţené zberné valcové šošovky).  

Anamorfotická optika sa pouţíva pri nakrúcaní a premietaní filmu pomocou systému širokouhlej 

pamorametickej projekcie na zaoblenú plochu s pomerom strán 1:2,55 (štandardný formát pri 

zvukovom filme je 1:1,37). 

Anamycin
®
 (Chephasaar) – antibiotikum; →erytromycín. 

Ananas comosus (Bromeliaceae) →ananás pravý. 

ananás pravý – [portug. indián.] Annanas comosus, A. sativus (Bromeliacae), tropická bylina z čeľade 

ananásovitých, pôvodom zo Stred. Ameriky. Pestuje sa na plantáţach v trópoch. Z prízemnej ruţice 

listov vyniká veľké kvetenstvo, kt. bobuľovité súplodie je známe ako chutné ţlté ovocie. 

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

Obsah látok ananáse (v 100 g jedlej substancie)        

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

 Zloţka                  Natívny     Konzer-           Šťava  

                      vovaný        v konzerve 

                                 (sladený)  

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

 Voda (g)       86,7       79,9    85,6  

 Bielkoviny (g)       0,4       0,3    0,4 



 

 Tuky (g)       0,2       0,1        0,1 

 Sacharidy (g)       12,2       19,4    13,5 

 Vláknina (g)       0,5       0,3    0,1 

 Energia (MJ)       0,20       0,31    0,23 

 Vitamíny  

 A + -karotín (IU)  70       50    50 

 Tiamín (mg)       0,08       0,08                 0,05 

 Riboflavín (mg)      0,03       0,02     0,02 

 B6 (mg)       0,08       0,07     0,1 

 Niacín (mg)      0,2       0,2     0,2 

 Kys. listová (g)       9       2    – 

 Kys. pantoténová (mg)   0,17            –             0,1 

-tokoferol (mg)              –                0,1         – 

 Minerály (mg) 

 Na                0,3             1             1 

 K                210            120     140 

 Ca               17              11    15 

 Mg               17              8   15 

 Mn               1,1             1,2     0,99 

 Fe               0,5     0,3    0,5 

 Cu               0,07      0,05    – 

 Zn               0,25      0,09    0,07 

 P                8      5    9 

 S                3      3    – 

 

Ananas sativus (Bromeliaceae) →ananás pravý. 

Ananase
®
 (Rorer) – enzýmy natrávajúce proteíny a zráţajúce mlieko, kt. sa nachádzajú v ananásovej 

šťave, ako aj pletive stromu; antiflogistikum; →bromelaín. 

anancasmus, i, m. – [g. ananké nútenie, nutkanie, nevyhnutnosť, anankadzó nútim] →anakazmus. 

anandia →aphemia. 

anandria, ae, f. – [g. alfa priv. + g. anér-andros muţ] strata muţskosti. 

Anandron
®
 (Russel-UNCLAF) – antiandrogén; →nilutamid. 

anankast – syn. anankastcký psychopat (schneider); →anankazmus. 

anankazmus – [anancasmus] porucha konania, nutkavé myšlienky, nutkavé konanie, neo-

vplyvniteľné vôľou, aj keď je vnímané ako nezmyselné, vtieravé. Nutkavé stavy, obsesie, rituály, 

kompulzie sú do istej miery synonymá. Patrí sem konanie ceremoniálneho charakteru (zloţité 

návyky, napr. pred spánkom usporiadať všetko svojím spôsobom), kompulzívne konanie, pri kt. 

pacient chce zabrániť vtieravému konaniu, a to niekedy s veľkým dôrazom, napr. zatvára kľúč tak 

tuho, ţe sa zlomí. Nejde pritom o chorobný motív, ale o patol. úchylné chcenie s absenciou 

rozhodovania. V beţnom ţivote sa prejavuje napr. u poverčivých ľudí, kt. robia určité úloby z obavy, 

ţe ak sa nevykonajú v určitom poradí, prihodí sa nešťastie. Silné kompulzie sú patol., vyvolávajú 

pocity napätia a strpčujú ţivot.  

Ananxyl
®
 (Synthelabo) – nebenzodiazepínový trankvilizér, anxiolytikum; →alpidem. 

anaphasis, is, f. – [g. ana opäť, nahor + g. fasis stav] anafáza, tretia fáza delenia buniek, pri kt. sa 

rozštiepené chromozómy (chromatidy) rozchádzajú k pólom vretienka. 

anaphia, ae, f. – [ana- + g. hafé dotyk] →anafia. 



 

anaphoresis, is, f. – [ana- + g. forein nosiť] →anaforéza. 

anaphoria, ae, f. - [ana- + g. forein nosiť] →anaforia. 

an(t)aphrodisiaca (remedia) – [g. alfa priv. + g. afrodisiakos ľúbostný] an(t)afrodiziaká, lieky 

zniţujúce pohlavný pud. 

an(t)aphrodisiacus, a, um – [g. alfa priv. + g. afrodisiakos ľúbostný] zniţujúci pohlavný pud. 

anaphylacticus, a, um – [ana- + g. fylaxis ochrana] anafylaktický, podmienený anafylaxiou, 

vzťahujúci sa na anafylaxiu. 

anaphylactogenesis, is, f. – [ana- + g. fylaxis ochrana + g. gennán tvoriť] anafylaktogenéza, vznik, 

rozvoj anafylaxia. 

anaphylactogenum, i, n. – [ana- + g. fylaxis ochrana + g. gennán tvoriť] anafylaktogén, antigén, kt. 

vyvoláva v organizme anafylaxiu. 

anaphylatoxinum, i, n. – [ana- + g. fylaxis ochrana + g. toxikon jed] anafylatoxín. 

anaphylaxis, is, f. – [ana- + g. fylaxis ochrana] anafylaxia. 

anaplasia, ae, f. – [ana- + g. plassein tvoriť, formovať] →anaplázia. 

Anaplasma – rod baktérií čeľade Anaplasmataceae, radu Rickettsiales. Patria sem dva druhy 

vyvoplávajúce →anaplamózu hovädzieho dobytka a vysokej zvere (A. marginale) a oviec (A. ovis). 

Anaplasmataceae – čeľaď baktérií radu Rickettsiales. Jeho druhy parazitujú v erytrocytoch al. 

cirkulujú v plazme rozličných stavovcov, v rozteroch ofarbench podľa Giemsu sa javia ako 

červenofialové telieska. Parazitujú v preţúvavcoch a prenášajú sa článkonoţcami na hovädzí 

dobytok, vysokú zver, vtáky a mačky, nie však na človeka. Patrí sem rod Aegyptianella, Analasma, 

Eperthrozoon a Haemobartonella. 

anaplastica, ae, f. – [ana- + g. plastiké techné tvárne umenie] →anaplastika. 

anaplasticus, a, um – [ana- + g. plassein tvoriť, formovať] anaplastický, týkajúci sa anaplázie. 

anaplastika – [anaplastica] plastická operácia s cieľom nahradiť stratené al. chýbajúce tkanivo 

(orgán). 

anaplázia – [anaplasia] porucha diferenciácie parenchýmových buniek, ich normálneho funkčného a 

morfologického vývoja, zrenia a špecializácie; dediferenciácia, osamostatnenie buniek s 

nebezpečím rastu a rozmnoţovania bez ohľadu na regulačné mechanizmy organizmu. 

Charakteristický jav pri mnohých malígnych nádoroch. 

anaplazma – [anaplasma] ţivý materiál granúl a bunkových útvarov mimo jadra, tvorených 

protoplazmou. 

anaplazmóza – [anaplasmosis] choroba hovädzieho dobytka a príbuzných preţúvavcov vyvolaná 

parazitom Anaplasma ovis. Charakterizujú ho horúčky, anémia a ikterus.  

anaplerotický – [g. anaplerosis naplnenie + g. pleres plný] týkajúci sa sledu enzýmových reakcií v 

citrátovom cykle, kt. sa tvoria z katabolických produktov substrátu potrebných na rast organizmu. 

Tento mechanizmus slúţi na doplenenie intermediátov, kt. sa spotrebobvali počas rastu. 

anapnotherapia, ae, f. – [g. anapnoé dýchanie + g. therapeiá liečenie] anapnoeterapia, oţivovanie 

umelým vdychovaním plynov (kyslíka, vzduchu ap.)  

Anapolon
®
 tbl., Anapolon ,,50“

 ®
 tbl. (Synex) – androgén; →oxymetolón. 

anapophysis, is, f. – [g. alfa priv. + apophysis kostný výbeţok] anapofýza, prádavný výbeţok stavca, 

najmä hrudného a driekového. 



 

Anaprel
®
 – antihypertenzívum; →rescinamín. 

Anaprotin
®
– androgén; →stanolón. 

Anaprox
®
 (Syntex) – antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum; →naporoxén. 

Anaptivan
®
 (Help) – antibiotikum; →cefuroxím. 

Anarcon
®
 – antagonista narkotík, centrálne analeptikum; →nalorfín. 

Anarel
®
 (Cutter) – antihypertenzívum; →guanadrel. 

Anarexol
®
 (Merck & Co.) – antihistaminokum, antipruriginózum; →cyproheptadín. 

anarrhexis, is, f. – [ana- + g. rhéxis zlomenie] anarexia, chir. znovazlomenie zle zrastenej kosti. 

anarithmia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. arithmos číslo] anaritmia, akalkúlia.  

anarthria, ae, f. – [ana- + g. arthron kĺb + -ia stav] →anartria.  

anarthritic rheumatic disease →Forestierov-Certouciniho sy.;  →syndrómy. 

anartria – [anarthria] porucha článkovania (artikulácie) reči, výslovnosti aţ nezrozumiteľnosť reči, 

porucha schopnosti artikulovať zvuky bez poruchy tzv. vnútornej reči. A. sa spája s rôznymi 

paretickými, dystonickými a apraktickými poruchami. Artikulačné poruchy vznikajú vo forme rôznych 

fonetických distorzií (asimilácia, substitúcia, metatézy), menlivostí podľa fonetických charakteristík 

slov, celková ,,fonetická dezintegrácia reči―. A. najčastejšie súvisí s →afáziou (motorická afázia), ale 

môţe sa vyskytovať aj bez nej (tzv. čistá a.). A. a afázia môţu existovať bez poruchy symbolickej 

formulácie. Tzv. orofaciálna apraxia sa vţdy spája s a., aspoň v ranom štádiu, pričom mizne skôr 

ako artikulačné poruchy, pretoţe pohyby úst a tváre sú menej diferencované ako pohyby rečovej 

artikulácie. 

anasarca, ae, f. – [ana- + g. sarx mäso] →anasarka.  

Anasarca hystericum – ,,hysterický― opuch, prechodný opuch, najmä v oblasti brucha pri konverz-

ných poruchách; fantomový nádor. 

anasarka – [anasarca] generalizované nahromadenie tekutiny, edém, napr. v podkoţnom tkanive 

(hydrops anasarca). 

Anasclerol
®
 (Fardeco) – vazodilatans, alkaloid z rastliny Vinca minor L. (Apocynaceae); vinkamín.  

anaspadia, ae, f. – [ana- + g. spadón trhlina] anaspádia, deformácia, vyústenie močovej rúry na 

dorzálnej strane penisu; por. epispádia. 

Anaspidacea – hlbinovky, kôrovce bez panciera. Stará skupina ţivočíchov. Hlbinovka (Barthynella 

natans) je ~ 2 mm veľká, má 2 páry tykadiel, ţije v podzemných vodách. Objavil ju čes. zoológ J. 

Vejdovský v praţských studniach. Iné druhy ţijú v horských potokoch a jazerách Tasmánie 

(Anaspides tasmaniae).  

anastalsis, is, f. – [ana- + g. stalsis kontrakcia] 1. vlnovité pohyby kontrakčnej vlny vpred bez 

prechádzajúcej inhibície, kt. sa vyskytujú v tráviacej rúre popri peristaltických vlnách; 2. styptický 

účinok. 

anasterón – androgén; →oxymetolón. 

anastigmatismus, i, m. – [ana- + g. stigma bod] anastigmatizmus, opak astigmatizmu, poruchy 

videnia vyvolané nesprávnym zakrivením rohovky. 

Anastil
®
 (Eberth) – expektorans; →gvajakol. 

anastomosis, is, f. – [g. anastomún utvoriť spojenie] →anastomóza. 



 

Anastomosis antiperistaltica – enterostómia, pri kt. sú črevné úseky spojené tak, ţe peristaltika 

v spojených častiach prebieha opačným smerom. 

Anastomosis arteriovenularis →a. arteriovenosa. 

Anastomosis arteriovenosa – a–v anastomóza, spojka medzi tepnou a ţilou bez prepojenia 

kapilárou. Svalovina intimy a–v a. je zosilnená (hrubšia na prívodnej arteriole), myocyty majú 

epitelový vzhľad, môţu bobtnať a uzavrieť priesvit spojky (uzatvárancie artérie). Okolo a–v a. býva 

zhustené väzivo a v ňom veľa nervových vláken, v okolí niekt. Pacciniho telieska. Krátke a–v a. sa 

vyskytujú na mnohých miestach, väčšina z nich je miokroskopická. Arteriovenózne anastomózy sa 

vyskytujú najmä na miestach koţe vystavenej zmenám teploty (napr. na bruškách prstov, v dlani, 

pod nechtovým lôţkom; zúčastňujú sa tu na termoregulácii), ale aj v orgánoch (napr. v štítnej ţľaze, 

pľúcach, obličkách, sympatikových gangliách). Sú dôleţitým zariadením na reguláciu prietoku krvi. 

Najväčšou a–v a. je →glomus caroticum. 

Anastomosis arteriovesoina glomeruliformis →a. arteriovenosa. 

Anastomosis arteriovesosa simplex →a. arteriovenosa. 

Anastomosis bil(i)odigestivum – operačné spojenie medzi ţlčovodom, resp. ţlčníkom a 

lačníkom(napr., choledochojenúnostómia) al. dvanástnikom (napr. choledochoduodenostómia), 

zriedka so ţalúdkom (cholecystogastroanastomóza). Indikáciou sú najmú prekáţky odtoku v oblasti 

papilla duodeni major al. ţlčovodu inoperabilný, karcinómom ductus choledochus, papily al. 

pankreasu, jazvovité striktúry v oblasti ţlčovodov, zriedka pri neodstrániteľnom cholelite. 

Anastomosis Brauni – utvorenie spojky medzi aferentnou a eferentnou črevnou slučkou distálne 

od gastroenterálneho ústia s cieľom zabrániť vzniku circulus vitiosus medzi ţalúdkom a 

dvanástnikom.  

Anastomosis cavopulmonalis – kavopulmonálna anastomóza, operačné spojenie hornej dutej ţily 

a pravej pľúcnice (Glennova operácia). Ide o paliatívny výkon pri vrodených srdcových chybách so 

zníţenou perfúziou pľúc, atrézia trojcípej chlopne, transpozícia veľkých tepien so stenózou 

pľúcnice). 

Anastomosis Cladoi – spojka medzi a. appendicularis a a. ovarialis v lig. appendiculo-ovariale. 

Anastomosis crucialis – tepnová spojka v proximálnej oblasti stehna tvorená anastomozujúcimi 

vetvami a. ischiadica, a. circumflexa interna, prvej perforujúcej a transverzálnej časti a. circulmflexa 

externa. 

Anastomosis Galeni – spojka medzi senzitívnou vetvičkou r. posterior (dorsalis seu posticus) 

inervujúcim svaly zanej steny hrtanu a r. internus n. laryngici sup. 

Anastomosis Glenni →Glennova operácia. 

Anastomosis gastroduodenalis →Billrothova operácia. 

Anastomosis Hyrtli →Hyrtlova slučka. 

Anastomosis ilioanalis – chir. spojenie terminálneho ilea a análneho otvoru po kolektómii, často 

spvisí s utvorením rezervoáru z terminálneho ilea; vykonáva sa pri colitis ulcerosa. 

Anastomosis ileorectalis – chir. spojenie ilea s rektom po totálnej kolektómii, vykonáva sa pri coliti 

ulcerosa. 

Anastomosis intercavalis – interkaválna anastomoza. spojka medzi hornou a dolnou dutou ţilou, 

napr. cestou vv. thoracoepigastricae a v. epigastrica interna, resp. superficialis al. cestou v. lumbalis 

ascendens dextra, resp. v. lumbalis sinistra a v. azygos, príp. v. hemiazygos. 



 

Anastomosis intestinalis – črevná anastomóza, utvorenie komunikácie medzi dvoma úsekmi GIT. 

Anaastomosis isoperistaltica – enterostómia, pri kt. je úsek čreva spojený tak, ţe peristaltika v 

obidvoch spojených častiach prebieha v tom istom smere. 

Anastomosis Jacobsoni – spojka medzi ggl. oticum a n. superficialis minor, kt. vychádza z plexus 

tympanicus a obsahuje vlákna z n. hypoglossus (r. parasymapthica ggl. otici). 

Anastomosis portocavalis – portokaválna anastomóza. 1. Spojenie medzi vetvami v. portae a v. 

cava sup. a inf. môţu pri portálnej hypertenzii utvoriť kolaterálny obeh. 

Klin. sa prejavuje najmä paţerákovými varixami, caput medusae a 

hemoroidami. 2. Chir. portosystémový skrat. 

 

 

 

 
 

Portokaválna anastomóza. 1 – v. portae; 2 – v. cava inferior; 3 – v. cava inf.; 4 

– vv. gastricae; 5 – vv. oesophageae; 6 – v. azygos; 7 – vv. paraumbilicales; 8 

– v. epigastrica inf.; 9 – v. epigastrica superficialis; 10 – vv. thoracicae int.; 11 – 

v. iliaca ext.; 12 – v. rectalis sup.; 13 – plexus venosus rectalis; 14 – v. pudenda 

interna; 15 – v. iliaca int. 

 

Anastomosis portosystemica – anastomóza medzi portálnym a systémovým ţilovým obehom; 

→a. portocavalis. 

Anastomosis portocostalis – longitudinálne spojenie siedmich horných intersegmentálnych tepien 

v plode, z kt. vzniká a. vertebralis. 

Anastomosis Pottsi – Pottsova operácia. 

Anastomosis praecapillaris – anastomóza medzi malými tepienkami pred ich vstupom do kapilár. 

Anastomosis praecostalis – longitudinálne a. intersegmentálnych tepien plodu, z kt. vzniká a. 

thyreocervicalis a truncus costocervicalis. 

Anastomosis pyeloileocutanea – priame spojenie obličkovej panvičky s izolovanou slučkou ilea, 

kt. sa potom ukotvuje do brušnej steny pri stóme, aby sa zabezpečila vonkajšia drenáţ. 

Anastomosis Riolani – spojka medzi a. mesenterica superior a inferior. 

Anastomosis Roux-en-Y – anastomóza tvaru Y, kt. zahrňuje tenké črevo; po oddelení úseku 

tenkého čreva sa implantuje distálny koniec čreva do iného orgánu, napr. ţalúdka al. paţeráka 

a proximálny koniec do tenkého čreva pod anastomózou, s cieľom zabepečiť drenáţ bez refluxu. 

 Anastomosis Roux-en-Y 



 

Anastomosis splenorenalis – splenorenálna anastomóza, syn. splenorenálnu shunt, 

portosystémový skrat medzi v. portae a v. lienalis. 

Anastomosis Suqueti-Hoyeri – tepnový úsek glomeruliformnej artériovenóznej anastomózy; 

→anastomosis arteriovenosa. 

Anastomosis terminoterminalis – chir. spojenie medzi periférnym koncom tepny a centrálnym 

koncom korešpondujúcej ţily a medzi centrálnym koncom tepnu a terminálnum kopncom ţily. 

Anastomosis transureteroureteralis – operačné spoenie močovodu s druhostranným 

močovodom. 

A. ureteroureteralis – anastomóza spájajúca dva úseky toho istého močovodu. 

Anastomosis venovenosum – venovenózne anastomózy, spojky medzi ţilami. Cez pľúcne 

venovenózne a. (anat. pľúcne skraty) preteká deoxygenovaná krv zo systému bronchiálnych ţíl do 

pľúcnych ţíl. Prietok krvi týmito spojkami sa zvyšuje pri zvýšení prietoku rozšíreným bronchiálnym 

krvným riečiskom pri fibróze pľúc al. nádorovej infiltrácii pľúcneho tkaniva. Pri zvýšenom prítoku krvi 

do pľúcnych ţíl sa môţe zvýšený postkapilárny tlak prenášať aj do systému v. azygos a v. 

hemiazygos, a pri insuficiencii chlopní týchto ciev aţ do v. cava sup. a pravej predsiene srdca. 

Zvýšený prietok krvi týmito a. zapríčiňuje zvýšenie prímesi ţilovej krvi v artériách, kt. u zdravých 

jedincov neprekračuje 7 % celkového srdcového vývbrhu. 

Anastomosis Watersoni – Watersonova operácia. 

anastomóza – [anastomosis] prirodzená jemná spojka al. chir. spojenie dvoch dutých orgánov (napr. 

ciev, čriev) al. medzi nervami ap.; →anastomosis. 

anastomózový karcinóm – karcinóm vzniknutý po →gastroenteroanastomóze al. resekcii ţalúdka 

podľa Billrotha II. Manifestuje sa 10 – 15 r. po operácii. Dg. sa stanovuje rtg. (odstup 

anastomozovanej slučky tenkého čreva od ţalúdka a rigidita anastomózy). 

anastomózový vred – vred vzniknutý po →gastroenteroanastomóze. 

Anastress
®
 – anxiolytikum; →meprobamat. 

anastrofé – [anastrophe] (Conrad) príznak schizofrénneho preţívania reality zjavujúci sa vţdy spolu s 

tzv. apofániou. 

anaša – stredoázijské označenie jedného druhu hašiša. 

anašizmus – druh hašišizmu. 

anatabín – 1,2,3,6-tetrahydro-2,3
,
-bipyridín, C10H12N2, Mr 160,21; najhojnejší minoritný alkaloid v 

tabaku. 

Anatabín 

anatáza – syn. oktahedrit, titánniumdioxid, pouţíva sa v priemysle ako miestne protektívum a biele 

farbivo. 

Anatensol
®
 (Squibb) – antipsychotikum, neuroleptikum; →flufenazínhydrochlorid. 

Anatinae – Anseriformes, kačice, zúbkonoţce. Majú široký zobák zakončený rohovinovým výrastkom 

– nechtom, na krídlach kovovolesklú škvrnu (zrkadlo). Káčer je pestrejšie sfarbený ako kačica. 

Kačica divá (Anasplatyrhynchos) sa u nás zastavuje vo veľkých kŕdľoch počas ťahu, na niekt. 

miestach hniezdi. Kačica chrapka (Anas creca) je najmenšou kačicou. Kačica piţmová (Cairina 

moschata) má na tvári bradavice. Ţije v Stred. a Juţ. Amerike. Hniezdi mna stromoch. Bola 



 

zdomácnená. Z plemien domácich kačíc sa u nás najčastejšie chová kačica pekinská, kt. je dobrá 

nosnica, rýchlo rastie. Naše pôvodne plemená boli kríţené s kačicami rouenskými a aylesburskými. 

Anatola
®
 (Parke & Davies) – retinol; →vitamín A. 

anatomia, ae, f. – [g. anatomé rozrezávam] →anatómia. 

Anatomia comparativa – porovnávacia anatómia. 

Anatomia descriptiva – opisná anatómia. 

Anatomia macroscopica – makroskopická anatómia. 

Anatomia microscopica – mikroskopická anatómia. 

Anatomia pathologica – patol. anatómia. 

Aantomia systematica – systematická anatómia.  

Anatomia topographica – topogrsafická, opisná anatómia.  

anatómia – [anatomia] 1. stavba a skladba organizmu; 2. rozloţenie štruktúru na elementy, rozloţenie 

látky na molekuly a atómy pomocou optických prístrojopv za pouţitia rôznych elektromagnetických 

vĺn; 3. náuka o normálnej štruktúre tela (stavbe, skladbe a tvare). A. je náuka o morfol. vlastnostiach 

tela a vzťahoch jeho častí. Moderná a. koreluje morfologické charakteristky s funkčnými. A. sa delí 

na makroskopickú a mikroskopickú (histológia, cytológia).  

Aplikovaná anatómia – študuje aspekty a. z hľadiska moţností dg. a th. vyuţitia.  

Deskritpívna anatómia →opisná a. 

Fyziologická anatómia – študuje orgány so zreteľom na ich normálnej funkcie. 

Klinická anatómia – anat. aplikovaná na klin. prax. 

Patologická anatómia – náuka o tvarových zmenách, morfologických abnormalitách orgánov, 

tkanív, buniek a subcelulárnych štruktúr, podmienených chorobným procesom a skúmanie spôsobu 

a príčiny ich vzniku. 

Opisná aanatómia – syn. deskriptívna a., systematická a., štúdium a opis jednotlivých častí tela. 

Porovnávacia anatómia – skúma podobnosti a rozdielu štruktúry ţivočíchov a rastlín. 

Systematická anatómia →opisná a. 

Špeciálna anatómia – opis jednotlivých častí tela. 

Topografická anatómia – študuje čassti tela vo vzťahu k ich okoliu. 

Vývojová anatómia – embryológia, zaoberá sa vývojom anat. štruktúr jedinca od oplodnenia 

vajíčka po štádium dospelosti. 

anatomický – [anatomicus] týkajúci sa anatómie. 

Anatomický mŕtvy priestor – súborný mnázov pre extraalveoilárne štruktúry dýchacích ciest 

(ústna a nosová dutina, hltan, hrtan, priedušnica, priedušky a priedušinky), kt. sa pri kaţdom vdychu 

plnia objemom ~ 150 ml vzduchu a nezúčastňuje sa na výmene plynov. Je normálnou zloţkou a 

pribliţne sa rovná fyziol. mŕtvemu priestoru. 

anatomicus, a, um – [g. anatomé rozrezávam] →anatonický. 

anatopizmus (mentálny) – psychické poruchy zjavujúce sa u jedincov, kt. sa presťahovbali al. boli 

presťahovaní do nového prostredia, ţijú odlišným spôsobom ţivota, na kt. sa nemohli adaptovať 

(Courbon); akulturácia. 



 

anatoxín – [anatoxinum] syn. toxoid, toxín, kt. pôsobením fyz. al. chem. faktorov stratil toxickosť, ale 

má zachované determinanty. A. je toxín zbavený toxickej účinnosti so zachovanou antigénnou 

schopnosťou, teda môţe v organizme vyvolať imunitnú odpoveď. Pouţíva sa ako očkovacia látka na 

vyvolanie získanej imunity; →vakcína. 

   Ramonov anatoxín – syn. formoltoxoid, toxín zbavený jedovatosti vplyvom formalínu a tepla. 

anatoxinum, i, n. – [g. ana opäť, znova + g. toxikon jed] →anatoxín. 

Anatran
®
 (Tobishi) – diuretikum, antihypertenzívum; →trichlórmetiazid. 

Anatrichosoma – afazmid, červ z rodu Capillaria.  

Anatrichosoma eutaneum – Trichostoma cutaneum, parazituje na opiciach z zriedka vyvoláva u 

ľudí prchavé erupcie. 

Anatrofin
®
 – anabolikum; acetát →stenolónu. 

Anatropin
®
 (Ortho) – progestagén; →anagestón. 

Anaus
®
 – antimemetikum; →trimetobenzamid. 

Anautine
®
 – antiemetikum; →dimetylhydrinát. 

Anauxite
®
 – zubný cement; aluminumsilikát. 

Anavar
®
 (Searle) – androgén; →oxandrolón. 

Anavenol
®
 (ICI) – koanestetikum, sedatívum; 2-(2-naftyloxy)etanol. 

Anavenol
®
 dr. (Léčiva), gtt. (Galena) – Dihydroergocristinum (ut mesilas) 0,5 mg + Aesculinum (ut 

hydras) 1,5 mg + Rutosidum (rutinum)(ut hydras) 30 mg v 1 dr.; kombinované venofarmakum. Má 

antiedémový, venulotonický a arteriospazmolytický účinok. Adrenolytikum dihydroergokristín 

rozširuje arterioy a zvyšuje tonus ţíl pôsobením na hladké svalstvo cievnej seny, rutín a eskulín 

zniţuje permeabilitu a fragilitu kapilár. Dihydroergokirstín prechádza placentovou bariérou.  

Indikácie – th. chron. ţilovej insuficiencie, prevarikózneho sy., post-trombotického sy., adjuvans v th. 

vredov predkolenia, tromboflebitíd a posttraumatických obehových porúch. 

Kontraindikácie – krvácavé stavy. 

Nežiaduce účinky – ojedinelé alergické koţné reakcie (urtika), kongescia nosovej sliznice, bolesti 

hlavy, poruchy menštruácie (meno-, metrorágie). 

Dávkovanie – spočiatku 3-krát 2 dr./d al. 4-krát 20 kv./d počas 1 týţd. Potom sa dávky zniţujú na 3-

krát 1 dr./d al 2 – 3-krát 20 kv./d po jedení. 

Anaxogoras z Klazomen (Malá Ázia) – (500 – 428 pr. n. l.) starogrécky prírodný filozof. Bol prvý, čo 

priviedol filozofiu do Atén, kde narazila na odpor konzervatívnych, najmä náboţenských kruhov. A. 

pokladal za základ nie jednu pralátku, ale neobmedzené mnoţstvo kvalitatívne odlišných pralátok, 

kt. nazval ,,semenami― al. ,,zárodkami― vecí (neskôr nazvané homoiomérie, rovnaké čiastočky). 

Význam jeho učenia spočíva najmä v zavedení abstrakt-ného princípu nús, mysliaceho, rozumného, 

všeomohúceho a pritom neosobne mysliaceho ducha. Ten existuje úplne pre seba, nie je 

,,zmiešaný s ničím―, je ,,najčistejší a najjemnejší zo všetkých vecí―. Nús dal popud k tomu, aby sa z 

pôvodneho chaosu utvoril krásny a účelne usporiadaný celok sveta. Jednotlivé javy majú prirodzené 

mechanické príčiny. Boţský duch bol preňho podobne ako u →Aristotela ,,prvým hýbateľom―, kt. dal 

síce stvoreniu prvý podnet, potom ho však ponechal jeho vlastným zákonom. Slnko nie je bohom, 

za kt. ho ešte v ľudovom náboţenstve pokladali, ale ţhavé kamenné masy, čo sa mu vytýkalo ako 

bezboţnosť. Aristoteles o ňom vyhlásil, ţe svojím pojmom ducha, kt. usporadúva svet, vstupil medzi 



 

predsokratovských filozofov ako triezvy medzi opitých. Vykonaniu rozsudku smrti vyrieknutom v 

procese pre obvinenie z bezboţnosti sa vyhol len útekom. Zomrel vo vyhnan-stve. 

anaxialis, e – [g. alfa priv.  + g. axon os] anaxiálny, bezosový. 

Anaximandros – (611 – 549 pr. n. l.) druhý milétsky prírodný filozof, ţiak Thálesa. Pokladá sa za 

zakladateľa filozofie ako samostatnej vedy. Svoje názory zahrnul do nezachovaného diela O 

prírode. Za pôvodný princíp sveta a príčinu všetkého pokladal tzv. apeirón (neurčité 

a neobmedzené), z kt. sa vydeľuje studené a teplé, suché a vlhké. Zem si predstavuje ako stred 

vesmíru, voľne sa vznášajúcu v priestore, kt. bola spočiatku v kvapalnom stave a pri svojom 

postupnom vysušení dala vznik ţivočíchom ţijúcim najprv vo vode a aţ neskôr na súši. Človek 

podľa neho podchádza z ryby. Tým anticipoval modernú vývojovú teóriu. Zem podľa neho pôvodne 

obklopovali tri nebeské prstence: slnečný, mesačný a hviezdny. Pôvodný ohnivý prstenec sa 

roztrieštil na hviezdy obiehajúce aokolo Zeme. Podľa večného zákona vznikajú z apeirónu stále 

nové svety a opäť sa doň vracajú. 

Anaximenes – (585 – 525 pr. n. l.) tretí milétsky prírodný filozof, ţiak →Anaximandra. Podľa jeho 

učenia všetko jestvujúce pochádza z pralátky pneumy, t. j. oţivujúceho dychu, resp. duše a 

všeobecného prostredia pre nespočetné vesmírne svety. Pneuma je večná, nekonečná, pohyblivá. 

Zhusťuje sa a tvorí najprv oblaky, potom vodu a napokom zem a ka-mene, riedením sa mení na 

oheň. Hlásal periodické striedanie vzniku a zániku svetov. Blíţil sa pravdivému vysvetleniu zatmenia 

Slnka a Mesiaca. 

Anayodin
®
 – kolorimetrické činidlo, antiamébikum, miestne antiseptikum; kys. 8-hydroxy-7-jód-5-

chinolínsulfónová. 

Anazid
®
 – izonikotinylhydrazid kys. p-aminosalicylovej; tuberkulostatikum; →pasiniazid. 

anazolén sodný – trojsodná soľ kys. 4-hydroxy-5-[[4-(fenylamino)-5-sulfo-1-naftalenyl]-azo]2,7-

naftaléndisulfónovej, C26H16N3Na3O10S3, Mr 695,61; diagnostikum pouţívané na vyšetrovanie 

srdcového vývrhu a objemu cirkulujúcej krvi. Je to červenočierny prášok, rozp. vo vode, acetóne, 

Cellosolve, dáva červenomodrý rozt. Absorpčné max. 570 – 

580 nm (vodný rozt.), 585 nm (acetónový rozt.), 580 – 590 

nm (rozpustený v krvnej plazme) (Acid Blue 92
®
, Coomassien 

Blue Medicinal
®
, Pontacyl Fast Blue R

®
).  

 

 Anazolén sodný 
 

ANCA – skr. angl. antineutrophil cytoplasmic antibodies 

antineutorfilné cytoplazmatické protilátky. Autoprotilátky proti cytoplazme neutrofilných leukocytov, 

prvýkrát opísané Daviesom a spol. (1982) pri nekrotizujúcej glomerulonefritíde. Vyskytujú sa v sére 

pacientov s Wegenerovou granulomatózou, idiopatickou nekrotizujúcou vaskulitídou, idiopatickou 

glomerulonefritídu s tvorbou kosáčikov, mikroskopickou nodóznou polyarteritídou, idiopatickou 

progredujcou glomerulonefritídou, Churgovým-Straussovým sy a Kawasakiho sy. R. 1988 aţ  1989 

sa začali rozlišovať 2 typy protilátok – cytoplazmatický (c-ANCA) a perinukleárny typ (p-ANCA). 

c-ANCA – podmieňujú nerovnomernú fluorescenciu cytoplazmy neutrofilných leukocytov a niekt. 

monocytov (nie však lymfocytov) pri pouţití nepriamej imunofluorescnecie a fixácie leukocytov 

alkoholom. c-ANCA sú namierené proti myeloidnej lyzozómovej proteináze 3. Vyskytujú sa častejšie 

pri Wegenerovej granulomatóze ako pri mikroskopickej polyarteritíde. 

p-ANCA – sú protilátky, kt. pri alkoholovej fixácii poskytujú perinukleárnu fluorescenciu a pri inom 

druhu fixácie (formaldehyd–acetón, resp. formaldehydové pary) tvoria ,,normálny― typ granulárnej 

cytoplazmatickej fluorescencie. Sú namierné proti myeloperoxidáze, menej proti leukocytovej 



 

elastáze a laktoferínu. Vyskytujú sa pri mikroskopickej polyarteritíde, idiopatic-kej glomerulonefritíde 

s tvorbou kosáčikov, polyarteriitis nodosa a Churgovom-Straussovom sy. 

Atypické protilátky (a-ANCA) utvárajú slabšiu, difúznu, jemne granulovanú cytoplazmatickú 

fluorescenciu bez charakteristického zintenzívnenia medzi jadrami, najvýraznejšiu medzi lalokmi 

jadier. 

Zvýšená aktivita ANCA koreluje s aktivitou choroby, príp. predchádza relapsu. ANCA pp,. aktivujú 

neutrofilné leukocyty k respiračnému vzplanatiu a degranulácii, čo môţ vyvolať rozsiahle poškodene 

tkaniva. Počas vírusovej infekcie sa môţu zvýšiť v obehu cytokíny (napr. TNF), schopné zmeniť 

expresiu granulárnych antigénov na povrchu granulocytov. Vplvyom ANCA nastane respiračné 

vzplanutie, uvoľnenie kyslíkovej radikálov a zvýšená proteolytická aktivita.  

ANCA sa stanovujú nepriamou imunofluorescenciou na izilovaných ľudských neutrofilných 

leukocytoch zdravého darcu, fixovaných alkoholom al. formaldehyd–acetónom. Najvhodnejšie sú 

purifikované antigény na systéme ELISA. 

Ancef
®
 (SK & F) – polosyntatické cefalosporínové antibiotikum odvodené z kys. 7-amino-

cefalosporánovej; →cefazolín. 

anceps, cipitis, f. – [l.] dvojhlavý, dvojzmyselný, neistý, nerozhodný. 

 Anceron
® 

(Essex) – antialergikum, antiastmatikum (inhalačné), miestne antiflogistikum; 

→beklometazón. 

anciánová modrá 8GX – syn. ftalocyanínová modrá, vo vode rozp. zásadité farbivo. Pouţíva sa v 

histol. ako špecifické farbivo na mukopolysacharidy. 

ancillaris, e – [l.] pomocný, sluţobný, vedľajší, podriadený. 

Ancillin
®
 (SK & F) – antibiotikum; →difenicilín sodný. 

Ancistrodon – syn. Angkistrodon, rod jedovatých hadov čeľade Crotalidae. Patrí sem A. contortrix a 

A. piscivorus, ţijú v Sev. Amerike 

ancitabín – syn. ancytabín, anhydroara C, 2,3,3a9a-tetrahydro-3-hydroxy-6-imino-6H-furo-

[2
,
,3

,
,4,5]oxazolo[3,2-a]pyrimidín-2-metanol, C9H11N3O4, Mr 225,20; cytostatikum, 

intermediát pri výrobe cytarabínu (hydrochlorid C19H12ClN3O4 – CycloC
®
). 

 

 

 
Ancitabín 
 
 

Anco
®
 (Kannoldt) – antiflogistikum; →ibuprofén. 

Ancobon
®
 (Roche) – antimykotikum; →flucitozín. 

Ancolan
®
 – antiemetikum; →meklizín. 

ancon, onis, m. – [g. ankón ohyb. lakeť] lakeť, rameno. 

anconagra, ae, f. – [g. ankón ohyb, lakeť + g. agra záchvat] ankonagra, postihnutie lakťa dnou. 

anconalgia, ae, f. – [g. ankón ohyb, lakeť + g. algos bolesť] ankonalgia, bolesť lakťa. 

anconalis, e – [g. ankón ohyb, lakeť] lakťový. 

anconeus, a, um – [g. ankón ohyb, lakeť] lakťový. 



 

anconitis, itidis, f. – [g. ankón ohyb, lakeť + -itis zápal] ankonitída, zápal lakťa. 

ancoralis, e – [g. ancora kotva] ankoralový, kotvový. 

Ancoron
®
 – antiarytmikum, antianginózum; →amiodarón. 

Ancortone
®
 (Merck & Co.) – antimykotikum; →flucitozín. 

ancrod →ankrod. 

Ancylidae – čeľaď mäkkýšov Ferrissia tenuis(ustrica), kt. medzi hostiteľom je Schistosoma 

aematobium. Vyskytuje sa v Záp. Indii. 

ancylo- – prvá časť zloţených slov z g. ankylos krivý; →ankylo-. 

Ancylol
®
 – anthelmintikum; →dizofenol. 

Ancylostoma – rod nematód čeľade →Ancylostomidae. 

Ancylostoma americanum →Necator americanus. 

Ancylostoma brasiliense – druh nematódy postihujúci mačky a psov v juhozáp. oblastiach USA. 

Brazílii a i. tropických krajinách; jeho larvy môţu u ľudí vyvolať migrujúce erupcie. 

Ancylostoma caninum – červ postihujúci psy a mačky; jeho larvy môţu u ľudí vyvolať migrujúce 

erupcie. 

Ancylostoma ceylonicum – A. brasiliensis. 

Ancylostoma duodenale – mechúrnik dvanástnikový, červ, kt. u ľudí vyvoláva →ankylostomiázu. 

Samičky merajú ~ 12 mm. Ich ústna kapsula obsahuje dva páry zúbkov, po jednom páre na kaţdej 

doštičke. Samčekovia sú menšie a zadoček majú prispôsobený na utvorenie kopulatórnej burzy 

(bursa copulatrix). Kaţdá samička produkuje denne 10 – 30 tisíc bezfarebných, tenkostenných 

vajíčok, kt. merajú 60 × 40 m; v tenkom čreve preţíva 6 – 8 r. V čerstvej stolici sa obyčajne zisťujú 

v štídiu 4 blastomér. Ďalšie brázdovanie a vývin lariev prebieha vonku vo vlhkom a teplom prostredí. 

Pri optimálnej teplote asi 30 °C sa v priebehu 24 h vyliahnu tzv. 

neinfekčné rabdiformné larvy, kt. merajú 210 x 14 mm, majú trojdielny 

paţerák a ţivia sa baktériami a org. látkami. Potom sa opakovane 

zvliekajú a po niekoľkých d vznikajú invázne filariformné larvy s 

veľkosťou 660 – 800 × 25 m, kt. preţívajú vo vlhkej pôode niekoľko 

mesiacov a čakajú na teplokrvného hostiteľa. Človek sa nakazí 

kontaktom s prostredím kontaminovaným filariformnými larvami, ale aj 

perorálne pri kúpaní al. vypití kontaminovanej vody. Larvy sa dostávajú 

aktívnym pohybom do ľudskej koţe, krvného obehu a ním do pľúc. Tam 

prenikajú do alveol a bronchiolov, cez hltan a prehltnuté sa usadie 

definitívne v lačníku. Pohlavne dozrievajú po 5 – 7 týţd. 

 

Ancylostoma duodenale. Hore – samčia (vpravo) a samičie jedince (vľavo); 

dole – vajíčko parazita s vyvinutým embryom 

 

Ancylostomidae – čeľaď plazmidových nematód z čeľade Atrongyloidea. Patria sem rody 

Ancylostoma, Bunostomum, Necator a Uncinaria.  

ancymidol – -cyklopropyl- -(4-metoxyfenyl)-5-pyridmidínmetanol, C15H16N2O2, Mr 256,31; regulátor 

rastu rastlín (Reducymol
®
). 



 

ancytabín →acitabín. 

Ancyte
®
 (Abbot) – cytostatikum; →piposulfán. 

andaluzit – jasnosivý aţ červenkastý stĺpcovitý bezvodý kremičitan hlinitý Al2SiO5, kryštalizujúci v 

kosoštvorcovej sústave. Pouţíva sa na stavebné účely a ako prísada pri výrobe porcelánu. 

Vyskytuje sa v Dolných Boroch na Morave. 

anderit →siderit. 

Andernachove kostičky – [Andernach, Johann Winther von, 1487 – 1574, nem. lekár] ossa 

suturarum. 

Andersenov syndróm →syndrómy. 

Andersenova soľ – triviálny názov cis-tetrachlorodipyridínplatičitého komplexu cis-[PtCl4py2]. 

Andersenovej choroba – [Andersenová, Dorothy, 1901 – 1963, newyorská patologička] cystická 

fibróza. 

Andersenovej syndróm I a II →syndrómy. 

Andersenovej-Nového syndróm →syndrómy. 

Anderschov nerv – [Andersch, Carolus Samuel, 1732 – 1777, nem. anatóm] n. tympanicus. 

Anderschovo ganglion – [Andersch, Carolus Samuel, 1732 – 1777, nem. anatóm] ggl. inferius n. 

glossopharyngei. 

Andersova choroba – [Anders, James Meschter, 1854 – 1936, amer. lekár] adipositas tuberosa 

simplex. 

andezín – trojklonný sodno-vápenatý ţivec, horninotrvorný minerál z triedy aluminosilikátov; 

→plagioklasy. 

andezit – svetlosivá aţ čierna jemnozrnná vyvretá hornina. Obsahuje veľa sodno-vápenatého ţivca. 

Vyuţíva sa ako stavebný kameň. U nás tvorí prevaţnú časť Kremnických a Štiavnických vrchov, 

Slanské vrchy a Vihorlatské vrchy. 

Andira araroba AGUIAR (Fabaceae) – strom pochádzajúci z Brazílie, pestovaný v Indii. V dutinách a 

trhlinách dreva je ţltohnedý exkrét, kt. po extrakcii benzénom, vysušení a rozpráškovaní dáva drogu 

chrazarobín (Chrysarobium). Ľahký mikroskopický prášok ţltej aţ ţltohnedej farby, silne dráţdi 

sliznice. Je rozp. v org. rozpúšťadlách. Zákl. zloţkou je chrozafanolantranol, ďalej metyléter 

amodínantrónu. Pouţíva sa ako antiseptikum pri infekčných chorobách koţe, ako keratolytikum pri 

psoriáze a ako prostriedok dráţdiaci koţu (derivans) pri zápale kĺbov a reumatizme. 

Andogského syndróm →syndrómy. 

Andractim
®
 – androgén; →stanolón. 

Andradeho syndróm →syndrómy. 

Andrénov-Bjersingov-Williamsov syndróm →syndrómy. 

Andreoliho syndróm →syndrómy. 

Andrewsov bakterid – [Andrew, Georg Clinton, 1891 – 1970, newyorský dermatológ] pseudo-

mycosis; →pustulosis palmaris et plantaris. 

Andriol
®
 →testosterónundekanoát; →androgény.  

andro- – prvá časť zloţených slov z g. anér-andros muţ. 



 

androblastóm – [androblastoma] syn. nádor Sertoliho a Leydigových buniek, starý názov 

arrhenoblastoma. Veľmi zriedkavý nádor vaječníka produkujúci androgény a estrogény, takmer 

výlučne jednostranný. Manifestuje sa medzi 20. aţ 30. r. ţivota. Vychádza z gonádového blastému 

(sex cord tumor). Sú to solídne nádory ţltkastej farby. s Histologicky vykazujú rôzny stupeň zrelosti; 

dobre diferencované formy pozostávajú z tubulárne usporiadaných Sertoliho buniek 

s vmedzerenými bunkami podobnými Leydigovým prechodným buniek. Moţné je malígne zvrhnutie 

(nezrelé formy). Tvoria sa v nich estrogény, čo má za následok hyperpláziu endometria. V menej 

diferencovaných formách sú v nádore prítomné bunky Leydigovho typu, kt. produkujú androgény, 

preto vzniká defeminizácia a virilizácia. Dfdg. prichádza do úvahy adrenogenitálny sy. (→nádory 

ovária). Nádory sa správajú väčšinou benígne, sú však potenciálne malígne. Th.: operačné 

odstránenie pri zachovaní maternice a kontralaterálneho vaječníka. 

androblastoma, atis, n. – [andro- + g. blastos výhonok + -oma nádor] →androblastóm. 

androceum – bot. vlastné pohlavné orgány kvetu (→flos).  

androcorticoidum, i, n. – [andro- + g. corticoidum kôrový] hormón kôry nadobličiek, kt. sa u muţa 

podobá pôsobeniu →androgénov. 

Androdurine
®
 – testosterón 3-oxododekanoát; →androgény. 

androfília – [androphilia] pohlavná náklonnosť k muţom. 

Androfluorene
®
 →androgény. 

androfóbia – [androphobia] chorobný strach ţien pred muţmi. 

androgameta, ae, f. – [andro- + g. gamein ţeniť sa] androgaméta, muţská pohlavná bunka, spermia.  

androgenes, es – [andro- + g. gennán tvoriť] androgénny, týkajúci sa pôsobenia →androgénov.  

androgenesis, is, f. – [andro- + g. genesis vznik] →androgenéza. 

androgenéza – [andro- + g. genesis tvorba] stav, pri kt. je prítomný ţenský pronukleus, ale je 

afunkčný. Niekt. ţivočíchy (napr. salamandra) sú haploidné, obsahujú len rodičovský genóm. Pri 

cicavcoch sa môţe normálne vyvíjať oplodnené vajíčko len v prítomnosti muţskej genet. informácie 

(odstránením ţenského pronuklea). Por. gynogenéza. 

Androgénique
®
 →testosterón; →androgény. 

androgenizácia – stav al. proces vyvolaný nadmernou aktivitou androgénov. Príčinou a. môţe byť: 1. 

zvýšená periférna premena prekurzorov androgénov, 2. zníţená väzba androgénov na proteíny 

plazmy, 3. zvýšená reaktivita cieľových tkanív, 4. zvýšená tvorba androgénov vo vaječníkoch al. 

kôre nadobličiek, 5. iatrogénne navodená a. Klin. sa prejavuje →virilizáciou. Dg. umoţňuje 

stanovenie testosterónu a dehydroepiandrosterónsulfátu (DHEA) v sére s cieľom vylúčiť nádory 

produkujúce →androgény. Th.: symptomatická (→antiandrogény), u ţien kombinovaná s podávaním 

estrogénov. 

androgenum, i, n. – [andro- + g. gennan tvoriť] androgén, muţský pohlavný hormón. 

androgény – [g. aner, andros muţ + g. gennan tvoriť] muţské pohlavné hormóny, skupina C-19 

steroidových hormónov, kt. podmieňujú telesnú i duševnú maskulinizáciu. 

Biosyntéza – a. sa tvoria v Leydigových bunkách semenníkov (testosterón u muţov), u obidvoch 

pohlaví v menšej miere v kôre nadobličiek a u ţien vo vaječníkoch. Ţeny tvoria malé mnoţstvá a., 

podobne ako muţi malé mnoţstvá estrogénov. Sekréciu a. riadia hypofýzové gonadotropíny FSH a 

LH a ich koncentrácia je naopak spätnou väzbou regulovaná koncentráciou a. 



 

 

Biosyntéza androgénov – 1 – 20,22-dezmoláza; 2 – 3-hydroxysteroiddehydrogenáza a 
5,4

-izomeráza; 3 – 17-

hydroxyláza; 4 – 17,20-dezmoláza; 5 – 17-ketoreduktáza; 6 – 5-reduktáza; 7 – aromatáza (podľa Langera, 

1993) 

 

A. sa metabolizujú z 80 % v pečenu, sčasti v koţi a prostate. Vylučujú sa obličkami najmä ako 

androsterón a etiocholanolón, príp. po glukuronidácii, u detí po sulfatácii. Fyziol. t0,5 je asi 12 min. 

Najdôleţitejším a. je testosterón a jeho metabolity androstendión a androsterón. V krvi sa a. viaţu asi 

z 90 % na plazmatické transportné proteíny (proteín viaţúci pohlavné hormóny, sexual binding protein, 

SHBG). 



 

 

Vzájomné premeny androgénov a ich koncové exkrečné produkty. Testosterón sa degraduje v pečeni (50 aţ 

70 %) a i. tkanivách (30 –50 %). Jeho koncovými produktmi sú neaktívne metabolity androsterón a etiocholanolón 

(20 –30 % močových 17-ketosteroidov), ako aj dihydrotestosterón a androstendión. Tieto a ďalšie metabolity sa 

môţu v pečeni konjugovať na glukuronáty a sulfáty, kt. vstupujú do obehu a vylučujú sa močom. Pri zvýšenej 

sekrécii a. al. ich zvýšenom obrate v cieľových tkanivách sa zvyšuje tvorba 3-androstándiolu, preto sa jeho 

vylučovanie močom pokladá za ukazovateľ týchto procesov. 1 – 16-hydroxydehydroepiandrosterón; 2 – 

dehydroepiandrosterónsulfát; 3 – 7-hydroxydehydroepiandrosterón; 4 – dehydroepinadrosterón; 5 – androstén-

3,17-diol; 6 – 5-androstán-3,17-dión; 7 – 5-androstán-3,17-dión; 8 – 5-dihydrotestosterón; 9 – 5-

dihydrotestosterón; 10 – 5-androstán-3,17-diol; 11 – 5-androstán-3,17-diol (podľa Langera, 1993)  

 

V období pohlavného vývoja vykazujú výrazný vplyv na muţské primárne pohlavné charakte-ristiky 

(genitálie) a na vývoj a udrţiavanie muţských sekundárnych pohlavných znakov (funkcia vedľajších 

pohlavných orgánov, umoţňujú spermatogenézu, vývoj a udrţiavanie muţského typu ovlasenie, 

ochlpenie, fúzov, hlboký hlas od puberty, vývoj svalstva a kostry, telesnú silu, pohlavný pud a libido). 

Dihydrotestosterón a androstandiol vznikajú prevaţne periférne premenou z testosterónu. U ţien sú a. 

prekurzormi testosterónu, ale ich funkcie sú inak neobjasnené. A. majú proteoanabolické účinky; 

testosterón stimuluje metabolizmus bielkovín. 

Prvé stupne androgenézy v testes, ováriách a kôre nadobličiek sú rovnaké. A. sa tvoria 

v endoplazmatickom retikule z cholesterolu, kt. estery sa nachádzajú v cytoplazmatických tukových 

kvapôčkach Leydigových buniek, malá časť cholesterolu pochádza z lipoproteínov plazmy. 

Cholesterol sa najprv vychytá do vnútornej membrány mitochondrií, kde sa odbúra jeho postranný 

reťazec, čím vznikne pregnenolón, prekurzor všetkých steroidových hormó-nov. Pregnenolón sa 

potom presunie do mikrozómov, kde ho atakujú enzýmy v ich membráne, kt. súčasťou je jeden z 

variantov P-450; tieto enzýmy odbúravajú jeho kostru C21 na C19. Koncovým produktom odbúrania je 

andosténdión, kt,. môţe vznikať dvoma cestami: 



 

 

a) Progesterónová (
4
) cesta – oxidáciou pregnenolónu na C3 a prešmykom dvojitej väzby medzi C5 

a C6 do polohy medzi C4 a C5 vzniká najprv progesterón. Tieto reakcie katalyzuje 3-

hydroxysteroiddehydrogenáza a 
4,5

-izomeráza. Z progesterónu sa pôsobením 17-hydroxylázy tvorí 

17-hydroxyprogesterón a z neho účinkom C17,20-lyázy androstendión. 

b) Dehydroepinadrosterónová (
5
) cesta – z pregnenolónu vzniká 17-hydroxypregnenolón a 

dehydroepiandroterón a z nich androstrendión. Pri jednotlivých ţivočíšnych druhoch prevláda niekt. z 

uvedených ciest. Andostendión sa potom pôsobením 17-hydroxysteroiddehydrogenázy mení na 

hlavný androgén →testosterón.  

Androgenézu reguluje proteín viaţuci pregnenolón, kt. určuje miesta jeho vstupu do mem-brány 

mikrozómov a prenáša ho k príslušným enzýmom. Ďalším faktorom je stupeň expresie C17,20-lyázy, 

zmeny aktivity 
4
- a 

5
-cesty. Časť syntetizovaných a. sa mení na sulfáty, kt. sa ukladajú v 

Leydigových bunkách, odkiaľ sa uvoľňujú do obehu po enzýmovom odštiepení sulfátu.  

Denne sa do obehu uvoľňuje asi 7 mg testosterónu, 0,4 mg 17-hydroxyprogesterónu a o niečo menej 

pregnenolónu a androstendiónu. Asi 5 % dennej produkcie testosterónu (0,2 mg) pochádza z kôry 

nadobličky, ďalších 0,2 – 0,3 mg pochádza z periférnej premeny androstendiónu.  

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

Účinky androgénov         

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

Metabolizmus    Anabolický účinok zvýšením syntézy nukleových kys.  

        a proteínov. V cieľových orgánoch stimulujú špecifické metabolické aktivity 

Muţské genitálie    Vplyv vývoja penisu, semenovodov, semenných ţliaz a prostaty; stimulácia spermiogenézy  

Koţa, vlasy    Vývoj muţského ovlasenia a ochĺpenia (u ţien príp. hirzutizmus); ovplyvnenie acne vulgaris  

                                  a i. koţných afekcií 

Kostra     V malých dávkach: proliferácia epifýzových chrupaviek a kalcifikácia, stimulácia rastu kostí  

                                  do dĺţky 

Vysoké dávky    Uzavretie epifýzových štrbín a kalcifikácia 

CNS     Spätnoväzbový vplyv na sekréciu gonadotropínov (pp. po premene na estrogény) 

Enzýmy     Expresia pohlavne špecifických enzýmov v rôznych orgánoch, vplyv na diferenciáciu sexuál-  

                                   neho centra v emryovom štádiu a postnatálne 

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

Indikácie – 1. substitácia pri muţských hypogonadizmoch, 2. zastavenie funkčného endometriového 

krvácania, 3. potlačenie laktácie, 4. th. niekt. nádorov prsníka, 5. anabolikum. Pre rýchly rozklad pri 

prvom prechode pečeňou ich treba podávať parenterálne. Jeho metylovaný derivát (Agovirin
®
 dr.) 

netlmí sekréciu gonadotropí-nov; moţno podávať aj p. o.; →Agovirin
®
.  

 

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

Prehľad androgénov     

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

 Boldenón   Stanolón  

 Fluoxymesterón   Stanozolol  

 Mestanolón   Testosterón 

 Mesterolón  Testosterónestosterónacetát  

 Metandrostenolón Testosterónenantát  

 17-metyltestosterón Testosterónenantát  

 17-metyltestosterón  Testosterón 17-cypionát 

 3-cyklopentylenoléter Testosterónfenylacetát  

 Noretandronol   Testosterón 17-chloralhemiacetal 

 Normetandrón   Testosterónizobutyrát  

 Oxandrolón   Testosterónnikotinát 



 

 Oxymestrón   Testosterón 3-oxododekanoát  

 Oxymetolón   Testosterónundekanoát 

 Prasterón   Tiomesterón 

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

 

Boldenón – Parenabol
®
. 

Fluoxymesterón – Androfluorene
®
, Androfluorone

®
, Androsterolo

®
, Fluotestin

®
, Halotestin

®
, 

Oratestin
®
, Ora-Testryl

®
, Testoral

®
, Ultandren

® 

Mestanolón – Androstalone
® 

Mesterolón – Androviron
®
, Mestoranum

®
,  Proviron

® 

Metandrostenolón –Danabol
®
, Dianabol

®
, Nabolin

®
, Nerobol

®
, Stenolon

® 

17-metyltestosterón – Androsan
®
, Anertan

®
, Glosso-Sterandryl

®
, Homandren

®
, Malestrone

®
, tbl., 

Metandren
®
, Neo-Hombreol-M

®
, Nu-Man

®
, Orchisterone-M

®
, Oreton-M

®
, Perandren – lozenges

®
, 

Synandrets
®
, Synandro-tabs

®
, Testhormona

®
, Testosid

®
 tbl., Testoviron

®
 tbl., Testred

®
 

17-metyltestosterón 3-cyklopentylenoléter – Pandrocine
®
, Pnemestrol

® 

Noretandronol – Nilevar
®
, Solevar

® 

Normetandrón – Metalutin
®
, Methalutin

®
, Orgasteron

® 

Oxandrolón – Anavar
®
, Lonavar

®
, Provitar

®
, Vasorome

®
 

Oxymestrón – Anamidol
®
,  Oranabol

®
,  Theranabol

® 

Oxymetolón – Anadrol
®
, Anapolon

®
, Androyd

®
, Nastenon

®
, Pardroyd

®
, Plenastril

®
, Protanabol

®
, 

Synasteron
®
 

Prasterón – Astenile
®
, Deandros

®
, Diandron

®
, 17-Hormoforin

®
, Psicosterone

®
 

Stanolón – syn. androstanolón (Anaboleen
®
, Anabolex

®
, Anaprotin

®
, Andractim

®
, Androlone

®
, 

Apeton
®
,  Cristerona MB

®
, Neodrol

®
, Proteina

®
, Protona

®
, Stanaprol

®
) 

Stanozolol – NSC-43193
®
, Stanozol

®
, Stromba

®
, Strombaject

®
, Tevabolin

®
, WIN 14833

®
, Winstrol

®
 

Testosterón – Androgénique
®
, Homosteron

®
, Génocristeaux Gremy

®
, Malestrone

®
, Mertestate

®
, 

Orquisteron
®
,  Primotest

®
, Sustanon

®
, Teslen

®
, Testobase

®
, Testrone

®
, Testryl

®
, Virosterone

®
 

Testosterónacetát – Aceto-Sterandryl
®
, Aceto-Testoviron

®
, Perandrone A

®
 

Testosterón 3-oxododekanoát – (Androdurin
®
) 

Testosterónenantát – Androtardyl
®
, Delatesryl

®
, Malogen L.A.

 ®
, Orquisteron-E

®
, Primoteston

®
, 

Testate
®
, Testinon

®
, Testoenant

®
, Testroval

®
 

Testosterónfenylacetát – Perandren Phenylacetate
®
 

Testosterón 17-chloralhemiacetal – Caprosem
®
 

-cypionát – Depovirin
®
, Pertestis

®
, Testergon‹Testodrin‹ 

Testosterónizobutyrát – Perandren M
®
 

Testosterónnikotinát – Bolfortan
®
 

Testosterón 17-chloralhemiacetal – Caprosem
®
 

-cypionát –Depovirin
®
, Pertestis

®
, Testergon

®
, Testodrin

®
 

Testosterónundekanoát – Andriol
®
, Pantestone

®
, Restandol

®
 



 

Tiomesterón – Embadol
®
, Emdabolin

®
, Protabol

®
. 

andrografolid – 3-[2-[-dekahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymet-5,8-dimetyl-2-metylén-1-

naftalenyl]dihydro-4-hydroxy-2)(3H)-furanón; bicyklický diterpenoidový laktón nachádzajúci sa v 

listoch rastliny Andrographis paniculata Nees (Acanthaceae). 

androgynia, ae, f. – [andro- + g. gyné ţena] androgýnia; 1. obojetnosť v pohlavných znakoch, 

pohlavná nevyhranenosť (→pseudohermafroditizmus); 2. muţský typ (napr. androgýnny typ 

obezity). 

androgýnny – [andro- z g. aner-andros muţ + g. gyné ţena] muţský, napr. androgýnny typ →obezity. 

androgynoidismus familiaris →Gilbertov-Dreyfusov sy. 

androidný – [andro- + g. eidos tvar] termín poţívaný na opis typickej muţskej panvy a kostry; asi 23 

% ţien vykazuje tento obraz. Por. gynoidný. 

androizoxazol – 17-metylandrostano[3,2-c]izoxazol-17-ol, C21H31NO2, Mr 329,47. Anabolikum. 

andrologia, ae, f. – [andro- + g. logos náuka] andrológia, disciplína zaoberajúca sa pohlavnými 

poruchami, najmä vo vzťahu k pohlavným funkciám muţov. 

Androlone
®
 – anabolický steroid, androgén; →stanolón. 

andromania, ae, f. – [andro- + g. maniá vášeň] andrománia, chorobná pohlavná túţba ţien po 

muţoch, nymfománia. 

androphilia, ae, f. – [andro- + g. filiá priazeň] →androfília. 

androphobia, ae, f. – [andro- + g. fobos strach] →antrofóbia. 

Androsan
®
 →17-metyltestosterón; →androgény. 

androspermia, ae, f. – [andro- + g. sperma semeno) androspermia, spermia, určujúca muţské 

pohlavie (s chromozómom Y). 

Androstalone
®
 (Roussel) – androgén; →mestanolón. 

androstán – -androstán, etiocholanolón, C19H32, Mr 260,45; →aetiocholanolon. 

Androstán 

androstanazol – syntetický vysokoúčinný anabolický steroid. Pouţíva sa napr. v th. zápalových a 

nádorových ochorení a v rekonvalescencii. Štruktúrne a účinkom podobný →androizoxazolu, od kt. 

sa líši tým, ţe namiesto aminoskupiny má atóm kyslíka. 

Androstanazol 
 

androstán-3,11-diol-17-ón – izolovaný v malom mnoţstve z kôry nadobličiek, pp. ako degradačný 

(oxidačný) produkt vzniknutý pri preparácii materiálu z alopregnán-3,11,1720,21-pentolu. 



 

androstándiol –3,17-dihydroxy-5-androstán, účinný plazmatický androgén, kt. sa tvorí z 

→testosterónu a dihydrotestosterónu v pečeni a periférnych tkanivách. 

androsténdiol – 3-17-dihydroxy--androstán, androst-5-én-3,17-diol, 
5
-androstén-3,17-diol, 

C19H30O2, Mr 290,43; plazmatický androgén, kt. sa tvorí z testosterónu a dihydrotestosterónu al. sa 

tvorí v kôre nadobličiek a ováriách. Anabolikum; dipropionát (Bisexovis
®
, Stenandiol

®
). 

androstendión – 4-androsten-3,17-dión, C19H26O2, Mr 286,40, steroid, kt. je dôleţitým pre-hormónom 

plazmatického testosterónu. Získal sa z 5-dehydroandrosterónu. Pochádza z ovárií a kôry 

nadobličiek (Androtex
®
). 

Androstendión 
  

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

Referenčné hodnoty androstediónu (Mr 286,40)  u muţov a ţien (mmol/l, RIA)   

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

Vek                Muţi    Ţeny       

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

      x
–        

  95 % rozpätie      x
–
  95 % rozpätie       

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

 5 – 7-d   1,26 0,59 – 1.53    0,91    0,56 – 1,99  

 8 – 60-d 0,94 0,10 – 3,42    0,87    0,14 – 2,37 

 2 – 12-mes.  0,49 0,07 – 2,37    0,45    0,07 – 0,80 

 1 – 6-r.   0,40 0,25 – 0,66    0,52    0,34 – 0,80  

 6 – 8-r.   0,56 0,36 – 0,87    0,61    0,40 – 0,96  

 8 – 10-r. 0,70 0,46 – 1,11    1,12    0,75 – 1,65 

10 – 12-r. 1,12 1,07 – 2,28    2,25    1,46 – 3,46 

12 – 14-r. 2,25 1,57 – 3,44    4,30    2,79 – 6,64 

> 14-r.   4,30 1,68 – 3,88    4,59    2,69 – 4,32  

Dospelí   6,04 3,42 – 8,23    5,06    1,12 – 10,16       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––– 
androst-16-en-3-ol – 3-hydroxy-5-androst-16-én, 

16
-androsten-3-ol, C19H30O, Mr 274,45. Hlavná 

zloţka feromónu ošípaných, má prenikavý piţmový zápach. Izolovaný z tes-tes ošípaných. Pouţíva sa 

na určovanie estru pri umelom oplodňovaní ošípaných. 


5
-androst-3-ol-17-ón – dehydroepiandrosterón; →prasterón.  

16–androstény – androgény produkované v testes a v menšej miere v kôre nadobličiek. Cestou v. 

spermatica sa dostávajú do obehu, ukladajú a koncentrujú sa v slinových ţľazách a vylučujú sa 

slinami. V niekt. zvieratách (morčatá, ošípané, psi, potkany) nastáva počas sexuálnej aktivity a 

agresívnych stavov profúzna salivácia a prenos 5-androsterónu a 3-androstenolu, zaujatiu 

lordózy (príprava k sexuálnemu aktu). Pripisujú sa im feromónové vlastnosti. Urýchľujú tieţ pubertu. 

Istý význam sa im pripisuje aj u ľudí; ovplyvňuju čuchové funkcie pri niekt. endokrinopatiách a v 

sociálnej interakcii ľudí. Zmes týchto steroidov s inými zapáchajúcimi látkami (karboxylové kys.) 

podmieňujú telesný zápach, najmä pazúch. Vylučovanie 16-a. je významne niţšie pred pubertou a 

po menopauze ako v období pohlavnej aktivity.  

androsterón –3-hydroxy-5-androstán-17-ón, C19H30O2, Mr 290,43; slabý androgén. Prim. 

metabolický produkt testosterónu, kt. sa vylučuje u muţov i ţien močom. 

Jeho stanovovanie, napr. plynovou chromatografiou (spolu so 17-

ketosteroidmi) je mierou funkcie testes (denne sa vylučuje u muţov 2 – 5 

mg, u ţien 0,5 – 3 mg a.) a vyuţíva sa v dfdg. adrenogenitálneho sy. 



 

 
Androsterón 
 

Androtardyl
®
 →testosterónenantát; →androgény. 

androtropia, ae, f. – [andro- + g. tropein obracať] antrotropia, choroba postihujúca prevaţne muţov. 

Androviron
®
 →mesterolón; →androgény. 

Androyd
®
 →oxymetolón; →androgény. 

anémia – [anaemia] →málokrvnosť. 

anemo- – prvá časť zloţených slov z g. anemos vietor. 

anemofília – [anemophilia] prispôsobenie na opeľovanie hmyzom pomocou vetra; vetromil-nosť. 

anemofóbia – [g. anemos vietor + g. fobos strach] chorobný strach pred vetrom. 

anemochoria, ae, f. – [g. anemos vietor+ g. chóriom krajina, plocha] annemochória, šírenie (semien, 

baktérií) vetrom. 

anemometer – prístroj na meranie rýchlosti, sily a smeru vetra al. prúdenia vzduchu; vetromer. 

Anemone – veľký rod rastlín čeľade iskerníkovitých (→Ranunculaceae). Obsahujú ranunku-lín, kt. sa 

enzýmovo mení na toxický protoanemonín vyvolávajúci otravy zvierat (anemoniz-mus). 

Protoanemonín sa konvertuje na →anemonín, substituovaný dilaktón kys. diakrylovej.  

Anemone nemorosa L. (Ranunculaceae) – veternica hájna (čes. sasanka hájní). V zemi má rovný, 

plazivý podzemok a početné niťovité korienky. Skoro na jar vyrastá priama, holá, 20 – 30 cm vysoká 

byľ s jedným prízemným dlhostopkatým listom a tom (niekedy chýba) a listami 

poloţenými vyššie na byli. Listy sú dlaňovito strihané, skoro rovnaké, na byli 

vyrastajú v praslene. Ich segmenty majú pílovitý okraj. A. n. má obyčajne len jeden 

pomerne veľký kvet. Okvetné lístky sú biele, na vonkajšej strane červenkasté, 

ruţové al. fialkasté, podlhovsto vajcovité. Tyčiniek býva mnoho, sú ţltej farby. Plod 

je drsno chlpatá naţka so zahnutým zobáčikom. V čase zrelosti celé plodstvo 

ovisne. U nás je veľmi hojná, rastie na zatienených, najmä listnatých lesoch od 

níţiny do horského pásma. Kvitne od marca do konca mája, vo vyšších polohách 

aj v júni. Je jedovatá. V ľudovom liečiteľstve sa pouţívala ako vazodilatans. 
 

Amenome nemorosa 

Anemone ranunculoides L. (Ranunculaceae) – veternica iskerníkovitá (čes. sasanka 

priskyřníkovitá pravá). Nevysoká, trváca rastlina s hnedým podzemkom, pokrytým šupinami. Z neho 

vyrastá priama, slabo chlpatá byľ s jedným dlhostopkatým spodným listom Pod kvetom sú ešte tri 

sediace listy al. s kratšími stopkami. Všetky listy sú rovnakého tvaru, 

dlaňovito trojdielne, kaţdý diel je dvoj- aţ trojpočetný. Na dlhej stopke je 

obyčajne jeden kvet (niekedy 2 – 5). Je priamy, má 5 okvetných široko 

vajcovitých lístkov ţletej farby. Na vnútornej strane sú holé, na vonkašej 

priľahnuto chlpaté. Tyčiniek je veľa, sú tieţ ţltej farby. Plodom sú 

krátkosrstnaté naţky s krátkym ohnutým zobáčikom. U nás je veľmi hojná, 

rastie najmä vo vlhkých lesoch, na zatienených lúkach, okrajoch potokov, v 

lieskových kroviskách, od níţiny aţ do horského pásma, obyčajne pod 

ochranou stromov. Kvitne skoro na jar, od marca do konca mája. 

 
 Anemone ranunculoides 



 

A. silvestris L. (Ranunculaceae) – veternica lesná (čes. sasanka lesní). Trváca bylina 

dorastajúca do výšky 40 cm. Koreň je hrubý, šikmý, skoro čierny, vyháňa prídavné koreňové púčiky. 

Prízemné listy sú na dlhých stopkách, čepele dlaňovito 5-dielne s úkrojkami podhlhovasto 

kosoštvorcovými, 2 – 3-laločnatými, na obidvoch stranách sú pritisnuto chlpaté. Byľ je priama, 

chlpatá aţ bledoplstnatá, v prostriedku s 3 stopkatými trojdielnymi listami a jediným veľkým 

kvetom. Okvetných lístkov býva 5, sú aţ 4 – 7 cm veľké, bielej al. na vonkajšej strane ruţovej 

farby. Plody sú veľmi početné chlpaté naţky. Vyskytuje sa na celkom území Slovenska, najmä 

v teplejších polohách. Rastie v svetlých lesoch, v kroviskách teplomilnejšieho charakteru. 

Kvitne v apríli aţ júni, pestuje sa aj ako ozdobná rastlina. V čerstvom stave je jedovatá. 

 
Anemone silvestris 
 
 

anemonín – 1. substituovaný dilaktón kys. diakrylovej, 1,7-dioxadispiro[4.0.4.2]dodeka-3,9-dien-

2,8-dión, C10H8O4, Mr 192,16, bezfarebná kryštalická látka získaná z večernice 

(Anemone pulsatilla L., Ranunculaceae) a i. rastlín tejto čeľade. Jeho 

prekurzorom je protoanemonín; 2. vnútorná soľ 5-karboxymetyl)-1,1-

dimetylimidazóliumhydroxidu. 
   
 
 

Anemonín 
 
 
 

anemonol – vysoko toxická prchavý olej z rozličných druhov rodu Anemone a i. rastlín čeľade 

iskerníkovitých (Ranunculaceae). 

anempiria, ae, f. – [g. alfa priv. + g. empirirá skúsenosť] anempíria, málo znalostí získaných 

skúsenosťou. 

anencefália – [anencephalia] malformácia s nevyvinutou mozgovou časťou hlavy. 

anencefalus – [anencephalus] nevyvinutie lebkových kostí a mozgu. 

anencephalia, ae, f. alfa priv. + g. enkefalos mozog] →anencefália. 

anencephalus, i, m. – [g. alfa priv. + g. enkefalos mozog] →anencefalus. 

anenergia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. energeia činnosť] nezáujem, nečinnosť, neschopnosť reakcie; 

anergia. 

aneosinophilia, ae, f. – [g. alfa priv. + eosinophilus ľahko sa farbiaci eozínom, z g. eos zore + g. 

philiá priazeň] →aneozinofília. 

aneozinofília – [aneosinophilia] strata, úbytok eozinofilných leukocytov. 

anephria, ae, f. – [g. alfa priv. + g. nefros obličky] anefria, vrodené nevyvinutie, chýbanie obličiek. 

anepia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. epos slovo] nemota. 

anergia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. ergon dielo] 1. netransformovateľná energia; 2. strata energie, 

slabosť, nevnímavosť; 3. neschopnosť rozhodovať sa; 4. neschopnosť organizmu reagovať na 

škodliviny pri zníţenej odolnosti tela; rozlišuje sa a) negat. a. – prechodné zníţenie reaktivity na 

alergény u senzibilizovaného jedinca vzniknuté následkom interkurentných procesov, napr. 

kachexie, šoku; b) pozit. a. – zníţenie reaktivity na alergény u senzibilizovaného jedinca následkom 

zmien imunitnej odpovede v priebehu ochorenia, napr. tbc; strata imunitnej odpovede, neprítomnosť 

koţnej reakcie po i. c. podaní antigénu 5. →anhormia.  



 

anergická reakcia – psychol. výraz Adolfa Meyera označujúci organické psychózy, t. j. psychózy pri 

organickom poškodení mozgu a charakterizované stratou al. poruchou pamäti a súdnosti, niekedy 

spojené s paroxyzmálnymi záchvatmi. 

aneroid – kovový tlakomer na meranie barometrického tlaku (v geodézii tlakomer na meranie výšok) 

pomocou zvlnenej membránovej steny vzduchoprázdnej komorovej skrinky. 

aneroidus, a, um – [g. alfa priv. + g. néros tekutina + g. eidos podoba] neobsahujúci tekutinu. 

anestetický – [anaestheticus] znecitlivujúci, hovor. umŕtvujúci. 

anerosia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. erós láska] anerozia, nedostatok pohlavného pudu; frigidita. 

anerythropoesis, is, f. – [g. alfa priv. + g. erythros červený + g. poesis tvorba] anerytropoéza, malá 

al. vymiznutá trvorba červených krviniek.  

anerythropsia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. erythros červený + g. opsis videnie] anerytropsia, 

neschopnosť vidieť červenú farbu, odlišovať červenú farbu. 

anestekinézia – [anaesthekinesia] strata citlivosti a hybnosti. 

Anestacon
®
 (Webcon) – lokálne anestetikum; →lidokaín.  

anestetický – [anaestheticus] znecitlivujúci, hovor. umŕtvujúci. 

anestetický prístroj – technické zariadenie na aplikáciu inhalačnej anestézie plynnými anestetikami 

al. parami tekutých anestetík. Pomocou a. p. sa dávkuje a mieša kyslík s anestetickými plynmi (oxid 

dusný, cyklopropán) a s parami tekutých anestetík. Po zmiešaní sa anestetická zmes vedie 

plynovodným potrubím a dýchacím okruhom do dýchacích ciest pacienta. Súčasťou a. p. sú 

kontrolné prístroje (kardioskop, tonometer a i.) a pomocné zariadenia potrebné na zaručenie 

bezpečnosti pacienta (napr. odsávačka), príp. doplnkové prístroje (ventilátor). V núdzi slúţi prístroj 

aj na resuscitáciu. 

Kyslík a anestetické plyny sú umiestené na a. p. v tlakových oceľových fľašiach al. sa privádzajú z 

centrálneho rozvodu plynov. Keď sú plyny umiestené na a. p. v oceľových fľašiach, musí sa ich tlak 

zredukovať pomocou redukčného ventila. Redukčný ventil môţe byť umiestený v a. p.: časť 

plynového potrubia kt. vedie od oceľovej tlakovej fľaše po redukčný ventil je vysokotlaková časť. 

Všetky plynovodné potrubia a. p. umiestené za redukčnými ventilmi tvoria nízkotlakovú časť. Keď je 

redukčný ventil umiestený priamo na oceľovej tlakovej fľaši, v celom a. p. je len nízkotlaková časť 

plynovodných potrubí, čo je z bezpečnostného hľadiska veľmi výhodné. 

Pri prívode plynov z centrálneho rozvodu má celý a. p. vrátane spojovacích hadíc medzi 

rýchlospojkami centrálneho rozvodu a medzi prístrojmi len nízkotlakovú časť (0,40 – 0,45 MPa). 

V nízkotlakovej časti a. p. sú umiestené prietokomery odparovače a obrokročný ventil na kyslík. Po 

zmiešaní polynov a po ich nasýtení parami sa dostávajú plyny do výstupu z a. p. Do výstupu sa 

pripájajú pomocou normalizovaných spojok rozličné dýchacie okruhy. 

A. p. musí obsahovať zabezpečovací systém, resp. monitorovanie určitých uzlov a funkcií a. p. 

Vyţaduje si to aplikáciu účinných halogénovaných anestetík, ako aj stále sa zvyšujúci bezpečnostný 

štandard a. p. Jeho súčasťou sú preto i bezpečnostné prvky, meracie zariadenia a pomocné 

prístroje. 

Do štandardu monitorovacieho systému a. p. patrí: 1. monitorovanie tlaku plynov a alarm ich 

poklesu al. výpadku v centrálnom rozvode plynov; 2. dávkovanie a zmiešavanie O2 a anestetických 

plynov. Osobitne sa monitoruje technická prevádzka a. p. a ventilátora s koncentráciou O2, CO2 a 

odparovaných anestetík z dýchacieho okruhu vrátane obligátnych parametrov, frekvencie dychu, 

dychového objemu a tlaku v dýchacích cestách a osobitne sa monitoruje pacient (CO2, O2, EKG 



 

ap.). V prípade poklesu prietoku kyslíka v zmiešavači sa má okamţite zastavuje prívod 

anestetických plynov a ohlási sa alarm tejto poruchy. K odporúčanému monitorované patrí 

monitorovanie koncentrácie odparovaných inhalačných anestetík, rozpojenie dýchacieho okruhu s 

alarmom, oxymetrické a kapnometrické hodnoty v dýchacom okruhu s alarmom, monitorovanie tlaku 

prúdiacich plynov a v dýchacom okruhu a v prípade, ţe sa pri anestézii pouţíva ventilátor, 

monitorovanie jeho funkcie. Do rozšíreného štandardu monitorovacieho systému a. p. sa zaraďujú aj 

monitorovanie koncentrácie halogénovaných inhalačných anestetík a koncentrácie NO. 

Zákl. prvky a. p.: 1. maska, 2. hadice, 3. gumový vak, 4. spojka (priama spojka, T-spojka, spojka na 

prívod plynov, kolienko), 5. pohlcovač CO2, 6. jednosmerný ventil. 

Anestetické systémy moţno rozdeliť na na: 1. systémy bez rezervováru na inhalovanú zmes; 2. 

systém s rezervoárom. 

V systéme bez rezervoáru na inhalovanú plynovú zmes (bez hadíc a bez dýchacieho vaku) – 

nosným plynom inhalovanej zmesi býva vzduch, ale FiO2 sa v nej môţe zvýšiť privádzaním kyslíka 

hadičkou. Patrí k nim Boylov-Daviesov rozvierač, Daviesova-Meyerova insuflačná strierka (špachtľa) 

do nosohltana a Schimmelbuschova maska. Schimmelbuschova maska má kovovú konštrukciu, na 

kt. sa upevní niekoľko vrstiev gázy a na tie sa kvapká inhalačné anestetikum (napr. dietyléteru); 

vrstvy gázy, kt. nasiakli anestetikom, slúţia ako primitívny odparovač. Boylovým-Daviesom 

rozvieračom al. Daviesovou-Meyerovou insuflačnou stierkou, príp. len nosohltanovým katétrom sa 

insufluje anestetická zmes do nosohltana al. hltana (insuflačná anestézia); pouţíva sa napr. pri 

tonzilektómii. 

V systémoch s rezervoárom na plynovú zmes – rezervoárom je hadica (bez vaku). Inhalovaná zmes 

sa v čase medzi začiatkom 2 inspírií hromadí v hadici. Objem hadice musí byť aspoň taký veľký ako 

VT pacienta: pri menšom objeme by pacient pri kaţdom inspíriu vdychoval atmosferický vzduch, kt. 

by zrieďoval zmes a nedosiahla by sa účinná koncentrácia anestetika – pacient nezaspí. 

Systém s rezervoármi na inhalovanú zmes – hadicou a gumeným vakom je aj optickým indikátorom 

dýchacích exkurzií pacienta a pomôckou na prehĺbovanú al. umelú ventiláciu pľúc. Do a. s. sa dá 

vradiť aj ventil. Pri bezventilových systémoch (Kuhnovom, Jacksonovom-Reesovom) vdychovanie a 

vydychovanie plynovej zmesi riadi prietok tejto zmesi. Prietok sa musí zabezpečiť (v závislosti od 

objemu rezervoárov) dostaočný objem tak vdychovanej zmesi anestetík, ako aj vydychovanej zmesi 

z dýchacieho okruhu. 

Aby sa zabránilo spätnému vdychovaniu vydýchnutej zmesi plynov a zabezpečil jednosmerný 

prietok plynov v smere prístroj – pacient a pacient – atmosfére, musí byť prietok čerstvých plynov 

dostatočné veľký v porovnaní s predpokladanými hodnotami VT pacienta. Bezventilové systému sú 

teda riadené prietokom. 

Vo ventilových systémoch môţe byť jednosmerný prietok plynov zabezpečený jednosmerným 

ventilom. K ventilovým systémom riadeným ventilom aj prietokom patrí Maplesonov systém D, 

Bainov okruh a i. 

Podľa počtu hadíc sa a. s. dajú rozdeliť na: 1. jednocestné; 2. dvojcestné. Pri jednocestných 

systémoch preteká anestetická zmes plynov, kt. v inspíriu prúdi z prístroja (za určitých okolností 

vzduch z atmosféry) do dýchacích ciest pacienta a v exspíriu z dýchacích ciest pacienta do 

atmosféry al. do prístroja jednou hadicou. Patria sem Ayerov, Magillov a Watersov systém. Pri 

dvojcestných systémoch (dýchacích okruhoch) pretekajú plyny z prístroja (z atmosféry) do 

dýchacích ciest pacienta jednou hadicou a plyny z dýchacích ciest pacienta do prístroja (atmosféry) 

druhou hadicou. 

Podľa spätného vdychovania sa a. s. delia na 1. systémy bez spätného vdychovania; 2. systémy s 

čiastočným spätným vdychovaním; 3. systémy s úplným spätným vdychovaním. 



 

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

Klasifikácia anestetických prístrojov         
 

Systém bez spätného 

vydychovania 

s čiastočným spätným vydychovaním s úplným spätným 

vydychovaním 

bez pohlcovania 

CO2 

s pohlcovaním CO2  

 

 
 

 

 
PČP = výdaju 

(úniku) plynov 

Jednocestný s ventilom proti 

spätnému 
vydychovaniu 

PČP > V/min  

 
 

PČP <3 . V/min 
PČP <3 . V/min 

 

 
 

 
PČP < V/min 

PČP < V/min, ale > 

výdaj (únik) plynov 

Ayerov PČP >3 . V/min 

Magillov PČP >3 . V/min 

Watersov PČP >3 . V/min 

Dvojcestný PČP > V/min PČP < V/min PČP < V/min, ale > 
výdaj (únik) plynov 

 

Starý názov otvorený polootvorený polozatvorený zatvorený 

    

PČP – prívod čerstvých plynov; V/min – minútový dychový objem 

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

anestetiká – [anaesthetica (remedia)] liečivá pouţívané na celkovú al. miestnu →anestéziu, ako aj na 

premedikáciu pred výkonom a po ňom. Niekt. a. sa uţ nepouţívajú, napr. divyléter, cyklopropán, 

trichlóretylén, chloroform, metoxyfluran).  

Miestne anestetiká – sú liečivá vyvolávajúce blokádu vzniku al. vedenia bolestivých a i. 

centripetálnych podnetov vznikajúcich tlakom, ťahom, teplom ap. Sčasti ovplyvňujú aj súbeţné 

motorické dráhy. Chem. sú všetky zlúč. s aromatickými lipofilným radikálom na jednom konci 

a hydro-filným dusíkom na opačnom konci molekuly. Sú prepojené esterickou al. amidovou väzbou, 

kt. určuje príslušnosť k chem. skupine (estery al. amidy). 

Estery zahrňujú prirodzený kokaín a syntetické látky prokaín, tetrakaín (ametokaín), benzokaín, 

chlórprokaín. Biotransformujú sa esterázami. Vyvolávajú pp. viaceré alergické reakcie. 

K amidom patrí artikaín, bupivakaín, etidokaín, lidokaín, mepivakaín, prilokaín, ropivakaín 

a trimekaín. V zahraničí sa namiesto trimekaínu pouţíva lidokaín.  

Vyššia lipofilnosť a. má za následok rýchlejší nástup účinku, väčší vplyv na vlákna hrubších nervov 

a motorické nervy. 

Indikácie – 1. topická (sliznicová a transkutánna), zvodová a Bierova lokálna vnútroţilová anestézia; 

2. vágosympatiková blokáda podľa Višnevského (prokaín); 3. th. komorových arytmií (lidokaín, 

triomekaín); 4. prevencia hypertenznej odpovede na intubáciu trachey (lidokaín, trimekaín); 5. 

antibronchospastický vplyv (trimekaín vo forme aerosólu). Pri spinálnej anestézii a blokádach sa 

lokálne a. kombinujú s opioidmi, klonidínoma i. liečivami, napr. ketamínom. Kombinujú sa ja 

navzájom, napr. trimekaín s bupivakaínom, aby bol nástup účin-ku rýchlejší a trvanie dlhšie. 

Nežiaduce účinky – toxický účinok sa prejaví mozgovými a obehovými príznakmi: eufóriou, 

konfúziou, stratou vedomia, kŕčmi, hypotenziou aţ zastavením srdcovej činnosti. Th. je 

symptomatická, má sa začať okamţite. Amidy môţu stimulovať vznik malígnej hypertermie. Lokálne 

a. prestupujú placentárnou bariérou, vyšší gradient môţe vyvolať bradykardiu a tie-seň plodu 

(paracervikálny blok). 

Lokálne a. sa podávajú vo forme rozt., mastí, aerosólov a i., moţno ich však podávať aj 

v kontinuálnou katétrovou technikou, vo forme náplasti. Osvedčujú sa pri nervových →bloká-dach. 

Lokálne a. sa väčšinou pouţívajú v kombinácii s vazokonstrikčnými látkami (adrena-lín), kt. 

predlţujú účinok, zmenšujú krvácanie z operačného poľa, zniţujú akút. toxickosť, a tým mierne 

zvyšujú jednorazovú max. dávku. Prísada adrenalínu nemá prekročiť 500 mg, s výnimkou stomatol. 

prípravkov je najčastejšia koncentrácia 1:200 000. Patria sem: 



 

 
––––––––––––––––––––––– 

Tab. Lokálne anestetiká 

––––––––––––––––––––––– 

Ambukaín 

Amolanón 

Amylokaínhydrochlorid 

Benoxinát  

Betoxykaín 

Bifenamín  

Bupivakaín 

Butakaín  

Butamben 

Butanilikaín 

Butetamín  

Butoxykaín 

Dibukaínhydrochlorid  

Dimetizochín  

Dimetokaín  

Diperodónhydrochlorid 

Dyklonín  

Ekgonidín a ekgonín 

Etylaminobenzoát  

Etyclchlorid  

Etidokaín  

-eukaín  

Euprocín 

Fenakaínhydrochlorid  

Fenalkomín  

Fenol  

Fomokaín 

Hexylkaínhydrochlorid 

Hydroxyprokaín 

Hydroxytetrakaín 

Chinínureahydrochlorid 

Izobutyl p-aminobenzoát  

2-chlórprokaínhydrochlorid 

Kartikaín 

Kokaetylén 

Kokaín  

Leucinokaínmezylát  

Levoxadrol  

Lidokaín  

Mepivakaín 

Meprylkaínhydrochlorid 

Metabutoxykaínhydrochlorid 

Metychlorid  

Myrtekaín 

Naepaín  

Oktakaín 

Ortokaín 

Oxetazaín 

Paretoxykaín 

Piperokaín  

Piridokaín 

Polidokanol 

Pramoxín  

Prilokaín 

Prokaín  

Propanokaín 

Proparakaín  

Propipokaín 

Propoxykokaínhydrochlorid 

Pseudokokaín  

Pyrokaín  

Rizokaín  

Salicylakohol 

Tetrakaínhydrochlorid  

Tolykaín  

Trimekaín 

Zolamín 

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

• Ambukaín – Sympocain
®
. 

• Amolanón – syn. amokaín (Amethone
®
). 

• Amylokaínhydrochlorid – syn. anyleínhydrochlorid (Stovaine
®
). 

• Artikaín – tiofénové lokálne a. so stredne dlhým účinkom, pouţíva sa na dentálnu anestéziu v 

dávke max. 7 mg/kg; v kombinácii s adrenalínom obvykle 40 – 80 mg na ošetrenie jedného zuba. 

Kontraindikáciou je precitli-venosť na artikaín, závaţné ochorenia srdca, nekompenzovaná 

hypertenzia. Pri predávkovaní môţu vzniknúť toxické príznaky zo strany CNS a myokardu. 

Toxickosť artikaínu zniţuje adrenalín; artikaín zvyšuje účinok tricyklických antidepresív a 

inhibítorov MAO (Ultracain 2 %
®
 inj. Hoechst, Ultracain 5 % Hyperbar

®
 inj. Hoechst; kombinované 

prípravky – Ultracain 4 %
®
 inj. Léčiva, obsahuje Articaini hydrochloridum 40% mg + Epinephrini 

hydrochloridum 6 mg, t. j. 1:200 000 v 1 ml inj. rozt.; Ultracain 2 % Suprarenin
®
 inj. Hoechst, 

Ultracain D-S
®
 inj. Hoechst, obsahuje Articaini hydrochloridum 40 mg + Epinephrini 

hydrochloridum 6 mgm t. j. 1:200 000 v 1 ml inj. rozt.; Ultracain D-S forte
®
 inj. Hoechst, obsahuje 

Articaini hydrochloridum 40 mg + Epinephrini hydrochloridum 12 mg, t. j. 1:100 000 v 1 ml inj. rozt. 

• Benoxinát – syn. oxybuprokaín (Benoxil
®
, Cebesin

®
, Conjuncain

®
, Dorsacaine

®
, Lacrimin

®
, 

Novesine
®
). 

• Betoxykaín – Millicaine
®
. 

• Bifenamín – syn. xenysalát (hydrochlorid – Sebaclen
®
, Sebaklen

®
; zloţka preparátu Alvinine

®
). 

• Bupivakaínhydrochlorid – Bupivacaini hydrochloridum, amidové lokálne a. s dlhodobým účinkom, 

pouţíva sa na zvodovú anestéziu, blokády nervov, spinálnu anestéziu, zriedka na infiltračnú 

anestéziu, ďalej pri pôrodnej analgézii; →bupivakaín. 

• Butakaín – Butelline
®
; sulfát – Butyn

®
, Sulfate

®
. 



 

• Butamben – Butesin
®
, Butoform

®
, Planoform

®
, Scuroforme

®
; pikrát – Butesin Picrate

®
. 

• Butanilikaín – fosfát – Hostacaine
®
. 

• Butetamín – Ibylcaine
®
, Monocaine

®
. 

• Butoxykaín – Stadacain
®
. 

• Dibukaínhydrochlorid – syn. benzolín (Cincaine
®
, Cinchocaine

®
, Nupercain Hydrochlorid

®
, 

Percaine
®
, Sovcaine

®
). 

• Dimetizochín – syn. chinizokaín (Isochinol
®
. Pruralgan

®
, Pruralgin

®
, Quotane

®
). 

• Dimetokaín – Larocaine
®
. 

• Diperodónhydrochlorid – Diothane Hydrochloride
®
, Proctodon

®
. 

• Dyklonín – Dyclone
®
, Tanaclone

®
. 

• Ekgonidín a ekgonín – hlavná zloţka molekuly →kokaínu. 

• Etylaminobenzoát – Aethoform
®
, Americaine

®
, Anesthesin

®
, Anesthone

®
, Bazocaine

®
, Orthesine

®
, 

Parathesin
®
. 

• Etyclchlorid – syn. chlóretán, monochlóretán, chlóretyl (Anesthetic
®
, Anodynon

®
, Chelen

®
, Chloryl

®
, 

Kelene
®
, Narcotile

®
); dráţdi sliznice; vyššie koncentrácie môţu vyvolať narkózu, bezvedomie. 

• Etidokaín – Duranest
®
. 

• -eukaín – syn. benzamín, betakaín, eukaín B. 

• Euprocín – syn. izopentylhydrokupreín, eukupín (Eucupin
®
). 

• Fenakaínhydrochlorid – pouţíva sa najmä v oftalmológii (Holocain Hydrochloride
®
). 

• Fenalkomín – má aj kardiostimulačný účinok (Cordoxene
®
). 

• Fenol – syn. fenyl hydroxid, hydroxybenzén, kys. karbolová, kys. fenylová, oxybenzén; vodný rozt. 

je miestne antiseptikum, antipruriginózum a miestne a. 

• Fomokaín – Erbocain
®
. 

• Hexylkaínhydrochlorid – Cyclaine
®
. 

• Hydroxyprokaín – Oxycain
®
, Oxyprocaine

®
. 

• Hydroxytetrakaín – syn. hydroxametokaín (Rhenocain
®
, Salicain

®
). 

• Chinínureahydrochlorid – je aj sklerotizačnou látkou a antimalarikom. 

• Izobutyl p-aminobenzoát – Cycloform
®
, Isobutyl Ketoform

®
, Isocain

®
. 

• 2-chlórprokaínhydrochlorid – Nesacaine
®
. 

• Kartikaín – hydrochlorid – Hoe 045
®
, Hoe 40045

®
, Ultracain

®
). 

• Kokaetylén – syn. etylbenzoylekgonín (Homocaine
®
). 

• Kokaín – látka izolovaná z listov rastliny Erythroxylon coca Lam a i. druhov Erythroxylon, 

Erythroxylaceae al. pripravená synteticky; →kokaín.  

• Leucinokaínmezylát – Panthesin
®
. 

• Levoxadrol – syn. dioxadrol – l-forma (Levoxan
®
). 



 

• Lidokaínhydrochlorid – Lidocaini hydrochloridum, syn. lignokaín, xylokaín, amidové lokálne a. so 

stredne dlhodbým účinkom. Je aj antiarytmikom – dlhodobý stabilizátor membrány, účinný proti 

komorovým arytmiám; →lidokaínhydrochlorid. 

• Mepivakaínhydrochlorid – Mepivacaini hydrochloridum, amidové lokálne a. s rýchlym nástupom a 

dlhým trvaním účinku. Pouţíva sa na infiltračnú a zvodovú anestéziu pri extrakciách, chir. 

výkonoch a ošetrovaní vitálnych zubov v stomatológii; →mepivakaínhydrochlorid. 

• Meprylkaínhydrochlorid – Oracaine hydrochloride
®
. 

• Metabutoxykaínhydrochlorid – Primacainehydrochloride
®
. 

• Metychlorid – pouţíva sa aj ako chladivo; má hepatotoxický, nefrotoxický a neurotoxický účinok); 

→metylchlorid. 

• Myrtekaín – Nopoxamine
®
. 

• Naepaín – Amylsine
®
. 

• Neopsikaín – hydrochlorid n-propylesteru kys. d-benzoylpseudotropínkarboxylovej. 

• Oktakaín – Amplicain
®
. 

• Ortokaín – Orthoform
®
. 

• Oxetazaín – syn. oxytakaín, oxytazín (Mutesa
®
, Muthesa

®
, Oxaine

®
, Stomacain

®
, Tepilta

®
, 

Topicain
®
; hydrochlorid – Emoren

®
). 

• Paretoxykaín – Diethoxin
®
,  Intracaine

®
, Maxicaine

®
. 

• Piperokaín – Methycain
®
. 

• Piridokaín – Lucaine
®
. 

•  Polidokanol – polyoxyetylénlauryléter (Aetoxisclerol
®
, Atlas G-4829

®
, Cimagel

®
, Mergital LM 11

®
, 

Simulsol 330M
®
, Texofor B 9

®
, Thesit

®
). 

•  Pramoxín – syn. pramokaín, proxazokaín (Tronothane
®
; hydrochlorid – Proctofoam

®
, Tronolane

®
). 

• Prilokaín – syn. propitokaín (Citanest
®
, Xylonest

®
). 

• Prokaín – derivát kys. benzoovej, 2-dietylaminoetyl p-aminobenzoát, esterové lokálne a. s krátkym 

účinkom. Topicky nie je účinný. Pouţíva sa na infiltračnú a regionálnu anestéziu, 

vágosympatikové blokády, th. bolestivých stavov. 

• Propanokaín – Detraine
®
. 

• Proparakaín – syn. proxymetakaín (Ak-Taine
®
, Alcaine

®
, Ophthaine

®
, Ophthetic

®
). 

• Propipokaín – hydrochlorid – falikaín (Exotancain
®
). 

• Propoxykokaínhydrochlorid  – Blocaine hydrochloride
®
, Pravocaine hydrochloride

®
, Ravocaine 

hydrochloride
®
. 

• Pseudokokaín – syn. depsokokaín (tartrát – Psicaine
®
, Psicaine N

®
 je rozpustnejší vo vode ako 

psikaín, najmä v neutrálnom rozt.  

• Pyrokaín – Dynacaine
®
, Endocaine

®
. 

• Rizokaín – Propaesin
®
, Propazyl

®
, Propesin

®
; zloţka preparátu Orabiotic

®
. 

• Salicylakohol – syn. 2-hydroxybenzénmetanol, saligenín, saligenol; miestne analgetikum. 



 

• Tetrakaínhydrochlorid  – syn. ametokaín, dikaín, esterové lokálne a. so stredne dlhým účinkom, 

pouţíva sa len lokálne. Nesmie prísť do styku s rohovkou a spojovkou.  

Indikácie – subarachnoidálna anestézia, topická sliznicová anestézia, najmä pri dentálnych 

výkonoch.  

Kontraindikácie – precitlivenosť na tetrakaín.  

Nežiaduce účinky – kontaktná precitlivenosť, prechodné pálenie slizníc.  

Dávkovanie – max. dávka 1,0 – 1,5 mg/kg, t. j. u dospelých 100 mg; subarachnoidálna anestézia 

5 – 10 mg; max. topická dávka 20 mg. 

Prípravky – Amethocaine Hydrochloride
®
, Anethaine

®
, Butethanol

®
, Curtacain

®
, Decicain

®
, 

Gingicain M
®
, Menonasal

®
, Pantocaine

®
, Pontocaine Hydrochloride

®
, Tonexol

®
). Kombinované 

prípravky – Tonexol
®
 liqu. (Tetracaini hydrochloridum 60 mg + Ethacrindini lactas 0,025 mg v 1 ml 

rozt.), Tonexol
®
 spray (Tetracaini hydrochloridum 60 mg + Ethacridini lactas 0,025 mg v 1 ml 

spreja). 

• Tolykaín – Baycain
®
. 

• Trimekaín – amidové lokálne a. so stredne dlhodobým účinkom.  

Indikácie – topická, infiltračná, regionálna, spinálna a Bierova i. v. anestéziu; blokády nervov, ďalej 

v profylaxii sympatikovej reakcie pri intubácii trachey a ako antiarytmikum.  

Kontraindikácie – poruchy srdcového vedenia, hypovolémia, hypotenzia, porfýria, malígna 

hypertermia v anamnéze, precitlivenosť na účinnú látku.  

Nežiaduce účinky – ojedinele alergické reakcie (exantém, hypotenzia, bronchospazmus, 

Quinckeho edém), toxické reakcie (zmätenosť, nepokoj, bezvedomie, kŕče, bradykardia, 

hypotenzia aţ zastavenie srdcovej činnosti).  

Interakcie – -blokátory (metoprolol, nadolol, propranolol), cimetidín, halotán zvyšujú plazmatickú 

koncentráciu; liečivo zvyšuje negat, inotropný účinok -blokátorov; moţná je kombinácia s 

bupivakaínom, fenantylom al. klonidínom v zmesi. 

Prípravky – Injectio Trimecaini chlorati 0,5 Ardeapharma
®
 inj. Ardeapharma, Injectio trimecaini 

chlorati 1 % Ardeapharma
®
 inj. Ardeapharma, Mesidicaine

®
, Mesokain

®
 inj. Léčiva. Kombinované 

prípravky – Mesocain-D 2 % cum adrenalino
®
 inj. Léčiva, Mesosept

®
 spray Galena  

• Zolamín – antihistaminikum, miestne anestetikum (zloţka preparátu Otodyne
®
 – obsolét.). 

 

Celkové anestetiká – pôsobia najmä navodenie celkovej anestézie charakterizovanej stratou 

vedomia. Súčasne nastáva útlm vegetatívnej nerovnováhy, podpora udrţovania homeostázy 

vrátane telesného tepla, somatická i viscerálna analgézia, mierny stupeň svalového uvoľnenia bez 

obmedzenia výkonnosti dýchacích svalov. Významná je neprítomnosť neţiaducich účinkov najmä 

na zákl. ţivotné funkcie, metabolizmus, imunitu, funkcie pečene a obličiek, ako aj stimulácie 

malígnej hypertermie. Dôleţité je rýchle prebudenie bez prespávania. Aby sa dosiahol takýto 

komplexný účinok, a. sa kombinujú. 

Celkové a. sa pouţívajú na sedáciu vedomia, trankvilizáciu pri lokálnej anestézii, na tokolýzu, 

bronchodilatáciu, analgéziu, ochranu mozgu pri traumaticko-hypoxickom inzulte, hlboké kŕče ap. 

Podľa cesty vstupu sa a. delia na: 1. intarvenózne; 2. inhalačné; podľa charakteru pôsobenia na 

CNS na 1. asociatívne; 2. disociatívne (podľa toho, či útlm vedomia a vigility postupuje simultánne a 

dávka ovplyvňuje úrovne mozgu od kôry po predlţenú miechu al. ide o disociáciu týchto účinkov). 

       



 

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

Tab.2.1 Klasifikácia celkových anestetík podľa cesty vstupu  

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

1. Intravenózne – barbituráty   thiopental 

      metohexital 

   – benzodiazepíny   diazepam 

      flunitrazepam 

      midazolam 

   – opioidy   morfin 

      alfentanyl 

      fentanyl 

      remifentanil 

      sufentanil 

   – ostatné   droperidol 

       etomidát 

      ketamín 

      propofol 

2. Inhalačné  – plynné    oxid dusný 

    – prchavé   desfluran 

      éter 

      halotan 

      enfluran 

      izofluran 

      sevofluran 

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

Všeobecne nastáva odklon od inhalačných a. smerom k intravenóznej (TIVA – total intravenous 

anaesthesia). Aplikácia i. v. a. zo série perfuzorov sa dá totiţ dobre riadiť a individualizovane 

kombinovať. K dispozícii sú špecifické antidóta a aj výskyt alergických reakcií klesol. Inhalačné a. 

vyţadujú náročné technické vybavenie, zamorujú ovzdušie sál a subanestetické dávky ovplyvňujú 

personál. Horľavé a výbušné a. (napr. cyklopropán) sa vyradili. Novšie sa vyvíjajú i. v. steroidové 

anestetiká (alenolón). 

Farmakodynamika celkových anestetík – podstatne sa líši od kinetiky väčšiny liekov najmä tým, 

ţe je zvolená inhalačná prívodná cesta a cieľovým orgánom je CNS. Plynné a prchavé a. sa po 

vstupe do organizmu pľúcami rozpúšťajú v krvi a obehom sa transportujú do mozgu. V ustálenom 

štádiu anestézie je parciálny tlak a. v mozgu v rovnováhe s parciálnym tlakom v krvi a v alveole. 

Mozog prijíma a. aţ do vtedy, kým sa ich parciálne tlaky neustália. Parciálny tlak inhalačného a. v 

alveole má teda kľúčový význam. Závisí od koncentrácie a. vo vdychovanej zmesi a od všetkých 

klin. faktorov, kt. ovplyvňujú alveolárnu ventiláciu. 

Z alveolu a. preniká do krvi. Tento proces ovplyvňujú hodnoty minútového objemu srdca 

(,,prekrvenie pľúc―) a koeficient rozpustnosti a. v krvi. Čím rozpustnejšie je inhalačné a. v krvi, tým 

vyššia musí byť dávka, aby sa zvýšil jeho parciálny tlak v krvi (t. j. tlak ,,nerozpustenej časti―). 

Vypočítava sa tzv. ,,koeficient krv/plyn―. Čím vyššia je rozpustnosť inhalačného a., tým vyšší je i 

jeho koeficient. Napr. koeficient krv/plyn je pre halotan 2,3, pre izoflurán 1,4, pre N2O 0,47. Pri 

vysokej rozpustnosti je nástup účinku a. pomalší a naopak. Známy je účinok ,,druhého plynu― 

(second gas effect), kt. nastáva pri súčasnej aplikáciii N2O a niekt. prchavého a. Vďaka veľmi 

rýchlemu vstrebaniu N2O z pľúcnych alveolov do krvi sa pomerne rýchlo zníţi objem alveolárnej 

zmesi plynov, čím sa zvýši koncentrácia druhého podávaného a. (napr. halotanu). Naopak, tzv. 

hypoxia z difúzie sa pozoruje pri ukončení anestézie s dosiahnutým rovnováţnym stavom. Ak sa v 

takomto stave náhle preruší dodávka N2O do alveolárnej zmesi, začnú sa gradienty parciálnych 

tlakov N2O v krvi a alveoloch vyrovnávať, čo má za následok veľmi rýchle uvoľnenie N2O do 

alveolov. Pokiaľ pacient v tomto období dýcha len čistý vzduch, môţe sa zvýšiť objem alveolárnej 

zmesi a zníţiť parciálny tlak O2, následkom čoho nastane ,,difúzna hypoxia―, kt. dráţdi centrum pre 

vracanie a komplikuje budenie pacienta. Preto treba vţdy po aplikácii N2O podávať aspoň na krátky 

čas čistý kyslík, čím sa zvýši jeho parciálny tlak v alveole a predíde sa hypoxii. Podobne sa dá 

vysvetliť väčšie nebezpečie vzduchovej embólie pri pacientoch s podávaným N2O, keď sa prudkým 

uvoľňovaním N2O z krvi do vzduchovej bubliny jej objem ďalej zväčšuje a je nevyhnutné okamţite 

zastaviť prísun N2O. Rovnakým mechanizmom sa pri anestézii s N2O zväčšuje objem črevných 

plynov a i. uzavretých vzduchových priestorov (napr. pneumo-torax). 



 

Podobne sa riadi i distribúcia a. do tkanív, kt. tieţ závisí od koeficientu rozpustnosti ,,krv/tkanivo― a 

prekrvenia tkaniva. Z dôvodu vysokej rozpustnosti a. v tukoch je jeho kon-centrácia v tukových 

tkanivách vyššia, ale parciálny tlak stúpa pomaly. 

Inhalačné a. sa vylučujú predovšetkým pľúcami, istý podiel sa však môţe metabolizovať, a to najmä 

v pečeni, menej v iných orgánoch. Percento metabolizovanej časti je u jednotlivých a. rozdielne 

(napr. pri halotane 10 – 20 %, enfluráne 2,5 %, izofluráne 0,2 % a desfluráne 0,02 %). Metabolizmus 

halotanu v pečeni pritom môţe byť rozdielny pri normálnych a hypoxic-kých podmienkach, kedy sa 

môţu tvoriť metabolity charakteru voľných radikálov s moţným hepatotoxickým efektom. 

Účinnosť inhalačných a. sa všeobecne vyjadruje indexom MAC (minimálna alveolárna kon-

centrácia). Je to taká alveolárna koncentrácia a. v obj. %, pri kt. uţ 50 % pacientov nereaguje na 

incíziu koţe obranným pohybom. Čím niţšia je jeho hodnota, tým vyššia je účinnosť anestetika. 

Napr. pri 100 % kyslíku ako nosnej zmesi je MAC halotanu 0,75, izofluránu 1,15 a N2O 105. 

Pri celkovej anestézii sa pouţívajúaj mnohé ďalšie látky (myorelaxanciá, antagonisty anes-tetík a 

myorelaxancií, látky ovplyvňujúce kardiovaskulárny systém a i.).  

Intravenózne anestetiká – sú indikované 1. u väčších detí a dospelých na úvod do anestézie; 2. 

ako monoanestetikum na krátkodobé výkony; 3. ako súčasť doplnkovej anestézie; 4. na sedáciu v 

priebehu lokálnej anestézie; 5. v resuscitačnej starostlivosti v priebehu umelej pľúcnej ventilácie; 6. 

na navodenie časovo definovaného spánku v resuscitačnej starostlivosti (protopol); 7. na zvládnutie 

kŕčov (tiopental, metohexital). 

Najčastejšie sa pouţívajú asociatívne pôsobiace liečivá, z disociatívne účinných liečiv sa pouţíva 

ketamín, a to skôr v analgetických ako anestetických dávkach. Podobný účinok majú 

benzodiazepínové hypnotiká; →benzodiazepíny. 

Na anestéziu ambulantných pacientov sa hodia i. v. anestetiká, kt. metabolity sú neúčinné, 

doznievanie účinky je rýchle (propofol, metohexital).Na bleskový úvod sú nevyhnutné liečiva s 

úplným nástupom účinku do 20 s. Rýchly asociatívny a súčasne krátky úvodný účinok je dôleţitý pre 

neodkladný cisársky rez (metohexital). Patria sem: 

 

Intravenózne anestetiká 

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

Acedamidoeugenol Ketamín 

Alfadolónacetát  Metohexital sodný  

Alfaxalón  Midazolam 

Butalital sodný  Propanidid 

Etonamid  Propofol  

Etoxadrol   Tialbarbital 

Fencyklidín  Tiamylal  

Hexobarbital   Tiobutabarbital  

Hydroxydión sodný Tiopental sodný 

 

 

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

• Acedamidoeugenol – Detrovel
®
, Estil

®
. 

• Alfadolónacetát – kombinácia s alfaxalónom – Alfaxolone
®
. 

• Alfaxalón – zmes s alfadolónacetátom – alfadión, Alfathesin
®
, Althesin

®
, Aurantex

®
, Saffan

®
; 

účinnejší je alfaxalón. 

• Butalital sodný – syn. tialbutón sodný (Baytinal
®
, Buthalitone Sodium

®
, Thialisobumalnatrium

®
, 

Transithal
®
, Ulbreval

®
). 

• Etonamid – derivát imidazolu s ultrakrátkodobým účinkom; nemá analgetický účinok.  



 

Indikácie – úvod do anestézie a krátke monoanestézie.  

Kontraindikáciou – hypertenzia, intrakraniálna vysokotlaková aneuryzma, imunosupresívna th.  

Nežiaduce účinky – rušivé pohyby, pri dlhšom podávaní útlm steroidogenézy; sympatiková reakcia 

na intubáciu trachey; bolestivosť v mieste aplikácie.  

Interakcie – dyskinézia sa značne zmierni po profylaktickom podaní fentanylu al. jeho derivátov.  

Dávkovanie – i. v. 0,15 – 0,3 mg/kg (trvanie účinku 3 – 5 min). Nemá sa aplikovať do tenkých ţíl. 

• Etoxadrol – Hypnomidate
®
 inj. Janssen, Redenarcon

®
 inj. Arzneimittelwerk Dresden, Thoxan

®
. 

• Fencyklidín – (hydrochlorid – Sernyl
®
, Sernylan

®
); etalamín, pyrolidín a tiofén a. je halucinogén. 

• Hexobarbital – má aj sedatívne a hypnotické účinky (sodná soľ – hexobarbital soluble, Cyclonal 

Sodium
®
, Dorico Soluble

®
, Evipal Sodium

®
, Narcosan Soluble

®
, Privenal Hexanastab

®
, Hexanal

®
, 

Methexenyl Sodium
®
, Noctivane Sodium

®
); môţe vyvolať závislosť. 

• Hydroxydión sodný – syn. hydroxydión sukcinát (Presuren
®
, Viadril

®
) 

• Ketamín – Ketaminum, derivát fencyklidínu s krátkodobým účinkom.  

Indikácie – úvod do anestézie, krátkodobé výkony so somatickou bolesťou a trankvanalgéziu v 

kombinácii s benzodiazepínmi.  

Kontraindikácie – systémová a pšúcna hypertenzia; cerebrovaskulkárne choroby, poranenie oka, 

epilepsia, výkony v ústnej dutine a na dýchacích cestách, ischemická choroba srdca, srdcová 

n/edostatočnosť.  

Nežiaduce účinky – ţivé reflexy v ústnej dutine a dýchacích cestách; zvýšeniue TK; pri odznievaní 

halucinatórny nepokoj; u detí pri opakovanom podaní epigrafelementy.  

Dávkovanie – anestézia: i. v. 1 – 2 mg/kg, i. m. 4 – 7 mg/kg (trvanie účinku 15 – 20 min); 

analgézia: i. v. 0,25 mg/kg, i. m. 0,5 mg/kg (trvanie účinku 30 – 40 min.  

Prípravky – Ketaject
®
, Ketalar

®
, Ketanest

®
 inj. Gödecke, Ketaset

®
, Ketavet

®
, Narkamon

®
 inj. 

Léčiva, Vetalar
®
. 

• Etonamid – derivát imidazolu s ultrakrátkodobým účinkom; nemá analgetický účinok. 

• Lidokaínhydrochlorid – Lidocaini hydrochloridum, syn. lignokaín, xylokaín, amidové lokálne a. so 

stredne dlhodbým účinkom. Je aj antiarytmikom – dlhodobý stabilizátor membrány, účinný proti 

komorovým arytmiám. Indikácie, kontraindikácie, neţiaduce účinky a interakcie →trimekaín.  

Prípravky – Anestacon
®
, Cuivasal

®
, Duncaine

®
, Gravocain

®
, Isicaine

®
, Lidocain

®
 inj. Egis, 

Lidocain
®
 aer. Egis, Leostesin

®
, Rucaina

®
, Xylocain

®
 inj. Astra, Xylocitin

®
, Xylostesin

®
, Xylotox

®
; 

hydrochlorid monohydrát – Lignavet
®
, Odontalg

®
, Xylocaine

®
 spray liqu. Septodont, Xylocard

®
, 

Xyloneural
®
, Xylonor

®
 Spray liqu. Septodont). Kombinované prípravky – Lidacton

®
 inj. Pharmaton 

[Lidocaini hydrochloridum 20 mg + Epinephrinum 12,5 mg (1:80 000) v 1 ml inj. rozt.], Lidospan
®
 

Special inj. Septodont [Lidocaini hydrochloridum 20 mg + Epinephrini hydrogenotartras 22,75 mg 

(zodpovedá 12,5 mg adreanlínu, t. j. 1:80 000) v 1 ml inj. rozt.], Neo-Lidocaton
®
 inj. Pharmaton 

(Lidocaini hydrochloriodum 20 mg + Norepinephrinum 20 mg + Lypressinum 0,25 IU v 1 ml inj. 

rozt.), Xylocaine-Arenaline
®
 inj. Astra (Lidocaini hydrochloridum 20 mg + Epinephrini 

hydrogenotartras 22,75 mg, zopdpovedá 12,5 mg adrenalínu, t. j. 1:80 000). 

• Mepivakaínhydrochlorid – Mepivacaini hydrochloridum, amidové lokálne a. s rýchlym nástupom a 

dlhým trvaním účinku.  



 

Indikácie – infiltračná a zvodová anestézia pri extrakciách, chir. výkonoch a ošetrovaní vitálnych 

zubov v stomatológii.  

Kontraindikácie – precitlivenosť na mepivakaín, i. v. aplikácia, závaţné ochorenie srdca, 

hypertenzia; súčasná th. tricyklických antidepresív al. inhibítormi MAO.  

Nežiaduce účinky – alergické koţné reakcie, zriedka anafylaktické reakcie, nervozita, tachykardia, 

hypertenzia, nauzea, bolesti hlavy. Interakcie – zvyšuje účinok antiarytmík, digoxínu, cimetidínu, 

-sympatikolytík.  

Dávkovanie – dospelým a deťom > 14-r. sa podáva 1,8 ml (2 – 4 %), deťom 6 – 14-r. 1,3 ml (2 – 3 

%), 3 – 6-r. 0,9 ml (2 – 3 %). 

Prípravky – hydrochlorid – Carbocaina
®
, Cerbocaine hydrochloride

®
, Chlorocain

®
, Meaverin

®
, 

Mepicaton
®
, Mepivastesin

®
, Scandicain

®
, Scandonest 3 %

®
 inj. Septodont. Kombinovaný prípravok 

– Scandonest 2 % Special
®
 inj. Septodont (Mepivacaini hydrochloridum 20 mg 2 % + Epinephrinum 

10 mg (1:100 000) v 1 ml inj. rozt.). 

• Prokaín – derivát kys. benzoovej, 2-dietylaminoetyl p-aminobenzoát, esterové lokálne a. s krátkym 

účinkom. Topicky nie je účinný.  

Indikácie – infiltračná a regionálna anestézia, vagosympatikové blokády, th. bolestivých stavov.  

Kontraindikácie – precitlivenosť na prokaín; srdcová dekompenzácia, súčasná th. sulfónamidmi; 

pri i. v. aplikácii ťaţšia hepatopatia a nefropatia, hypotyreóza, hypotenzia, myasthenia gravis.  

Nežiaduce účinky – ojedinele vzrušenie, nepokoj, nauzea, tachykardia, tinitus, mierny pokes TK, 

tras končatín, vazodilatácia, metabolity inhibujú účinok sulfónamidov. Interakcie – toxickosť 

prokaínu zniţuje adrenalín.  

Dávkovanie – dmd 800 ml 0,2 %, 150 ml 0,5 %, 100 ml 1 %, 50 ml 2 % s adrenalínom 1:200 000, 

750 ml Višnevského rozt. al. 0,25 % rozt. bez adrenalínu, účinok trvá asi 30 min.  

Prípravky – Allocaine
®
, Alocaine

®
, Aminocaine

®
, Anesthesol

®
, Atoxicocaine

®
, Bernacaine

®
, 

Cetain
®
, Ethocaine

®
, Euregase

®
, Gerovital H3 inj.

®
, Imecco

®
, Injectio procaini chlorati 0,2 

Ardeapharma
®
 inj. Ardeapharma, Injectio procaini chlorati 0,5 Ardeapharma

®
 inj. Ardea-pharma, 

Injectio procaini chlorati 1 % Ardeapharma
®
 inj. Ardeapharma, Irocaine

®
, Isocaine-Asid

®
, Isocaine-

Heisler
®
, Jenacaine

®
, Juvocaine

®
, Kerocaine

®
, Medaject

®
, Naucaine

®
, Neocaine

®
, Novocain

®
, 

Paracain
®
,  Planocaine

®
, Procain Léčiva 1 %

®
, Scurocaine

®
, Sevicaine

®
, Syncaine

®
, Topokain

®
, 

Westocaine
®
. Kombinovaný prípravok – Solutio Višnevski 0,25 % Ardeaphrama‹ inj. Ardeapharma 

Procaini hdrochloridum 1,5 mg + Natrii chloridum 5 mg + Kalii chloridum 75 mg + Calcii chloridum 

hexahydricum 125 mg + Acidum hydrochloridum 0,1 mol/l 0,007 ml v 1 ml inj. rozt. 

• Metohexital sodný – Methohexitalum natricum, ultrakrátko pôsobiaci barbiturát; nemá analgetický 

účinok. Pouţíva sa na úvod do anestézie, je vhodný aj na cisársky rez a krátku sedáciu. 

Kontraindikácie – hypotenzia, porfýria, bronchiálna astma, epileptiformný sy. Neţiaduce účinky – 

po hyperventilácii útlm dýchacieho centra; mierny pokles TK s kompenzačnou tachykardiou; 

moţné excitačné prejavy. Interakcie →tiopental sodný. Dávkovanie – i. v. 1,5 mg/kg vo forme 1 % 

rozt. v aqua pro inj.ectione (trvanie účinku 2 – 3 min); i. v. infúzia: v 0,1 % rozt. rýchlosťou podľa 

vigility; rektálne: deťom 25 mg/kg v 10 % rozt. 

Prípravky – Brevital
®
, Brevital Sodium

®
, Brevimytal Sodium

®
, Brietal Sodium 500

®
 inj. sicc. 

Human; Lilly. 

• Midazolam – krátkodobo pôsobiaci derivát diazepamu (maleát – Dormicum
®
,  Flormidal

®
; 

hydrochlorid – Hypnovel
®
, Versed

®
). 



 

• Propanidid – Propanididum, derivát eugenoilu s ultrakrátkodobým účinkom; ľahko vyvoláva 

uvoľnenie histamínu; nemá analgetický účinok.  

Indikácie – krátka monoanestézia.  

Kontraindikácie – hypotenzia, alergické reakcie v anamnéze.  

Nežiaduce účinky – po hyperventilácii útlm dýchacieho centra; hypotenzia; alergické reakcie 

(obvykle vyvolané emulgátorom, kt. je Cremophor EL).  

Interakcie – jeho účinok predlţuje suxametónium.  

Dávkovanie – 

min). 

Prípravky – Epontol
®
, Sombrevin

®
 inj. Gedeon Richter. 

• Propofol – Propofolum, derivát fenolu s ultrakrátky účinkom, vysoko liposolubilný, v liekovej forme 

tukovej emulzie; nemá analgetický účinok.  

Indikácie – úvod do anestézie, krátku monoanaestéziu, TIVA; je vhodný na ambulantnú anestéziu.  

Kontraindikácie – aplikácia deťom < 2-r. a gravidným ţenám.  

Nežiaduce účinky – moţná prechodná hypoventilácia aţ apnoe, mierne pokles TK, bolestivosť v 

mieste aplikácie.  

Dávkovanie – i. v. 2,0 – 2,5 mg/kg (trvanie účinku 6 – 10 min), v i. v. infúzii 6 – 12 mg/kg/h. 

Prípravky – Diprivan
®
 inj. ICI, Diprivan 1 %

®
 inj. Zeneca, Diprivan 1 % pro infus.

®
 inj. ICI, Diprivan 

1 % pro infus.
®
 inf. Zeneca, Disoprivan

®
, Rapinovet

®
. 

• Tialbarbital – syn. tialbarbitón (Intranarcon
®
, Kemithal

®
). 

• Tiamylal – syn. tisekonal (Surital
®
); môţe vyvolať závislosť. 

• Tiobutabarbital – syn. tibutabarbital (sodná soľ – Inactin
®
, Inaktin

®
, Brevinarcon

®
, Narkothion

®
). 

• Tiopental sodný – Thiopentalum natricum,  syn. tionembutal, tiopentón sodný, tiobarbiturát s 

ultrakrátkodobým účinkom; nemá analgetický účinok.  

Indikácie – úvod do anestézie, krátku monoanestéziu, u detí na bazálnu sedáciu.  

Kontraindikácie – hypotenzia, porfýria, asthma bronchiale.  

Nežiaduce účinky – útlm dýchacieho centra, pokles TK.  

Interakcie – inaktivuje suxametónium, zráţa sa s vápnikom v zmesi; antidótom pri depresii 

myokardu je i. v. aplikácia vápnika. 

Prípravky – Intraval Sodium
®
, Nesdonal Sodium

®
, Pentotal Sodium

®
, Thiopental VÚAB

®
 inj. sicc. 

VÚAB. Thiothal Sodium
®
, Trapanal

®
; môţe vyvolať závislosť. 

 

Inhalačné anestetiká – navodzujú asociatívnu anestéziu. Pouţívajú sa u detí, najmä malých, a to 

na krátkodobé výkony, ambulantne i u hospitalizovaných pacientov. A. s analgetickým účinkom sa 

hodia na samoobsluţnú analgéziu (desflurán, izoflurán, sevoflurán, trichlóretylén, Entonox
®
). 

Inhalačná anestézia často dopĺňa i. v. anestéziu. 

Ideálne inhalačné a. by malo mať nasledovné vlastnosti: 1. rýchly, príjemný úvod a rýchle vyvedenie 

(prebudenie) z anestézie; 2. dobrá ovládateľnosť, moţnosť rýchlej zmeny hĺbky anestézie; 3. 

dostatočná analgézia; 4. potlačenie reflexov (vegetatívna stabilizácia); 5. dostatočná svalová 



 

relaxácia; 6. dostatočná terapeutická šírka; 7. neprítomnosť neţiaducich a toxických účinkov v 

operačnom i bezprostrednom pooperačnom období (vracanie ap.); 8. prijateľná cena. 

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

Inhalačné anestetiká 

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

Cyklopropán 

Enflurán  

Etylén  

Etyléter  

Fluroxén  

Halopropán  

Halotán  

Izoflurán  

Metoxyflurán 

Metylpropyléter 

Oxid dusný  

Tefluran  

Tribrómetanol  

Trichlóretylén  

Vinyléter 

Xenón 

-

Mechanizmus účinku celkových anestetík – Meyerova-Overtonova koncepcia zo zač. 18. stor. 

bola zaloţená na priamom vzťahu medzi intenzitou účinku a rozpustnosťou v tukoch. Látky s 

vysokým lipofilickým koeficientom reagujú nešpecificky s lipidmi v membránach mozgových buniek a 

bránia transportu iónov. Zvyšujú fyziologický prah pre šírenie vzruchov a zniţujú spontánnu i 

evokovanú aktivitu v mnohých oblastiach CNS. Na vysvetlenie samotnej povahy lipidových zmien 

existuje viacero hypotéz.  

Keďţe táto koncepcia nie je celkom schopná vysvetliť mnohé pozorovania, existujú i ďalšie 

(adsorpčná, koloidná teória o vzniku mikrokryštálov a i.). Účinky celkových anestetík sú všeobecne 

označované ako nešpecifické, no pribúdajú dôkazy i o špecifických interakciách s niektorými 

receptormi. 

Napr. benzodiazepíny a barbituráty interakciami s GABA receptormi, resp. s ich podjednot-kou 

blokujú chloridový kanál, izoflurán skracuje otvorenie vápnikového kanála, aktivovaného po 

obsadení nikotínových receptorov. Inhalačné celkové anestetiká pp. vyvolávajú hyperpolarizáciu 

aktiváciou draslíkového prúdu.  

Predtým sa pouţíval etylchlorid zo skupiny halogénovaných uhľovodíkov, pre výbušnosť a ľahký 

vznik komorovej fibrilácie sa vyradil a v súčasnosti sa pouţíva len na drobnú lokálnu refrigeračnú 

anestéziu pri dodrţaní bezpečnostných predpisov. 

Všetky inhalačné a. prestupujú placentou. Môţu byť stimulom na vznik malígnej hypertermie, aj keď 

dominantným v tomto zmysle je halotán. 

Podľa skupenstva a chem. štruktúry sa inhalačné a. delia na: 1. plynné – anorg. plyny (oxid dusný), 

uhľovodíky (cyklopropán); 2. kvapalné – étery (dietyléter), halogénované étery (enflurán, izoflurán, 

metoxyflurán, sevoflurán), halogénované uhľovodíky (etylchlorid, halotán, trichlóretylén). 

Nástup, doznievanie účinku a biol. dostupnosť v telových tkanivách, najmä svalstve a tuku určujú 

koeficienty rozpustnosti a. vo vode a tukovom tkanive. Pomer exhalovaného a bio-

transformovaného mnoţstva a. určuje jeho toxickosť, najmä pečeňovú a obličkovú, a pri chron. 

expozícii subanestetickým dávkam aj ďalšie ovplyvnenie organizmu. Aj oxid dusný vstupuje do 

metabolizmu. Výlučné anestetické účinky má pp. len cyklopropán, kt. sa úplne exhaluje. V štádiu 

klin. experimentov sa nachádza vyuţívanie xenónu. 

• Cyklopropán – syn. trimetylén; na vzduchu po styku s plameňom exploduje. 

• Desflurán – podobný izofluranu, len má ešte niţší stupeň metabolizmu. Má niţšiu rozpustnosť v 

tkanivách. Prebúdzanie je preto rýchle a vedomie po prebudení jasné. S výhodou sa pouţíva najmä 

pri krátkych ambulantných výkonoch u dospelých. Nevýhodou je éterická vôňa a mierne dráţdenie 

dýchacích ciest. Pri vyšších koncentráciách môţe dôjsť k srdcovým arytmiám. 
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• Dietyléter – syn.  dietyloxid, etoxyetán, éter, etyloxid, anestetický éter, kvapalné a. éterového typu. 

Je horľavý a vo vysokej koncentrácii výbušný. Pouţíva sa na anestéziu v núdzových a 

mimoriadnych podmienkach; má uspokojivý analgetický a myorelaxačný účinok. Kontraindikácie – 

hypertenzia, intrakraniálna hypertenzia, diabetes mellitus. Neţiaduce účinky – nepokojný úvod, 

podráţdenie dýchacích ciest, nauzea, vracanie, zvýšená aktivita sympatika, dlhodobé odznievanie; 

zriedka malígna hypetermia. Interakcie – zvyšuje účinok sympatikomimetík a nedepolarizujúcich 

kurarimimetík. Dávkovanie – úvodná anestézia asi 20 obj. % v zmesi so vzduchom, udrţovanie 

koncentrácie 4 – 6 %. V krajnej núdzi ho moţno podať v otvorenom systéme bez kvantit. 

odparovača a bez prívodu medicinálnych plynov; je kompatibilný s vápennou zmesou. Ide o prchavé 

a. historického významu, v praxi sa uţ nepouţíva pre horľavosť a výbušnosť. Ďalšou nevýhodou je 

pomalý nástup účinku a časté zvracanie po anestézii, ako i výrazné dráţdenie dýchacích ciest. 

Napriek tomu jeho th. šírka je pomerne veľká. 

Prípravky – Aether pro narcosi
®
 inh. Synthesia. 

• Enflurán – syn. metylfluréter, podobá sa halotanu, výhodou je lepšia myorelaxácia a analgézia, ako 

aj chýbanie senzibilizácie myokardu katecholamínmi; nevýhodou sú pozorované zmeny EEG, kt. 

vzniká pri vyšších koncentráciách a potencuje ich hyperventilácia a hypokapnia. Ich klin. význam nie 

je jasný; u je epileptikov kontraindikovaný. 

Prípravky  – Alyrane
®
, Efrane

®
, Ethrane

®
. 

• Éter →dietyléter. 

• Etylén – syn. etén, elayl, olefiantový plyn; rastlinný hormón; vyskytuje sa v dozrievajúcom ovocí; vo 

vyských koncentráciách vyvoláva narkózu, bezvedomie. 

• Etyléter →dietyléter. 

• Etoxyetán →dietyléter.  

• Etyloxid →dietyléter.  

• Fluroxén – Fluoromar
®
. 

• Halopropán – Tebron
®
. 

• Halotán – kvapalné inhalačné a. zo skupiny halogénovaných uhľovodíkov s obsahom brómu v 

molekule. Nemá relaxačný ani analgetický účinok. Pouţíva sa na úvod do anestézie (najmä u detí), 

vedenie anestézie, uvoľnenie bronchospazmu a hypertónie maternice. Halotán patrí stále k 

najčastejšie pouţívaným prchavým a. Je potentný (MAC okolo 0,8 %), nedráţdi dýchacie cesty, 

dilatuje stiahnuté bronchy (výhodný pre astmatikov). Pre útlm dýchania je spravidla kombinovaný s 

umelou pľúcnou ventiláciou. Senzibilizuje voči endogénnym i exogénnym katecholamínom, môţe 

vyvolať tachyarytmie. V závislosti od koncentrácie má i priame negat. inotropné pôsobe-nie. Nemá 

výrazné myorelaxačné vlastnosti, na druhej strane potencuje a predlţuje účinky nedepolarizač-ných 

(kompetitívnych) myorelaxancií. Výraznejší je jeho tokolytický účinok, kt. ovplyvňuje jeho aplikáciu v 

pôrodníckej anestézii. Nevyjasnené sú jeho hepatotoxické účinky. Opisovaná ,,halotánová 

hepatitída―, kt. vzniká u niekt. pacientov za 1 – 16 d po anestézii, najčastejšie po opakovanej 

expozícii, sa asi vyskytuje zriedka. Neodporúča sa však u pacientov, kt. uţ v minulosti mali po jeho 

podaní ikterus, príp. pacientom, kt. boli v posledných 6 týţd. uspávaní halotánom. 

Kontraindikácie – ťaţšia heptopatia, malígna hypertermia, hyperkapnia, zvýšená koncentrácia 

katecholamínov, intrakraniálna hypertenzia, umelé prerušenie gravidity.  

Nežiaduce účinky – plytké dýchanie, pokles TK, bradykardia, moţnosť vzniku malígnej hypertenzie, 

zvýšené krvácanie následkom vazodilatácie, zvýšenie intrakraniálneho tlaku, zvýšenie aktivity ALT v 

sére, príp. ikterus po výkone.  
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Interakcie – potencuje hypotenzný účinok tubokurarínu a antihypertenzív; pouţitie adrenalínu na 

lokálnu vazokonstrikciu môţe vyvolať arytmiu.  

Dávkovanie – úvodná koncentrácie 2 – 4 obj. % s rýchlym a hladkým nástupom, udrţovacia 0,5 – 

1,5 %; deťom sa podáva aţ 1,5 – 2 %. Vyţaduje kvalitný odparovač; je kompatibilný s vápennou 

zmesou. 

Prípravky – Fluothane
®
, Narcotan

®
 liqu. Léčiva, Rhodialothan

®
. 

• Izoflurán – kvapalný halogénovaný éter, izomer enfluránu. Izofluran je jedno z najčastejšie 

pouţívaných anestetík. Je mierne rozp. v krvi a tkanivách, čo umoţňuje pomerne rýchly úvod i 

vyvedenie z anestézie. Nevýhoda vysokej ceny sa obchádza jeho podávaním v uzatvorených 

okruhoch formou nízkoprietokovej anestézie, kt. šetrí mnoţstvo spotrebovanej látky, ale prakticky 

vylučuje aj kontamináciu pracovného prostredia. Takáto metodika však vyţaduje komplexnejší 

prístrojový monitoring pacienta. Izofluran má výhodu min. metabolizovaného podielu, čo zniţuje 

riziko neţiaduceho vplyvu na parenchýmové orgány a uprednostňuje ho pred halotanom. Oproti 

halotanu je i menej kardiodepresívny a arytmogénny. Napriek tomu krvný tlak zniţuje – poklesom 

periférnej cievnej rezistencie, najskôr priamym vazodilatačným pôsobením (ostatné prchavé 

anestetiká pôsobia predovšetkým negat. inotropne). Koronárne cievy dilatuje viac ako halotan a 

enfluran a u niekt. pacientov s ischemickou chorobu srdca zniţuje prietok krvi v poststenotickej 

oblasti a vyvoláva presun krvi do susedných oblastí, zásobovanými dilatovateľnými cievami 

(,,coronary steal syndrómu― ,,koronárny sy. krádeţe―). 

Indikácie – operačné výkony dlhého trvania a inhalačná analgézia.  

Kontraindikácie – hypotenzia,. ťaţšie formy ischemickej choroby srdca, malígna hypertermia v 

anamnéze, pozit. kofeínový test, zvýšená dráţdivosť dýchacích ciest, intrakraniálna hypertenzia; 

opatrnosť je ţiaduce u detí < 2-r.  

Nežiaduce účinky – mierny pokles TK, kompenzačná tachykardia, moţnosť zhoršenia koronárneho 

prietoku; mierny útlm dýchacieho centra; ľahké dráţdenie dýchacích ciest; pomalší úvod.  

Interakcie – jeho účinok zvyšuje oxid dusný; izoflurán zvyšuje účinok kurarimimetík. 

Dávkovanie – úvodná koncentrácia aţ 3 obj. %, udrţovacia 0,5 dietyloxid 2 %; analgetická 

koncentrácia do 0,8 %. 

Prípravky – Aerrane
®
, Forane

®
 inh. Abbott, Forene

®
, Isoflurane Rhône-Poulenc

®
 inh. Rhône-

Poulenc Chemicals. 

• Metoxyflurán – Metofane
®
, Penthrane

®
, Pentrane

®
. 

• Metylpropyléter – syn. 1-metoxypropán (Neothyl
®
). 

• Oxid dusný – syn. Nitrogenii oxidum, analgeticky a ľahko euforicky účinnýn plyn. Pouţíva sa na 

krátkodobú analgéziu, úvod do anestézie, s kyslíkom nosná zmes inhalačných a.; nemá relaxačný 

účinok. N2O bol pripravený uţ v minulom storočí a dostal názov ,,rajský plyn― pp. pre nasladlú vôňu 

a príjemné pocity pri jeho aplikácii. Dodáva sa v medicinálnych tlakových nádobách, kde je vo forme 

tekutiny s konštantným tlakom plynu nad jej hladinou. Odčítaním hodnoty manometru na 

anestéziologickom prístroji teda nemoţno určiť mnoţstvo N2O v ,,bombe―. Tlak začne klesať, aţ keď 

sa odparí tekutina. Je nehorľavý a nevýbušný. MAC je vyšší ako 100 %. 

N2O je pomerne slabé a., má pp. vlastné analgetické účinky. Vplyv na obeh, dýchanie i 

parenchymatózne orgány je minimálny. Vyuţíva sa predovšetkým ako ,,nosná zmes― pre ventiláciu, 

spolu s čistým kyslíkom. Jeho koncentrácia v zmesi nesmie prekročiť 70 %, kedy uţ môţe hroziť 

riziko hypoxémie. Ako alternatíva sa však dnes stále častejšie pouţíva na ventiláciu pacientov pri 

anestézii namiesto N2O zmes vzduchu a kyslíka, čo má význam i z hľadiska ochrany ţivotného 
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prostredia, keďţe uvoľnený N2O prispieva k vzniku ozónovej diery. Pri dlhodobom podávaní 

prichádza k ireverzibilnej oxidácii vitamínu B12, čo môţe ovplyvniť erytropoézu a leukopoézu v 

kostnej dreni. 

Indikácie – krátkodobá analgézia, úvod do anestézie, s kyslíkom nosná zmes inhalačných a.; nemá 

relaxačný účinok.  

Kontraindikácie – hypoxémia, extrémna anémia, prvé týţd. gravidity.  

Nežiaduce účinky – megaloblastická anémia z poruchy metabolizmu vitamínu B12; pri normobarii 

nenavodí celkovú anestéziu; vyššie koncentrácie v zmesi (> 50 %) zvyšuje plynovú náplň telových 

dutín a môţe vyvolať barotraumu. Interakcie – zniţuje min. alveolárnu koncentráciu (MAC) ďalších 

inhalačných a.  

Dávkovanie – vţdy v zmesi s kyslíkom s koncentráciou N2O 50 – 70 %. Vyţaduje samostatný 

prietokomer; je kompatibilný s vápennou zmesou a údávaním katecholamínov. Tlakové fľaše so 

skvapalneným N2O sú označené modrou farbou. 

Prípravky – Tlaková fľaša s obsahom 95 % oxidu dusného a 5 % dusíka. 

• Sevoflurán – dobre riaditeľné prchavé a., pouţívané predovšetkým v ambulantnej anestézii.  

• Teflurán – Terflurane
®
, nezápalný, nevýbušný plyn. 

• Tribrómetanol – syn. tribrómetylalkohol (Avertin
®
, Bromethol

®
, Ethobrom

®
, Narcolan

®
, Narkolan

®
). 

• Trichlóretylén – syn. trichlóretén, etinyltrichlorid; nevýbušný plyn, zápachom podobný chloroformu; 

má hepatotoxické účinky a dlhodobá expozícia vyvoláva pp. vznik karcinómu pečene (Algylen
®
, 

Gemalgene
®
, Germalgene

®
, Chlorylen

®
, Tri

®
, Tri-Clene

®
, Trielene

®
, Trichloran

®
, Trichloren

®
, 

Trilene
®
, Trimar

®
, Westrosol

®
).  

• Vinyléter – syn. divinyléter, divinyloxid, etylénoxyetén (Vinethene
®
, Vinesthene

®
). 

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

Nežiaduce účinky anestetík – väčšina neţiaducich účinkov je závislá od veľkosti dávky, len 

menšia časť je typu B, teda na podklade idiosynkrázie, ako je napr. sy. malígnej hypertermie. Z 

praktického hľadiska sa delia na základe ovplyvnenia jednotlivých systémov organizmu: 

• Dýchací systém – inhalačné a. majú vo všeobecnosti tlmivý vplyv na dýchanie a zniţujú alveolárnu 

ventiláciu. Navyše tlmia i ventilačnú odpoveď na hyperkapniu a hypoxiu. Pri anes-tézii klesá funkčná 

reziduálna kapacita a pri spontánnej ventilácii môţu mať za istých okol-ností za následok obliteráciu 

drobných dýchacích ciest. 

Inhalačné a. zniţujú i odpoveď pľúcnej vaskulatúry na hypoxiu (hypoxická vazokonstrikcia, prvýkrát 

opísaná r. 1946 Von Eulerom a Liljestrandom). Niekt. a. (napr. éter) dráţdia dýcha-cie cesty a môţu 

vyvolať laryngospazmus. 

• Kardiovaskulárny systém – mnohé inhalačné a. majú priamy depresívny vplyv na srdce. Ten 

niekedy zmierňujú sympatomimetické vlastnosti (napr. pri N2O), kt. zvyšujú periférnu rezistenciu 

ciev. Sympatomimetický účinok má napr. cyklopropán (dnes sa uţ nepouţíva), kt. zvyšuje 

koncentráciu cirkulujúcich katecholamínov, vyvoláva vazokonstrikciu a maskuje prejavy krvných 

strát. Ak sa adekvátne nenahradil stratený objem, nastal po skončení anestézie v dôsledku 

vymiznutia sympatomimetickej stimulácie prudký tzv. ,,cyklopropánový šok―. Negat. inotropný účinok 

je najvýraznejší pri halotáne a enfluráne. Negat. dromotropný účinok má okrem spomenutých aj 

izoflurán. Betablokátory a antagonisty vápnikových kanálov potencujú negat. chronotropný a 

inotropný účinok najmä enfluránu.  
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Niekt. a. (halotán) senzibilizujú myokard na vznik arytmií po endogénnych i exogénnych 

katecholamínoch.  

Izoflurán na rozdiel od väčšiny ostatných inhalačných anestetík s prim. negat. inotropným účinkom, 

môţe vyvolať hypotenznú reakciu i priamym vazodilatačným pôsobením. 

• CNS – všetky inhalačné a. majú tendenciu k cerebrálnej vazodilatácii s moţným vzostupom 

intrakraniálneho tlaku a k poklesu metabolizmu mozgu. Konečný účinok však závisí od mnohých 

faktorov (patol. loţisko, autoregulácia, úvodná hodnota intrakraniálneho tlaku, hodnoty systémového 

TK, arteriálneho paCO2 a i.). Enfluran môţe vyvolať na EEG aktivitu podobnú epilepsii. Kŕče počas 

anestézie sa opísali po éteri, ale môţu vzniknúť aj po iných a., najmä u febrilných detí. 

• Obličky – tlmivý vplyv na renálne funkcie a tvorbu moču je spravidla sekundárny v dôsledku 

hemodynamických zmien. V minulosti pouţívaný metoxyfluran vyvolával fatálne zlyhania obličiek s 

prítomnosťou oxalátových kryštálov v renálnych tubuloch (uvoľňovanie anorg. fluoridových iónov pri 

biotransformácii anestetika). 

• Pečeň – v minulosti pouţívaný chloroform bol výrazne hepatotoxický, cyklopropán vyvolával 

vazokonstrikciu splanchnickej vaskulatúry a pokles prietoku krvi pečeňou. Zo súčasných 

inhalačnýcha a. sa poruchy pečene najčastejšie opisujú po halotane. Hepatopatia vzniká následkom 

redukčnej biotransformácie halotanu v hypoxickej pečeni a tvorby reaktívnych medziproduktov. 

Závaţnejšie lézie pečene sú následkom imunol. reakcií.  

Inhalačné anestetiká spravidla zniţujú vnútroočný tlak a tonus uteru. 

K najúčinnejšej prevencii neţiaducich účinkov celkových a. patrí rešpektovanie kontraindikácií pri 

rizikových pacientoch, kt. sú: diabetici, pacienti s chorobami srdca, poruchami nadobli-čiek, 

hypertonici. 

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

Tab. Nežiaduce účinky celkových anestetík         

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

Prejav                   Látka                Mechanizmus vzniku    

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

Hypotenzia              skoro všetky     dysregulácia sympatika po vyšších dávkach 

Hypertenzia              ketamín 

Arytmie              halogenénované     senzibilizácia myokardu na katecholamíny 

Útlm dýchania              všetky     účinok na centrum v CNS dávková závislosť 

Hepatotoxicita              halotan     počas hypoxie vznik toxických medziproduktov 

Zmeny na EEG             enfluran 

Vracanie             éter, halotán a i. 

Malígna hypertermia    halogenované    idiosynkrázia pri genet. záťaţi 

 

anestézia – [anaesthesia] znecitlivenie. Rozoznáva sa miestna, regionálna (blokáda) a celková a. 

Celková a. (→narkóza) sa pouţíva s cieľom navodiť dočasnú stratu vedomia, potlačiť bolesť a 

vyvolať relaxáciu svalstva. Umoţňujú chir. výkon, ako aj bolestivé dg. vyšetrenia a dajú sa vyuţiť aj 

v niekt. kritických situáciách intenzívnej med.  

Prvé zmienky o éteri pochádzajú ešte z r. 1535 od nemeckého botanika Valeria Corda. 

Pomenovanie éter vzniklo v roku 1730. R. 1771 Priestley objavil kyslík a r. 1775 oxid dusný (rajský 

plyn). Davy uţ r. 1779 zistil, ţe N2O vyvoláva i potláčanie bolesti a prvý ho pouţil pri extrakcii 

vlastného zuba r. 1844 bostonský dentista Horace Wells. Prvú éterovú narkózu vykonal William 

Thomas Green Mortonr. 1846 v Massachusettskej všeobecnej nemocnici v Bostone. Termín 

anestézia zaviedol Oliver Wendell Holmes. Ešte v tom istom r. sa zaviedla celková anestézia aj v 

Európe (Liston v Londýne), r. 1847 v praţskej nemocnici Na Františku mních Celestín Opitz). R. 
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1920 zaviedol orotracheálnu intubáciu Magill, r. 1934 prvý pouţil tiopental Lundy, r. 1942 pouţil prvý 

myorelaxanciá Griffith, 1956 halotán, 1959 neuroleptanalgézia. 

Premedikácia pred výkonom má tieto ciele:  

• zníţiť anxiozitu a stres – anxiolytiká, trankvilizéry, príp -blokátory 

• zabezpečiť analgéziu pred výkonom a potencovať analgetický a protizápalový účinok po výkone – 

narkotiká a ďalšie analgetiká 

• predísť nevhodným reflexom najmä vágového pôvodu a muskarínovým prejavom – skopolamín 

(Benarcos
®
 inj.) 

• zníţiť riziko zatečenia a vdýchnutia obsahu ţalúdka do dýchacích ciest a zabrániť kyslej aspirácii – 

blokátory histamínov receptorov H2, príp. antacida 

• uľahčiť úvod do anestézie a zníţiť úvodné dávky a. – lieky proti nešpecifickej zápalovej reakcii 

(nesteroidové antireumatiká, príp. jednorazovo nízke dávky kortikosteroidu, napr. 

metylprednizolónu). 

Pri premedikácii treba zohľadňovať tieto aspekty:  

• Čas aplikácie – a. sa podávajú pred úvodom do anestézie: i. m. 30 – 45 min, i. v. 5 – 10 min, 

bukálne, rektálne, perorálne al. nazálne (podľa biol. dostupnosti) 20 – 30 min. 

• Na zachovanie mentálnej i telesnej kondície sa nemajú podávať dlhšie pôsobiace narkotiká a 

sedatíva, ale lieky, kt. účinok je krátkodobý, príp. dobre antagonizovateľný 

• V gravidite sa nemajú podávať narkotiká a sedatíva 

• Vţdy treba hodnotiť celkový stav pacienta a komorbiditu. 

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

Prehľad liekov používaných v premedikácii 

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

Atropín – pouţíva sa v premedikácii, na blokádu vágových reflexov, blokádu muskarínových 

prejavov pri farm. dekurarizácii v dávkach 0,5 – 1 mg i. m., 0,3 – 5 mg i. v.; deťom sa podáva 0,01 – 

0,02 mg/kg i. m. Kontraindikáciou je vysoká teplota (najmä u detí), tachykardia, preexcitačný sy., 

hypertyreóza, zvýšený vnútrolebkový a vnútroočný tlak. K neţiaducim účinkom patrí tachykardia, 

príp. arytmia; poruchy akomodácie, zníţenie perspirácie, suchosť slizníc, blokáda termoregulácie; 

centrálna stimulácia, centrálny anticholínergický sy. (dá sa antagonizovať fyzostigmínom); zníţenie 

tonusu kardie. Jeho anticholínergický účinok zvyšujú niekt. antihistaminiká, neuroleptiká, 

antidepresíva a antiparkinsoniká; môţe ovplyvniť resorpciu liečiv spomalením pasáţe GIT; 

→atropín. 

Glykopyróniumbromid – parasympatikolytikum, antimuskarinikum, kt. obmedze prestupuje cez 

hematoence-falickú bariéru. Indikácie, kontraindikácie a neţiaduce účinky →atropín (v porovnaí s 

ním má min. centrálny vplyv a menší vplyv na srdcovú frekvenciu a rytmus). V premedikácii sa 

podíva 0,2 – 0,4 mg (4 – 5 mg/kg) i. m. al. i. v., deťom 4 – 8 mg/kg/d i. m. Peroperačne a pred 

dekurarizáciou: sa aplikuje 10 – 15 mg/kg i. v.; deťom sa podáva 10 mg/kg i.v. (Gastrodyn
®
 inj. 

Huhtamäki).  

Transfer faktor – dialyzát leukocytov periférnej krvi zdravých darcov (Leucocyti dialysati) je zmes 

polypeptidov s nízkou Mr. Má ,,prenosový― účinok (prenáša špecifickú imunitu imúnneho jedinca na 

neimúnneho, ako aj celkový imunomodulačný účinok. Pouţíva sa pri parciálnych deficitoch bunkovej 

imunity (po predchádzajúcom vyšetrení imunitného stavu pacienta), pri chron. a recidivujúcich 

infekciách vyvolaných poruchami imunity, ťaţkých herpetických infekciách al. rôznych zápalových 
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infekciách rezistentných voči antibiotikám, rôzne formy mykóz; profylakticky sa podáva pacientom 

vystaveným th. vyvolávajúcej pokles imunity (cytostatiká). Kontraindikáciou je gravidita, stavy, pri kt. 

je neţiaduce zvýšenie bunkovej imunity. K neţiaducim účinkom patrí lokálna bolestivosť. Podáva sa 

s. c. do jedného al. viacerých miest, pri ľahších poruchách imunity 3 základné dávky (1 dávka = 

dialyzát z 200 000 leukocytov) v týţd. intervaloch, 4. dávka sa aplikuje 1 mes, po 3. dávke. Pri 

ťaţších poruchách sa podáva dlhodobo. Pri septických stavoch rezistentných na antibiotiká 1–2 

dávky/d počas 1 týţd., ďalej individuálne podľa výsledkov imunol. vyšetrení (Immodin Sevac‹ inj. 

Sevac, Immodin Sevac
®
 inj. sicc. Sevac). 

Vysoko účinné virulentné fágy s polyvalentným účinkom na stafylokokové bunky (Fagi 

antistaphylococci polyvalentes) sa aplikuje lokálne pri infekciách vyvolaných kmeňmi stafylokokov v 

dávke 50 MIU 2-krát/d, individuálne podľa klin. nálezu; aplikuje sa do postihnutých loţísk, operaných 

rán ap., vkvapkávaním, sprejovaním, výplachmi, obkladmi, nakladaním longiet. 

Štádiá celkovej anestézie – podľa Guedela platia bez výhrad len pre monoanestéziu dietyléterom 

bez silnej premedikácie): 

• preanestetické štádium – pacient je síce pri vedomí, ale menej reaguje na algické podnety 

• excitačné štádium – je uţ charakterizované stratou vedomia, pozoruje sa zvýšenie reflexov 

vegetatívneho systému, vzostup TK, pulzu, svalového tonusu; pacient je nepokojný, môţe kričať, 

smiať sa, hádzať sa, dýcha nepravidelne, ale dostatočne hlboko 

• štádium chirurgickej anestézie – je pre vlastný chir. výkon optimálne; pacient je v hlbokom 

bezvedomí, nastúpila myorelaxácia, je dostatočná analgézia, očné bulby sa fixujú, zrenice sú 

zúţené, korneálny reflex sa stráca 

• paralytické štádium – sa dostavuje po predávkovaní a predstavuje akút. intoxikáciu, zlyháva 

funkcia vitálnych centier, zastavuje sa dýchanie i srdcová činnosť. 

Uvedená schéma má predovšetkým didaktický význam a v dnešnej anestéziologickej praxi jej 

komplexný priebeh spravidla nevidno. Zavedením vhodnej premedikácie, nových i. v. preparátov a 

pouţívaním modernejších inhalačných anestetík sa prakticky úplne obchádza neţiaduce excitačné 

štádium a pomerne rýchlo a plynule sa prechádza priamo do štádia chir. anestézie. 

anesteziológia – [anaesthesiologia] náuka o vedeckých základoch a praktických poţiadav-kach 

celkovej anestézie (→narkóza) a lokálna →anestézie. K úlohám a. patrí voľba metódy anestézie, 

monitorovanie pacienta počas celkovej anestézie (príp. náhrada krvých strát a th. šoku počas 

operácie), intenzívne monitorovanie bezprostredne po operácii a ťaţšom úraze, ako aj th. →bolestí.  

Koncepcia odboru anesteziológia a intenzívna medicína (AIM) 

Vestník MZ SR z 9. 10. 1998, čiastka 15/1998 

1. Definícia odboru 

AIM je interdisciplinárny a zákl. odbor liečebno-preventívnej starostlivosti, kt. skúma a poskytuje 

anestetickú, resuscitačnú a intenzívnu starostlivosť. Pri poskytovaní anestetickej starostlivosti a pri 

aplikácii princípov intenzívnej med. spolupracuje s operačnými a neoperačnými odbormi. 

2. Náplň práce odboru 

Anestetická starostlivosť zabezpečuje bezbolestné vykonávanie dg. a th. výkonov operačnej a 

neoperačnej povahy. Pri týchto výkonoch je nevyhnutné utvárať také personálne, materiálne a 

technické podmienky, aby sa výkon mohol bezpečne realizovať s čo najmenším nepriaznivým 

ovplyvnením zdrav. stavu chorého. Obsahom anesteziologickej starostlivosti je predanestetické 

vyšetrenie, zhodnotenie príp. doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný 

anestetický a operačný výkon, vlastná príprava a podanie anestézie, starostlivoť o stav chorého v 
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priebehu anestézie tak, aby sa počas th. al. dg. výkonu zabránil, al. sa minimalizoval výskyt 

moţných komplikácií a súčasne sa utvorili podmienky na optimálny priebeh výkonu. Súčasťou môţe 

byť podľa organizačných podmienok zdrav. zariadenia a pokiaľ pacient nevyţaduje resuscitačnú al. 

intenzívnu starostlivosť s prekladom na posteľovú časť oddelenia AIM, aj bezprostredná pooperačná 

analgetická th. s cieľom minimalizovať pooperačnú bolesť. 

Resuscitačná a intenzívna starostlivosť (RIS) zabezpečuje starostlivosť a th. kriticky chorých, u kt. 

hrozí zlyhanie, zlyháva al. zlyhala funkcia jedného al. viacerých orgánových systémov, čo väčšinou 

vyţaduje podporu al. prístrojovú náhradu. 

Odbor AIM sa, ako určuje koncepcia urgentnej med., zúčastňuje aj na organizačnom a 

prevádzkovom zabezpečovaní urgentnej prednemocničnej th. chron. a neznesiteľnej bolesti. 

3. Základné úlohy odboru v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti 

3.1. Anestetická starostlivosť – súčasťou anestetickej starostlivosti je: 

• Predanestetické vyšetrenie, ktorého cieľom je zoznámiť sa so zdrav. stavom chorého, 

preštudovanie zdrav. dokumentácie, laborat. a i. doplňujúcich vyšetrení. V prípade potreby si lekár 

oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) môţe ţiadať ďalšie konziliárne vyšetrenia, 

odporúčať ďalšiu prípravu chorého s cieľom zmenšiť operačné, ale predovšetkým anestetické riziko 

na min. moţnú mieru. Odporúčania ďalšej prípavy a stupeň anestetického rizika musí anesteziológ 

zaznamenať do sprievodnej dokumentácie pacienta. 

• Predoperačná príprava sa realizuje spravidla konziliárnou formou, ak stav pacienta nevyţaduje 

prijatie na posteľovú časť OAIM. Realizuje sa v spolupráci s operačnými a neoperačnými odbormi s 

cieľom zmierniť patofyziol. dôsledky sprievodných ochorení pred anestetickým, operačným, dg. al. 

th. výkonom tak, aby bola zabezpečená max. moţná bezpečnosť pre pacienta počas anestetického 

výkonu. Pri neodkladných a akút. stavoch sa predoperačná príprava skracuje na nevyhnutne 

potrebný čas, pri rešpektovaní zásad neodkladnosti operácie a dg. al. th. výkonu, za indikáciu kt. 

nesie zodpovednosť príslušný odborník a zaznamenáva ju do dokumentácie. 

• Vykonávanie anestézie a starostlivosť o pacienta v celom priebehu operačného a neoperačného 

výkonu. Na základe záverov predanestetického vyšetrenia a zdrav. stavu chorého určí lekár OAIM 

zloţenie, dávku, čas a spôsob premedikácie. Anesteziológ ďalej rozhoduje o druhu a technickom 

postupe pri podávaní anestézie s pri-hliadnutím na zdrav. stav chorého, technickú náročnosť, 

zloţitosť a predpokladané trvanie operačného al. neoperačného výkonu. Anesteziológ zodpovedá 

za výkon anestézie i starostlivosť o celkový stav pacienta a ve-die predpísanú dokumentáciu. 

Anesteziológ a operatér sú povinní sa vzájomne informovať o zmenách zdrav. stavu chorého i o 

priebehu operačného, dg, th. a anestetického výkonu. Krv potrebnú na náhradu pooperačných strát 

zabepečuje oddelenie, kde je pacient hospitalizovaný. Lekár, kt. transfúziu ţiada, zodpovedá za jej 

indikáciu, anesteziológ za jej správne podanie počas operačného al. neoperačného výkonu. 

Anesteziologický výkon zabezpečuje skupina tvorená lekárom z od- boru AIM a zdrav. sestrou 

spravidla so špecializáciou v AIM (ďalej len anestetická sestra). 

• Ukončenie anestézie – anestetický výkon môţe byť ukončený: 

a) zotavením sa pacienta z účinkov anestetik a pomocných liekov, kt. charakterizuje prítomnosť 

efektívnych obranných reflexov, pod dohľadom anesteziológa al. anestetickej sestry v operačnej 

sieni, na anesteziologickom pracovisku, v prebúdzacích al. pooperačných izbách, kt. sú primerane 

personálne a materiálne vybavené; 

b) odovzdaním pacienta na príslušnú jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), ak stav chorého 

vyţaduje intenzívnu th. al. sledovanie; pacient sa môţe odovzdať aj na oddelenie beţného typu po 

zotavení sa z účinkov anestetík a pomocných látok pouţitých pri anestézii; 
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c) prijatím na posteľovú časť OAIM, ak stav pacienta vyţaduje nepretrţité sledovanie a spravidla 

prístrojovú podporu niekt. orgánového systému aţ do návratu vedomia a obnovenia protektívnych 

reflexov. 

Za bezpečné odovzdanie pacienta do ďalšej starostlivosti je zodpovedný anesteziológ. 

• Pooperačná starostlivosť pokiaľ nejde o riešenie bezprostredných al. predpokladaných neskorých 

poanestetických komplikácií, keď moţno pacienta prijať na posteľovú časť OAIM, sa robí konziliárne 

v spolupráci s lekármi príslušných odborných oddelení. 

3.2. Resuscitačná a intenzívna starostlivosť (RIS) 

RIS je najvyššou formou systému diferencovanej starostlivosti a jej náplňou je starostlivosť o kriticky 

chorých pacientov, u kt. hrozí zlyhanie, zlyháva al. zlyhala funkcia jedného al. viacerých orgánových 

systémov. Poskytuje sa na posteliach OAIM a zabezpečujú ju jeho pracovníci. Na adekvátne 

zabezpečenie akút. a dlhodobej RIS je potrebná trvalá prítomnosť lekára OAIM v jeho priestoroch, a 

to aj počas ústavných pohotovostných sluţieb, trvalá a nepretrţitá spolupráca spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zloţiek a trvalá dostupnosť konziliárnych odborníkov, predovšetkým 

chirurga, internistu (kardiológa), pediatra, neurológa. Na posteľ OAIM pacienta prijíma a prepúšťa 

lekár OAIM. Preklad chorého na OAIM sa v rámci NsP al. medzi zdrav. zariadeniami uskutočňuje po 

dohovore lekárov príslušných oddelení. 

Dôvodom prijatia je zdrav. stav pacienta bez ohľadu na spádovú príslušnosť. V záujme sústredenia 

RIS moţno vyuţiť kádrovú a materiálovú kapacitu OAIM v NsP I. a II. typu na poskytovanie 

intenzívnej starostlivosti pre všetky oddelenia NsP. 

Dlhodobá RIS je väčšinou pokračovaním akút. resuscitácie a urgent-nej prednemocničnej 

starostlivosti al. predchádzajúcej štandardnej starostlivosti v rámci iných odborov. 

Pod dlhodobou RIS sa rozumie: 

a) nepretrţité sledovanie ťaţko chorých ohrozených zlyhaním orgánových systémov lekármi OAIM a 

špeciálne kvalifikovanými zdrav. sestrami;  

b) resuscitačná a intenzívna th. a ošetrovateľská intenzívna a re- suscitačná starostlivosť zameraná 

špecificky syndromologicky príp. etiologicky podľa zistenej dg.; 

c) nepretrţité sledovanie a prístrojová podpora niekt. orgánového systému aţ do návratu vedomia a 

obnovenia protektívnych reflexov. 

RIS o predčasne narodené deti, o novorodencov, dojčatá i väčšie deti zabezpečujú jednotky 

intenzívnej starostlivosti (JIS) detských a neonatologických oddelení, resuscitačné stanice detských 

oddelení a kliník a odde-lenia (kliniky) AIM detských fakultných nemocníc. Je preto nevyhnutné, aby 

po stabilizácii akút. stavu na OAIM s prioritou th. dospelých pacientov boli deti všetkých vekových 

skupín preloţené na vyššie uvedené špecializované pracoviská. 

RIS o chorých s prenosnými chorobami, kde je nariadená povinná izolácia sa poskytuje na JIS 

infekčných oddelení. 

Akút. resuscitácia al. dlhodobá RIS sa nevykonávajú, ak ide jednoznačne a dokázateľne o 

terminálne štádium nevyliečiteľnej choroby. 

3.2.1. Indikácie na hospitalizáciu na OAIM 

Na OAIM sú hospitalizovaní pacienti: 

a) u kt. nastalo zlyhanie jedného al. viacerých vitálne dôleţitých orgánov al. orgánových systémov; 
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b) u kt. pri stabilizovanom chron. zlyhávaní niekt. orgánu al. systému (systémov) nastalo akút. 

zhoršenie stavu, kt. hrozí akút. zlyhaním al. zlyhanie nastalo; 

c) u kt. je vzhľadom na zákl. ochorenie predpoklad, ţe ďalší vývoj ochorenia spravidla smeruje k 

zlyhávaniu al. zlyhaniu niekt. orgánu (orgánov) al. systému (systémov); 

d) u kt. moţno len metódami, postupmi a technikami, vybavením pouţívaným v intenzívnej medicíne 

zabrániť zhoršovaniu stavu pacienta, kt. smeruje k zlyhávaniu al. zlyhaniu niekt. orgánu (orgánov) 

al. systému (systémov); 

e) u kt. nastala počas anestézie taká situácia, kt. vyvoláva zlyhávanie al. zlyhanie niekt. orgánu 

(orgánov) al. systému (systémov) al. nastala závaţná nehoda al. komplikácia potenciálne 

ohrozujúca ţivot pacienta; v niekt. prípadoch aj z dôvodov závaţnosti a komplikovanosti operačného 

výkonu s cieľom prevencie prípadných komplikácií hroziacich zlyhávaním či zlyhaním orgánu 

(orgánov) al. systému (systémov), na kt. bol zákrok vykonaný;  

f) u kt. vzhľadom na zákl. al. komplikujúce ochorenie, je nevyhnutné vykonať predoperačnú 

prípravu, kt. má zabrániť rozvoju predoperačných komplikácií potenciálne ohrozujúcich pacienta 

zlyhávaním al. zlyhaním orgánu (orgánov) al. systému (systémov); 

g) výnimočne sa na OAIM môţu prijať pacienti zvyčajne na 24 h a so súhlasom revízneho lekára, s 

cieľom nastaviť th. pri chron. bolesti, kt. sa následne bude vykonávať na inom oddelení al. v 

domácom ošetrení, zavedenia epidurálneho katétra al. portu vtedy, ak nie sú v zdrav. zariadení 

podmienky na takýto výkon a sledovanie pacienta po ňom. 

Dôvody na ukončenie resuscitácie al. dlhodobej resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti sú: 

a) Zlepšenie a stabilizácia stavu pacienta, kt. umoţňujú jeho preloţenie z OAIM na oddelenie 

príslušného med. odboru podľa povahy ochorenia, kt. je pri prepustení v popredí poškodenia zdrav. 

stavu al. do intermediárnej starostlivosti príslušného odboru. Preloţenie chorého z OAIM je pre dané 

oddelenie urgentným príjmom a musí chorého prevziať v ktoromkoľvek čase, ak OAIM potrebuje 

voľnú posteľ. 

b) Konštatovaním ireverzibilného vyhasnutia všetkých mozgových funkcií (tzv. mozgová smrť), kedy 

sa postupuje v súlade so smernicami upravujúcimi túto problematiku. Pri ukončení dlhodobej RIS 

podľa písmena b) je povinnosťou pracovníkov OAIM posúdiť stav chorého a umoţniť v spolupráci s 

chir. odbormi odber orgánov pre transplantačné účely. K tomu patria i všetky opatrenia na 

zabezpečenie ţivotaschopnosti orgánov do času ich odberu. OAIM má povinnosť, za predpokladu, 

ţe sa v danom zdrav. zariadení neu-skutočňuje odber orgánov, hlásiť potencionálnych darcov 

orgánov príslušnému transplantačnému centru v SR, kt. je určené MZSR. Kvalifikovaný lekár OAIM 

je členom komisie pre stanovenie dg. mozgovej smrti. 

3.3. Účasť odboru na činnosti rýchlej zdrav. pomoci 

Organizácia činnosti odboru urgentná medicína, rýchla zdrav. pomoc (RZP) je upravená osobitne. 

Pracovníci OAIM sa zúčastňujú na zabezpečovaní urgentnej prednemocničnej a nemocničnej 

starostlivosti podľa koncepcie nadstavbového odboru urgentná medicína. 

3.4. Účasť odboru na riešení problematiky chron. a neznesiteľnej bolesti 

Odbor AIM sa na riešení problematiky chron. a neznesiteľnej bolesti zúčastňuje vo všetkých typoch 

nemocníc konziliárnou formou na lôţkach príslušných odborných oddelení. 

4. Sieť pracovísk odboru AIM 

Sieť tvoria štátne a neštátne pracoviská. Organizácia práce OAIM a ich personálne vybavenie majú 

utvoriť podmienky na výrazné zníţenie počtu operačných al. náročných dg. a th. výkonov v 

súčasnosti vykonávaných bez anestézie al. v málo vyhovujúcom miestnom znecitlivení a aby 
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anestetickú činnosť vo všetkých typoch štátnych a neštátnych zdrav. zariadení vykonávali len 

pracovníci s príslušnou kvalifikáciou. Starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôţkovej časti 

OAIM sa zabezpečuje trvalou prítomnosťou anesteziológa v priestoroch oddelenia al. jeho 

bezprostrednou dostupnosťou. 

Vzhľadom na rozvoj ambulantnej chirurgie treba organizovať a rozvíjať podmienky na poskytovanie 

ambulantnej anestetickej starostlivosti. Pod pojmom anestetická starostlivosť sa rozumie 

skutočnosť, ţe pacient po operačnom al. neoperačnom výkone v anestézii nie je hospitalizovaný. Pri 

týchto výkonoch je nevyhnutné utvárať také personálne, materiálne a technické podmienky, ako u 

pacientov hospitalizovaných a aby sa výkon mohol bezpečne realizovať s čo najmenším 

nepriaznivým ovplyvnením zdrav. stavu chorého. 

4.1. V NsP I. typu sa zriaďuje OAIM, kt. sa člení na: 

Mimoriadny význam pre odbor AIM nadobúda zdrav. problematika riešenia následkov hromadných 

nešťastí. 

5. Konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi liečebnopreventívnej starostlivosti 

5.1. Spolupráca s ďalšími klin. odbormi 

Multidisiplinárny charakter práce v odbore AIM predstavuje najvyšší stupeň diferencovanej 

starostlivosti, a preto vyţaduje úzku spoluprácu so všetkými operačnými a neoperačnými odbormi, s 

odbormi spoločných vyšetrovacích a liečebných zloţiek s nepretrţitou dostupnosťou. Konziliárnu 

činnosť jednotlivých odborov zabezpečujú kvalifikovaní lekári a je účelné, aby neurológ, kardiológ, 

chirurg, príp. traumatológ boli konziliármi stabilnými. Konziliárnu činnosť odboru AIM na iných 

oddeleniach môţu realizovať len kvalifikovaní lekári OAIM. 

Neoddeliteľnou súčasťou liečby pacientov v kritickom stave na posteliach OAIM je realizácia 

rehabilitačných programov v spolupráci s fyziatricko-rehabilitačnými oddeleniami, ďalej spolupráca s 

odbormi klin. mikrobiológie, klin. farmakológie, klin. biochémie, hygieny a epidemiológie. 

5.2. Ďalšie oblasti spolupráce 

Odbor AIM sa zúčastňuje na realizácii celospoločenských zdrav. programov a v spolupráci so 

záchrannymi sluţbami a systémami na likvidácii zdrav. následkov hromadných nešťastí. 

Odbor AIM spolupracuje na všetkých úrovniach s organizáciami Slovenského červeného kríţa, príp. 

banskej záchrannej sluţby, horskej sluţby al. cestného záchranného systému. 

6. Záverečné ustanovenia 

Rušia sa: a) Koncepcia anesteziológie a resuscitácie uverejnená v čiastke 21–22/1972 Vestníka MZ 

SSR; b) Metodické pokyny MZ z 10. 10. 1972 č. Z 14 977/1972 B/12 na realizáciu koncepcie 

anesteziológie a resuscitácie, ako aj zásad intenzívnej starostlivosti (č. 50/1972, Vestník MZ SSR). 

Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 

Anesthesin
®
– miestne anestetikum; →etylaminobenzoát. 

Anesthone
®
 →aethylum paraaminobenzoicum. 

Anestil
®
 – lokálne anestetikum; →prokaín. 

Anetamin
®
 (Sankyo) – hypnotikum, pouţívané ako adjuvans pri anestézii; -hydroxybutyrát sodný, 

oxybát sodný. 

Anethain
®
 – lokálne anestetikum; →tetrakaínhydrochlorid. 



 712 

Anethum graveolens L. (Apiaceae) – kôpor voňavý (čes. kopr vonný). Fytoterapeutikum. V plodoch a 

vňati sa nachádza silica, kt. obsahuje karvón, limonén a felandrén; plody obsahujú 20 % oleja, 15 % 

bielkovín, amínové bázy, kys. a flavonoidy. Pôsobí ako karminatívum, stomachikum, spazmolytikum, 

fytoncídum, laktagogum a sedatívum. Plody slúţia ako náhra-da rasce, kt. má podobné účinky. 

Droga: Fructus anethi sa uţíva v jednotlivých dávkach 1 g, ako zápar z 2 g na šálku vody 3-krát/d 

pol pohárika po jedení. Pripisuje sa je účinok na tvorbu ţalúdočnej šťavy, činnosť čriev a 

uvoľňovanie plynov, ako aj mierne antiseptický účinok v črevách. Herba anethi obsahuje asi 

polovičné koncentrácie; čerstvá vňať al. jej odvar sa odporúča dojčiacim matkám, pretoţe údajne 

povzbudzuje činnosť prsníkových ţliaz, niekt. zloţky silice, rozp. vo vode, prechádzajú do mlieka a 

regulujú trávenie dojčiat a pôsobia sedatívne. Kôpor sa kombinuje s rascou (Carum carvi L.), 

anízom (Pimpinella anisum L.) a feniklom (Foeniculum vulgare Mill.). Toxické účinky nie sú známe. 

anetoderma, tis, n. – [g. anetos slabý, ochabnutý + g. derma koţa] syn. atrophia cutis, atrophia 

maculosa, atrophoderma maculatum, lokalizovaná elastolýza, kt. vyvoláva vznik ohraničených loţísk 

škvrnitej atrofie koţe charakterizovanej červenými škvrnami prechádzajúcimi do valčekovitých 

vyvýšenín. Môţe byť prim. podmienená zápalovými léziami al. sek. následkom syfilisu, lepry, tbc a i. 

anetol – anetholum, p-propenylanizol, 1-metoxy-4-(1-propenyl)benzén, C10H12O, Mr 148,20; hlavná 

zloţka anízového a feniklového oleja. Je to zmiešaný aromatický éter, aromatikum, pouţíva sa vo 

farm., na výrobu zubných pást a vôd, voňavkárstve, vo farebnej fotografii, pri príprave histol. 

preparátov, antitusikum, expektorans (Monasirup
®
).  

    Anetol 

anetoltritión – 3-(p-anizyl)tritión, 5-(p-metoxyfenyl-3H-1,2-ditiol-3-tión, 5-(4-metoxyfenyl)-1,2(3)-ditiol-

3-tión; C10H8OS3, Mr 240,36; choleretikum (Felviten
®
, Heporal

®
, Mucinol

®
, Sulfarlem

®
, Sufralem

®
, 

Sulfogal
®
, Trithio

®
, Tiotrifar

®
). 

     Anetotritión 

aneuploidia – anomália chromozómovej sady; →monozómia, →dizómia, →euplodia; →aberrationes 

chromosomales. 

Aneural
®
 (Wyeth) – anxiolytikum; →meprobamat. 

Aneurimec
®
 (Pharmec) – vitamínový kofaktor enzýmov; →prosultiamín. 

aneurinum, i, n. – aneurín →vitamín B1. 

aneurysma, tis, n. – [g. aneurynó rozširujem] aneuryzma, vydutina, ohraničené rozšírenie tepny al. 

srdca, kt. stena je oslabená v dôsledku genet. vplyvov al. chorobným procesom. A. môţu byť 

vrodené al. získané. Príčinou získaných a. môţe byť ateroskleróza (abdominálnej aory, a. ilica), 

medionekróza (mesaortitis syphilitica), reumatická horúčka al. je následkom arózie zvonka (napr. a. 

aortae po perforácii ţalúdkového vredu), následkom chir. výkonov. 
 
 
 

Druhy aneuryziem. a aţ c – a. verum; a – a. fusiforme; b – a. 

sacciforme; c – a. fusisacciforme; d – a. spurium 
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Klinicky – býva a. pre často asymptomatický priebeh náhodným nálezom. V závislosti od lokalizácie 

a tlakových účinkov (pri veľkých a.) môţe vyvolávať a následkom porúch prietoku (postupná 

trombotizácia, akút. uzáver), príp. sa prejaví akút. ichemickým sy. (následkom kompresie vedľajších 

vetiev aorty pri disekujúcej a.). 

Vo vydutine, najmä väčšej sa často tvoria tromby. Najzávaţnejšou komplikáciou je však ruptúra a., 

kt. má za následok masívne krvácanie a zakrvácanie do steny a. cez neplnú trhlinu, kt. preniká krv 

do cievnej steny a šíri sa v nej, roztlačuje jej vrstvy všetkými smermi, často na veľkú vzdialenosť. Ide 

teda o intraluminálny hematóm, kt. sa niekedy prevalí na mieste vzdialenom od miesta vzniku späť 

do priesvitu. Krv tak môţe prúdiť jednak pôvodným priesvitom a jednak dutinou v stene cievy. Ak 

pacient preţije, môţe sa intramurálna štrbina vyhladiť a trvale perzistovať, čím nastáva nepravé 

zdvojenie cievy. 

Dg. – umoţní nález pulzujúceho tumoru, auskultácia (cievne šelesty, príp. vír), sonografia, rtg a 

počítačová tomografia. 

Th. – spočíva v chir. odstránení a premostení aneuryzmatického cievneho úseku. 

Aneurysma aortae abdominalis – vydutina brušnej aorty, z 90 % ju zapríčiňuje →ateroskleróza. 

Ďalšími príčinami sú syfilis, úraz, infekcie, kongenitálne anomálie, pooperačné stavy (po cýkonoch 

na cievach s utvorením anastomózy al. dehiscenciou), gravidita. 

Väčšina a. a. a. je lokalizovaná infrarenálne (od odtupu aa. renales 

po bifurkáciu, príp. aa. ilicae). Juxtarenálne a. (nad odstupom aa. 

renales) sú zriedkavé, suprarenálne a., postihujúce a. renalis, a. 

mesenterica sup. a a. coeliaca sa zaraďujú do skupiny 

torakoabdominálnych a. Predstavujú však len 2 % aortálnych a., 

majú však horšiu prognózu. 

 

 
 

Anerurysma aortae abdominalis et aa. iliacae comm. 

 

Patogeneticky sú pri a. a. a. okrem aterosklerotického procesu a s ním spojených mechanic-kých, 

hemodynamických a enzýmových následkov významné poruchy štruktúrnych proteínov aorty, 

elastínu a kolagénu, kt. sú pp. následkom zvýšenej aktivity elastázy a kolagenázy; u mladších 

pacientov aterosklerotické lézie však chýbajú. Význam sa preto pripisuje iným faktorom, napr. medi, 

kt. podmieňuje zosieťovanie elastínu a kolagénu. 

Klin. býva a. a. a. často asymptomatická. Niekedy pacienti udávajú pocit, akoby ,,cítili srdce 

v bruchu―, inokedy sú prítomné chron. bolesti v chrbte. Na prvé príznaky sme preto odkázaní na 

dôkladnú anamnézu a fyzikálne vyšetrenie, pri kt. uniká len asi 1/4 prípadov. Často je a. – ak nie je 

pacient obézny a nemá tuhé brušné svalstvo – hmatateľná cez brušnú stenu. 

A. a. a. je niekedy náhodným nálezovm pri rtg. vyšetrení brucha, lumbosakrálnej chrbtice, GIT al. 

urogenitálneho systému. Vyše 50 % prípadov však nemá natoľko kalcikované steny, aby bola rtg. 

kontrastná. 

Dg. jednoznačne potvrdí sonografia, kt. odhalí veľkosť a. a umoţní aj sledovanie jej expanzie, 

nestačí však na predoperačné posúdenie anatomických pomerov. Definitívnu dg. umoţňuje 

počítačová tomografia a angiografia. 

K predoperačnému vyšetreniu patrí aj vyšetrenie srdca (20 % pacientov má súčasne korigovateľnú 

koronárnu chorobu bez klin. a EKG nálezu). Preto sa odporúča súčasne pred operáciou vykonať 



 714 

koronárnu arteriografiu s príp. revaskularizáciou. Alternatívnou je neinvazívny dipyridamolový–

táliový záťaţový test. Od týchto vyšetrení sa upúšťa u pacientov > 85-r., s efekčnou frakciou < 20 %, 

po opakovaných neúspešných koronárnych by-passoch a nekorigovateľnými koronaropatiami. 

Navyše treba vyšetrenie zamerať na moţnosť iné ochorenia, napr. diabetes mellitus a jeho kontrolu. 

Th. – metódou voľby je resekcia a. Na rozdiel od obštrukčných lézií, pri kt. je vhodná balónová 

dilatácia al. th. laserom, nejestvuje nechirurgická alternatívna v th. a. a. a. Alternatívou rersekcie a. u 

pacientov s vysokým rizikom je mechanická trombóza a. s proximálnou a distálnou ligáciou, 

perkutánna embolizácia pomocou cievok, odstrániteľnými balónikmi al. trombotickým materiálom a 

extraanatomický by-pass. 

Najčastejšie komplikácie chir. th. a exity sú z kardiálnych príčin, pacientom hrozí aj strata končatiny, 

paralýza a zlyhanie orgánov. Intraoperačné komplikácie sú následkom krvácania, ateroembolizmu a 

oligemický šok. Vo včasnej pooperačnej fáze hrozí akút. renálna insuficiencia (ischemického al. 

toxického pôvodu, z poškodenie ureteru) a ischémia hrubého čreva (črevný infarkt). K neskorým 

komplikáciám patrí rejekcia štepu, kt. sa prejaví ako aortoenterická fistula al. trombóza. 

Aneurysma aortae thoracalis – vydutina hrudnej srdcovnice, je závaţné ochorenie s asi 75 % 

mortalitou do 2 r. a 90 % mortalitou do 5 r. Príčinou exitu v polovici prípadov býva ruptúra al. 

spontánna lacerácia, príp. disekcia.  

Príčinou a. torakálnej aorty sú kongenitálne malformácie (koarktácia aorty, anomálie oblúka aorty, 

fúzia koreňa aorty s annulus aortae), infekcie (mykotické), úrazy, autoimunitné ochorenia 

(obrovskobunková aortitída, Takayasuova choroba, Behçetova choroba), choroby spojiva (Marfanov 

sy., Turnerov sy., Ehlersov-Danlosov sy.), ateroskleróza; najčastejšími príčinami sú však disekujúca 

aneuryzma aorty a degeneratívne choroby médie. Ateroskleróza je zriedkavou príčinou; je skôr 

následkom choroby. 

A. a. postihuje jedincov vo veku od 15. mes. do 87 r. ţivota. U mladších pacientov je a. ná-sledkom 

infekcie, úrazu, kongenitálnych anomálií, autoimunitných ochorení a dedičných chorôb spojiva. U 

starších jedincov (priemerný vek 66 r.), kt. tvoria väčšinu, ide o nešpeci-fické degeneratívne choroby 

médie. 

A. a. môţe niekedy dosiahnuť značne rozmery, takţe stláča orgány v mediastine. Tlakom na 

chrbticu môţe vyvolať tlakovú uzuru stavcových tiel. Výnimočne môţe preniknút do chrbticového 

kanála a porušiť miechu. V prípade, ţe sa vykleňuje ventrálnym smerom, môţe prederaviť sternum, 

preniknúť aj do podkoţia a prevaliť sa navonok. 

Dg. – väčšina pacientov má určití ťaţkosti; len málo je asymptomatických foriem. Príznaky 

pochádzajú z tlaku expandujúcej sa a. na okolité štruktúry, príp. disekcie al. ruptúry. 

A. oblúka aorty a ascendentnej aorty tvoria 74 – 80 % prípadov. Prítomná býva aortálna isuficiencia 

a príznaky z obštrukcie v. cava sup., a. pulmonalis, dýchacích ciest a ezofágu. 

A. descendentnej a torakoabdominálnej aorty vyvoláva príznaky z kompresie okolitých štruktúr – n. 

laryngicus (chrapot), ezofágu (dysfágia), hrudná stena (bolesti na hrudníku), bronchy. Ruptúra (do 

mediastína, pľúc, bronchov, ezofágu, ľavej polovice hrudnej dutiny) sa prejaví hypotenziou, 

zintenzívnením bolestí, hemoptýzou al. hematemézou. 

Dg. – potvrdí rtg. hrudníka, sonografia, počítačová tomografia a aortografia. Pacienti s príznakmi 

koronárnej choroby majú byť podrobení selektívnej koronarografii a príp. revaskularzovaní. Ku 

kompletnému vyšetreniu patrí aj spirometrické vyšetrenie. 

Th. – jedinou účinnou th. je náhrada štepom. 

Aneurysma arterioscleroticum – aterosklerotická vydutina; →ateroskleróza. 
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Aneurysma arteriovenosum – syn. varix aneurysmatica, arteriovenózna vydutina, kt. vzniká 

následkom aneuryzmatického spojenia medzi tepnou a ţilou; variant arteriovenóznej →fistuly. Môţe 

byť vrodená al. získaná. Získaná a-v a. vzniká najčastejšie v prípade, ţe penetrujúca rana (strelná 

al. bodná) postihne súčasne tepnu a vedľa nej prebiehajúcu ţilu (napr. a. a v. femoralis). 

 

Ţila sa onedlho po vzniku komunikácie varikózne rozšíri následkom zvýšenia intravenórneho tlaku. 

Ten sa prenáša aj na okolité ţily. Na periférii nastáva ţilová stáza a výrazné rozšírenie ţilovej siete. 

Tepny pred a. sa naopak spočiatku sčasti kontrahujú následkom poklesu tlaku krvi, kt. uniká do ţily. 

Neskôr sa tepna adaptívne rozšíri a jej media atrofuje; naproti tomu stena ţily zhrubne, takţe sa 

rozdiel medzi nimi stiera. Nad a. býva zreteľný trvalý šelest, niekedy aj hmatateľný vír. 

Klin. moţno pozorovať rozšírenie podkoţných ţíl, cyanózu koţe a edém, najmä pri končatinovej 

lokalizácii a. Neraz sa vyvinie varikózny komplex s vredmi. Zriedka sa v dôsledku obmedzenia 

prietoku krvi vyvinie gangréna. Keď a-v a. vznikne v puberte, má často za následok urýchlenie 

enchondrálneho rastu a končatina sa stáva dlhšou ako  druhá.  Veľká a-v a. môţe mať za následok 

obehové poruchy. Spočiatku predchodné klesá TK, kt. sa neskôr upravuje, ostáva však značne 

zvýšený pulzový TK (rozdiel medzi systolickým a diastolickým TK). Srdce sa postupne dilatuje a 

mierne hypertrofuje, k čomu prispieva zvýšený ţilový návrat. 

Aneurysma cordis – srdcová vydutina; →aneuryzma srdca. 

Aneurysma cylindricum – valcovitá, cylindrická vydutina. 

Aneurysma diffusum – syn. a. fusiforme, →aneurysma cylindricum. 

Aneurysma dissecans – disekujúca vydutina; →disekujúca aneuryzma aorty. 

Aneurysma embolicomycoticum – mykotikoembolická vydutina, →embolickomykotická 

aneuryzma. 

Aneurysma fusiforme →aneurysma diffusum. 

Aneurysma intracraniale – vnútrolebková vydutina; →aneuryzma mozgových tepien. 

Aneurysma Jadassohni – syn. a. Jadassohni-Pellizari, prim. a. vznika júca po zápalových al. 

urtikariálnych erupciách; ide o okrúhle al. oválne erytematózne makuly s následnou tvorbou 

atrofických, zvráskavených a bledých vyvýšenín. Postihuje najmä ţeny v 2. –  4. dekáde. 

Aneurysma naviculare – a. cuneiforme, klinovitá vydutina. 

Aneurysma ossium malignum – zhubný, malígny kostný nádor, zhubná kostná vydutina, 

osteolytický sarkóm kosti. 

Aneurysma perifolliculare – syn. elastolysis perifollicularis, a. zjavujúca sa okolo vlasových 

folikulov bez predchádzajúcej folikulitídy; môţe ju vyvolať kmeň Staphylococcus epidermidis 

produkujúci elastázu al. niekt. lieky; na jej vzniku sa môţu zúčastňovať endokrinné faktory. 

Aneurysma postinflammatorium – syn. elastolysis postinflammatoria; pozápalová →aneuryzma. 

Aneurysma Rasmuseni – Rasmusenova vydutina, vakovitá vydutina vetvy pľúcnice, nachodiacej 

sa v stene tbc. dutiny. 

Aneurysma saccatum – syn. a. sacciforme, vakovitá vydutina, podobá sa vaku na vonkajšej stene 

cievy; →aneurysma intracraniale. 

Aneuryswma serpentinum – hadovitá vydutina. 
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Aneurysma Schweninger-Buzzi – [Schweininger, Ernst, 1850 – 1924; Buzzi, Fausto, nem. lekári] 

progresívna prim. a. nezápalovej genézy charakterizovaná náhle vzniknutými početnými 

modravobelavými makulami, z kt. niekt. prominujú nad úroveň; postihuje najmä ţeny. 

Aneurysma spurium – nepravá vydutina, →nepravá aneuryzma.  

Aneurysma syphiliticum →syfilitická vydutina.  

Aneurysma verum →pravá aneuryzma. 

aneuryzma – [aneurysma] vydutina; →aneurysma. 

Aneuryzma aorty – aneurysma aortae, vydutina aorty, najčastejšie aterosklerotického pôvodu 

postihujúca najmä brušnú oblasť aorty (aneuryzma abdominálnej aorty, AAA).  V prípade ruptäúry 

sa dostavujú bolesti brucha, byţarujúce niekedy do kríţov, rozvíja sa šokový stav. Th. musí byť čo 

najrýchlejšie chir., v dg. prispieva CT, príp. angiografia. Aneuryzmu moţno operovať aj elektívne, 

moţnosťou je klasická operácia s náhradou tepny al. endovaskulárna aplikácia stentgraftu. 

V minulosti často vzniklala v 3. štádiu syfilizu, často v ascendentnej aorte; por. disekujúca 

aneuryzma aorty. 

Disekujúca aneuryzma aorty – aneurysma dissecans aortae, natrhnutie aorty, charakterizuje 

separácia elastických vlákien krvným výronom. Môţe mať rozsah niekoľkých cm aţ celej aorty. 

Zriedka postihuje celý obvod aorty, častejšie je asi jeho polovicu. Postihuje prevaţne jedincov v po 

6. dekáde, a to najmä hypertonikov. Mladší a normotenzní pacienti majú obyčajne kongenitálne 

oslabenie médie súvisiace napr. s Marfanovým sy., koarktáciou aorty, Turnerovým sy., 

anuloaortálnou ektáziou al. bikuspidálnou aortovou chlopňou. Ohrozuje pacienta najmä: 1. ruptúrou 

steny v dôsledku oslabenia médie; 2. oklúziou veľkých vetiev aorty; 3. ťaţkou insuficienciou 

aortálnych chlopní (pri postihnutí odstupu aorty). 

Dfdg. – treba odlíšiť dilatáciu al. ruptúrou preexistujúcej aterosklerotickej, syfilitickej al. mykotickej 

aneuryzmy. 

Th. voľby je kardiochirurgický výkon, pri jeho kontraindikáciách (vysoký vek, komplikujúce 

ochorenia, ťaţké neurologické komplikácie následkom disekcie) je th. konzerva- tívna. Pred 

zákrokom sú indikované antihypertenzíva, aby sa zníţil tlak na aortálnu stenu a zabránilo ruptúre, 

-blokátormi – propranololom al. 

kombinácia nitroprusidu sodného s metyldopou i. v. a rezerpínom i. m. Alternatívou je trimetafan. V 

prípade, ţe sa neuvaţuje o chir. zákroku sa po úprave TK uvedenými liekmi podávajú -blokátory, 

sympatikolytiká a diuretiká; vazodilatanciá (hydralazín, diazoxid, minodxil) nie sú vhodné, pretoţe 

môţu reflexne stimulovať sympatikus. Osvedčujú sa sa aj inhibítory ACE a antagonisty vápnika. 

Pred zákrokom treba zváţiť pomer rizika a úţitku. 

Embolickomykotická aneuryzma – aneurysma embolicomycoticum, vzniká následkom 

poškodenia cievy infikovaným embolom. V predantibiotickej ére bola jej príčinou väčšinou 

embolizácia pri baktériovej endokarditíde. V súčasnosti je jej príčinou asi v 5 – 10 %, skoro 1/2 

prípadov má však iné príčiny, napr. usídlenie baktérií preexistujúcej a. (u muţov > 50-r. vyvolaná 

najčastejšie salmonelami a E. coli), infekcia poúrazovej pseudoaneuryzmy a prechod infekcie z 

infekčného loţiska (cervikálna celulitída, osteomyelitída chrbtice). U narkomanov môţu v injekčných 

miestach vzniknúť mykotické pseudoaneuryzmy na predlaktí al. stehne, kt. pôvodcom je 

Staphylococcus aureus. 

Aneuryzma mozgových tepien – aneurysma intracraniale, vnútrolebková aneuryzma, obvykle 

vrodená a niekedy mnohopočetná. Býva vakovitá a jej ruptúra môţe vyvolať závaţné 

subarachnoidálne krvácanie. Autozómovo dominantne dedičnú a. v 4 rodinách opísal Ulrich a Sugar 

(1960). Častou lokalizáciou je aj vnútrolebkový úsek a. carotis int., najmä na jej rozvetvení, obyčajne 
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pri odstupe a. communicantes ant. z prednej mozgoej artérie. Menej častá je a. na a. basillaris, kde 

sa nachádza obyčajne na rozvetvení, ale postihnuté bývajú aj ostatné artérie, aj v hĺbke hemisfér al. 

v bazálnych gangliách. Neraz sa zistia dve i viaceré aeruryzmy súčasne. Častejšia býva u pacientov 

s Ehlersovým-Danlosovým sy., polycystickými obličkami, koarktáciou aorty a deficitom kolagénu 

typu III. Môţe podľahnúť ruptúre a vyvolať subarachnoidálne krvácanie. Dá sa dg. elektívnou 

angiografiou. Ostergaard a Oxlund (1978) pri pitve pacientov, kt. exitovali na ruptúru intrakraniálnej 

aneuryzmy, zistili deficit kolagénu typu III vo vzorkách a. cerebri media. 

Vakovitá aneuryzma (a. saccatum) sa v mozgu sa vyskytuje takmer výhradne na hlavných tepnách 

Willisovho okruhu, najčastejšie na a. carotis int. v jej supraklinoidnom úseku (C1), a. cerebri 

communicantes ant. (ACCA), a. cerebri media v mieste jej vetvenia (trifurkácie); na a. basillaris sú 

zriedkavé. Ich incidencia v populácii je 0,5 – 1 %. Vznikajú zo zvyškov embryonálnych ciev, kt. úplne 

neobliterujú a ich rudimenty ostanú v spojení s definitívnymi cievami mozgu. Zriedkavejšie je 

príčinou oslabnutie cievnej steny al. ateroskleróza. Mykotické a. sú veľmi zriedkavé. A. má tvar 

vačku, kt. z tepny odstupuje úzkym al. širokým, kŕčkom. Slabinou vaku je jeho dno, kt. je miestom 

krvácania. Tepna môţe byť niekedy vo svojom krátkom, úseku fuziformne rozšírená. 

Klin. obraz – a. sa prejaví podobne ako iné vrodené cievne anomálie mozgu subarachnoi-dálnym 

krvácaním. Po ruptúre, kt. vzniká obyčajne po námahe al. psych. napätí, chorý pocíti náhle prudkú 

bolesť hlavy a pri úplnom zdraví upadá do bezvedomia. Stav sa niekedy rýchlo upravuje, inokedy 

ostáva pacient ospanlivý, zmätený a hemiparetický. Asi 1/2 postihnutých umiera. Prítomné bývajú 

meningové príznaky, lumbálna punkcia preukáţe prítomnosť krvi v likvore. V priebehu ďalších týţd. 

hrozí chorým nový atak krvácania, al. sa v dôsledku cievnych spazmov môţe ich stav zhoršiť. Vo 

fatálnych prípadoch vzniká tamponáda cisterien krvou, hemocefalus, al. sa poškodí mozgový 

parenchým krvácaním, resp. hypoxiou na podklade cievnych spazmov. 

Dg. – potvrdzuje (pan)angiografia, t. j. znázornenie obidvoch aa. carotis i aa.vertebrales. Dôleţité je 

CT vyšetrenie, pretoţe môţe znázorniť krvácanie a rozšírenie komo- rového systému. Sledovanie 

prietoku krvi mozgom transkraniálnym Dopplerovým vyšetrením je dôleţité na posúdenie 

prípadných cievnych spazmov a ich dynamiky, pretoţe výrazne ovplyvňujú stav chorého po ruptúre 

a. Cievny spazmus vzniká iritáciou receptorov v adventícii ciev produktmi rozpadu krvých zrazenín 

asi v 1/2 prípadov. Zjavuje sa 4. d po epizóde krvácania, vrcholí 8. – 10. d a trvá 2 týţd. i viac. 

Zapríčiňuje ischémiu a pri dlhšom trvaní infarkt mozgu. V 90 % je príčinou smrti. 

Operácia je kontraindikovaná u pacientov, kt. majú väčší vazospazmus. Ten sa prejaví ťaţkým 

psychickým stavom, ťaţkými parézami al. pretrvávajúcou poruchou vedomia. Pacienti, kt. sú po 

ataku krvácania v dobrom stave, sa majú operovať čo najskôr. Zhoršenie u nich nastáva medzi 8. a 

10. d. Keď bolo prvé krvácanie ťaţké, je to vazospazmus, keď bolo ľahké, je to recidíva krvácania. 

Tradične sa však operuje 2. – 3. týţd. Hlavným kritériom načasovania operácie je prietok krvi. Pri 

spazme je zrýchlený, pri uvoľnení spazmov spomalený – v tom čase je operácia najvhodnejšia. 

Nepravá aneuryzma – aneurysma spurium. Je to vlastne krvný výron okolo tepny, kt. vznikne cez 

trhlinu v stene tepny, pri perivazálnom sčasti epitelizovanom a organizovanom hematóme v priesvite 

cievy. 

Pozápalová aneuryzma – aneurysma postinflammatorium, elastolysis postinflammatoria, a. 

vznikajúca počas gravidity, charakterizovaná erytematóznymi makulami, kt. sa zväčšujú a 

nadobúdajú vzhľad oválnych plakov s vyvýšenými okrajmi. Môţu sa vyskytnúť na všetkých častiach 

tela s výnimkou dlaní a stupajov, najmä na tvári, ušnici, šiji; neskôr sa z nich tvoria loţiská 

ochabnutej, atrofickej koţe podobnej cutis laxa. 

Pravá aneuryzma – aneurysma verum, pravá vydutina, tvorí sa vo všetkých vrstvách cievnej steny, 

pričom kontinuita cievnej steny býva zachovaná. Podľa tvaru môţe byť člnkovitá (a. naviculare), 

cylindrická (a. cylindricum), vakovitá (a. saccatum) al. hadovitá (a. serpinginosum). 
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Aneuryzma srdca – aneurysma cordis, vzniká najčastejšie ako následok rozsiahleho →infarktu 

myokardu v dôsledku zoslabenia jeho steny a jej fibrotizácie. Je vakovitá aneuryzma srdcovej steny, 

najmä v oblasti hrotu ľavej komory. Obmedzuje čerpadlovú funkciu srdca následkom akinézie a 

paradoxných pohybov steny komory. Môţe byť vyplnená krvnou zrazeninou, kt. ohrozuje pacienta 

embolizáciou. Dg. sa stanovuje pomocou rtg (dyskinézia s paradoxným pohybom) a 

echokardiografie. Komplikáciou býva perforácia do pravej komory. V niekt. prípadoch sa dá liečiť 

operačne. 

Syfilitická aneuryzma – aneurysma syphiliticum, vyskytuje sa pri syfilitickej arteritíde (prejav III. 

štádia). Postihuje takmer pravidelne hrudný úsek aorty, v pokročilejších štádiách siaha aţ k oblúku 

al. do ascendentného úseku. Deštrukcia svaloviny a elastiky médie zapríčiňuje zníţenie pruţnosti a 

odolnosti aortálnej steny, kt. sa povoľuje tlaku a rozširuje sa. A. môţe byť difúzna al. vakovitá. Riziko 

predstavuje ruptúra a. a vykrvácanie. Súčasná relat. al. org. insuficiencia aortálnej chlopne vedie 

často ku kardiálnej insuficiencii. Následkom stenózy al. uzáveru koronárnych tepien (postihnutie ústí 

koronárnych ciev syfilitickým procesom) je častý infarkt myokardu; →syfilis. 

Aneuryzma tepny – aneuryzma vznikajúca v dôsledku vrodenej poruchy al. ako následok získanéej 

choroby, napr. aterosklerozy. Drobné a. sä úpri polyarteriitis nodosa. Aneuryzma mozgových tepien 

sú obvykle vrodené a niekedy mnohopočetné, ich ruptúra môţe vyvolať náhle závaţné 

subarachnoidálne krvácanie, niekedy môţu vyvolať neurol. poruchy. Lieči sa chirurgicky. 

Vakovitá aneuryzma – aneurysma saccatum.   

Anexate
®
 (Roche) – antagonista benzodiazeopínov, induktor pečeňových enzýmov; je indikovaný na 

úplné al. čiastočne zrušenie centrálnych sedatívnych účinkov benzodiazepínov, pouţíva sa 

v anesteziologickej praxi; →flumazenil. 

anexíny – annexíny, proteíny viaţuce fosfolipidy závislé od vápnika. V superčeľadi a. sa v 

eukaryotických bunkách opísalo > 1000 proteínov, v kvasniciach a prokaryotoch sa nezistili. Jedinú 

jadrovú doménu a. tvoria 4 repetície ~ 70 aminokyselín, z kt. kaţdá obsahuje charakteristický motív 

typu 2 na väzbu iónov Ca
2+

. Zvieracie a hubové a. majú nehomologic-ké aminoterminálne domény 

rozličnej dĺţky a sekvencie, kt. sú zodpovedé za distiktnú lokalizáciu a špecializovanú funkciu 

proteínov, posttranslačné modifikácie a väzbu na iné bielkoviny. A. interagujú s rôznymi zloţkami 

bunkovej membrány, kt. sa zúčastňujú na štruktúrnej organizácii bunky, intracelulárnej signalizácii 

moduláciou enzýmov a iónovými tokmi, riadení rastu a môţu vystupovať aj ako atypické vápnikové 

kanály. Interagujú aj s cytozolovými proteínmi. 

anexy – vymieňače aniónov, kt. podľa zloţenia vymieňajú anióny silných al. slabých kyselín; spolu 

s vymieňačmi katiónov (katexy) sa pouţívajú na demineralizáciu a deionizáciu vody, v analyt. 

chémii, v chem. priemysle ap. 

ANF – skr. 1. antinukleárny faktor; →antinukleárne protilátky; 2. atriálny natriuretický faktor; 

→predsieňový nátriuretický faktor. 

AN faktor – látka izolovaná z filtrátu kultúry Aspergillus niger v prítomnosti kys. pimelovej; biotín l-

sulfoxid. 

Anfamon
®
 (Fatol) – psychostimulans; →dietylpropión. 

Anfinsen, Christian Boehmer – [*1916] amer. biochemik, r. 1972 dostal Nobelovu cenu spolu s S. 

Moorom a W. H. Steinom za objavy v oblasti ribonukleových kys. 

Anflagen
®
 (Ohta) – antiflogistikum; →ibubrofén. 

Anflam
®
 (Cox) – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizón. 

angeion, i, n. – [g.] cieva. 
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angelicín – fumarokumarín s kondenzovaným furánovým kruhom v polohe C7/C8; nachádza sa v 

archangelike lekárskej (→Archangelica officinalis); →kumaríny. 

angeliková kyselina – kyselina 2-metyl-2-buténová, vyskytuje sa ako triacylglyceroly v krotónovom 

oleji, ako súčasť voňavých koreňov a oddenky rastliny Angelica arachngelica (→Archengelica 

officinalis), pôvodne pouţívaných ako karminatívum a na provokáciu menštruácie; izomér a. 

kyseliny sa nazýva kyselina tiglová. 

Angeliho sulfón – antibaktériová látka s leprostatickým účinkom; →glukosulfonát sodný. 

angelín – syn. andirín, geoffroyín, ratantín, látka izolovaná z kôry stromu Andira retusa Kunth. 

(Geoffroya retusa Lam., Leguminosae); →surinamín. 

Angeliq
®
 – prípravok obsahujúci estradiol a drospirenón, kt. sa pouţíva na perorálnu substitučnú th. 

v menopauze. 

angelit – nerast →aluminumfosfát. 

Angelli, Jozef – holíčsky farár minulého stor., zaoberal sa pestovaním liečivých rastlín, napísal o tom 

dve knihy. 

Angelmanov syndróm – [Angelaman, Harry, *1916, brit. lekár] zriedkavá recesívne dedičná genet. 

podmienená neurol. porucha opísaná autorom r. 1965. Od raného obdobia ţivota sú poruchy 

inmtelektu, spánku, reči, chôdze, niekedy záchvaty. Deti mávajú dobrú náladu a záchvaty násilného 

smiechu (smejúce sa deti, angl. happy puppet  syndrome), veľkú sánku a polotvorené ústa. Th. je 

symptomatická vrátane zvýšenej starostlivosti. Choroba nemá degeneratívny charakter ani vplyv na 

dĺţku ţivota. Podmieňujú ju mikrodelécie chromozómu 15, v časti prípadoch je známy gén;  

→syndrómy. 

Angelo de Florencia – dvoran a lekárnik čes. kráľov Karola IV. a Václava IV. Pôsobil v Prahe od r. 

1350. R. 1360 zaloţil lekárnicko-botanickú záhradu, prvú v strednej Európe. R. 1374 otvoril lekáreň na 

Malom námestí v Starom meste v Prahe. Zomrel r. 1408. 

Angelucciho syndróm →syndrómy. 

Angex
®
 (Janssen) – koronárne vazodilatans; →lidoflazín. 

Anghelescuov príznak →syndrómy. 

Angherius, Peter Martyr – r. 1516 opísal jed juhoamerických Indiánov, kurare. 

angialgia, e, f. – [g. angeion cieva + g. algos bolesť] cievna bolesť. 

angiasthenia, ae, f. – [g. angeion + asthenia slabosť] angiasténia, strata napätia cievnych stien. 

Angibid
®
 (Meyer) – koronárne vazodilatans; →nitroglycerín. 

angiectasis, is, f. – [g. angeion + g. ektasis rozšírenie] angiektázia, rozšírenie cievy. 

angiectaticus, a, um – [g. angeion + g. ektasis rozširenie] angiektatický, týkajúci sa rozšírenia cievy. 

angiectomia, ae, f. – [g. angeion + g. ektomé odstránenie, vyňatie] angiektómia, chir. vyňatie, 

odstránenie cievy. 

angiitída – angiitis, por. vaskulitída. 

angiitis, itidis, f. – [g. angeion + -itis zápal] angitída, zried. angoitis, zápal cievy; por. vasculitis. 

angiitis allergica et granulomatosa – Churgov-Straussov sy.; →syndrómy. 

Angilol
®
 (DDSA) →propranolol.  
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angina, ae, f. – [l. angere zvierať] angína; 1. bolesť v krku; 2. akút. zápal lymfatického (Waldeyerovho) 

hltanového kruhu (termín a. sa pokladá za obsolétny; v MKCH-10 sa neuvádza). Zápal zvyčajne 

nepostihuje všetky mandle súčasne; podľa prevaţujúceho postihnutia sa rozlišuje →angina palatina, 

→angina retronasalis, →angina pharyngis lateralis, →angina phraryngis granularis a →angina 

lingualis. Jednotlivé časti lymfatického kruhu však nebývajú postihnuté izolovane a okrem 

zápalového procesu na mandliach (→tonsillitis acuta) môţe zápal postihovať v rôznom stupni aj 

sliznicu horných dýchacích ciest (→pharyngitis acuta) a ústnej dutiny (→stomatitis acuta).  

Pôvodcom a. môţu byť vírusy, baktérie a kvasinky. Pri vzniku a. sa uplatňuje aj zníţená imunita a 

nepriaznivé tepelné, chem. mechanické a i. vplyvy. A. môţe byť samostatná al. zdruţená s rôznymi 

celkovými ochoreniami (sek. a symptomatické a.). A. vyvolávali niekt. mikroorganizmy, klasicky 

streptokoky (S. pyogenes). Ťaţké angíny predtým vyvolával záškrt. Z vírusových a. je častá a. pri 

infekčnej mononukleóze. Závačné sú a. pri zníţenej odolnosti, najmä agranulocytóze al. leukémii.  

Angina abdominalis – syn. a. intestinalis, a. mesenterica, claudicatio intermittens abdominalis, 

dysbasia intestinalis; príznaky chron. cievnej nedostatočnosti čriev, kt. sa prejavuje bolesťami v 

bruchu ihneď po jedení a malabsorpčným sy; niekedy sa paraumbilikálne zisťujú cievne šelesty. 

Príčinou býva najčastejšie stenóza a. mesenterica.  

Angina agranulocytotica – a. pri →agranulocytóze. Vyznačuje sa sliznicovými nekrózami v ústnej 

dutine, najmä na tonzilách s belavými povlakmi a ma1ým zápalovým lemom. Podobné sliznicové 

zmeny sa môţu vyskytovať v GIT, urogenitálnej oblasti a na koţi. Klin. sa prejavuje zimnicou, 

horúčkou, bolesťami v hrdle s hnilobným zápachom z úst, ako aj celkovou slabosťou. Dg. sa 

potvrdzuje vyšetrením KO. 

Angina candidosa – kandidová (kvasinková) a., sek. a., často kombinovaná s kokovu infekciou 

(kokandidóza), najmä streptokokovou a stafylokokovou. Klin. obraz má charakter katarálnej al. 

pseudomembranóznej a. Pacient sa sťaţuje na bolesti v krku, pocit pálenia a škrabania na jazyku a 

v hltanovej bránke. Postihnuté miesta sú červené, presiaknuté, opuchnuté. Pri ťaţších formách sú 

na mandliach a okolí belavé aţ špinavosivasté drobné povlaky, kt. často veľmi lipnú k spodine; pri 

pokuse o ich odstránenie spodina krváca. Teplota nebýva zvýšená. Lokálna reakcia regionálnych 

uzlín nebýva výrazná, pri kokandidóze sú však uzliny zväčšené a na pohmat bolestivé. Pri 

zmiešanej stafylokokovej infekcii býva priebeh ochorenia ťaţší ako pri streptokokovej a.; →angina 

soorica; →kandidóza. 

Angina catarrhalis – katarálna angína, najľahšia forma a. Začína sa pocitom sucha a škriabania v 

krku, neskôr sa dostavujú bolesti pri prehĺtaní. Mandle sú začervenené, presiaknuté a opuchnuté. 

Pri horúčke > 38 °C je mierne alterovaný celkový stav. Priebeh býva ťaţší u detí, u kt. sa ochorenie 

často začína vracaním a horúčkou > 39 °C, niekedy sa dostavujú febrilné kŕče. 

Angina cerebri – ischemická choroba mozgu; →aterosclerosis cerebri.  

Angina confluens →angina lacunaris. 

Aangina decubitus – forma nestabilnej a. pectoris, pri kt. záchvaty stenokardií vznikajú v noci (v 

horizontálnej polohe) v intervaloch 20 – 40 min (typ I) al. 2 – 4 h (typ II). Príčinou je preťaţenie 

ischemického myokardu následkom zvýšeného ţilového prítoku krvi. 

Angina diphtherica →diphtheria. 

Angina follicularis – folikulárna a., podobá sa a. lacunaris, no jej priebeh býva kratší. Postihnuté sú 

lymfatické folikuly, v kt. sa tvoria drobné abscesy. Mandľa je začervenená, opuchnutá, posiata 

ţltobelavými bodkami zhnisaných podsliznicových folikulov; splývavé povalky sa však netvoria. 

Angina gangraenosa – gangrénová angína. 
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Angina grispposa – chrípková angína. 

Angina herpetica – herpetická angína, herpangína, Zahorskyho sy. Postihuje najmä deti počas 

letných mesiacov. Pôvodcom sú enterovírusy (vírus Coxsackie, typ A). Inkubačné obdobie je 2 – 6 

d. Ochorenie sa začína náhle horúčkou, začervenaním a presiaknutím hltanovej bránky s drobnými 

vezikulami, príp. ulceráciami na mäkkom podnebí, bolesťami pri prehĺtaní, niekedy vracaním; 

prítomné sú bolesti hlavy, niekedy meningizmus. Prognóza ochorenia je dobrá; →coxsackie. Dfdg. – 

gingivostomatitis herpetica (pôvodcom je Herpesvirus hominis, typ I), stomatitis aphthosa (herpetica, 

pôvodca nie je indentifikovaný), stomatitis epidemica, varičela, Behçetov sy.  

Angina intestinalis →angina abdominalis. 

Angina lacunaris – lakunárna a., charakterizuje ju spočiatku katarálne začervenanie mandlí, 

neskôr tvorba drobných hnisových čapov vystupujúcich z hĺbky lakún aţ povlakov, kt. sa postupne 

zväčšuje a na 3. – 4. d splývajú do väčšej plochy (a. confluens). Začiatok ochorenia je náhly s 

vysokou horúčkou, u dospelých neraz s triaškou, u detí s vracaním. Prítomné sú bolesti hlavy a v 

krvku, najmä pri prehĺtaní, často vyţaruje do uší, ďalej bolesti v kríţoch a končatinách. Hlas je 

fufňavý. Regionálne uzliny sú zväčšené a na pohmat citlivé. Nekomplikovaný priebeh trvá asi 1 týţd. 

Angina lingualis – angína hypertrofického lymfoepitelového tkaniva koreňa jazyka (jazykovej 

mandle) po tonzilektómii. Bolesť a pocit cudzieho telesa v krku sa výrazne stupňuje úpri hltaní. 

Pôvodcom choroby jsú hnisavé mikróby, najmä pyogénny streptokok. 

Angina Ludovici – [Ludovici, Wilhelm F. von, 1790 – 1865, nem. chirurg pôsobiaci v Stuttgarte a 

Tübingene] flegmóna dna ústnej dutiny, kt. vzniká v dôsledku ragád v oblasti sliznice ústnej dutiny a 

jazyka, pokročilej dentogénnej infekcie (pulpitída, parodontitis apicalis et marginalis, zubny 

granulóm), infikovanej cysty sánky, osteomyeltiídy sánky, zápalu slinových ţliaz, príp. cudzích telies. 

Pôvodcom môţu byť stafylokoky, streptokoky, Bacteroides sp. a i. Prejavuje sa náhlym začiatkom s 

bolesťami pri prehltaní, bolesťami pri pohyboch jazyka, opuchnutím dna ústnej dutiny a dýchacími 

ťaţkosťami. Môţe sa komplikovať mediastinitídou. Dfdg. treba odlíšiť aktinomykózu. 

Angina mesenterica →angina abdominalis. 

Angina monocytaria – monocytová angína, výrazné začervenanie podnebného tonzilárneho 

tkaniva s tvorbou sivoţltavých, splývajúcich povlakov pri →infekčnej mononukleóze. Zápal často 

presahuje na okolité tkanivo. Výrazné je zdurenie regionálnych uzlín, kt. však na rozdiel od 

baktériových angín nie je príliš bolestivé. 

Angina morbillosa – osýpková angína; →morbilli. 

Angina necrotisans – nekrotizujúca angína; a. agranulocytotica; a. ulceromembranacea. 

Angina palatina – angína podnebných mandlí; →tonzilitída. 

Angina pectoris – AP, forma ischemickej choroby srdca, kt. charakterizujú: 1. záchvaty stenokardií; 

2. typické vyţarovanie bolestí; 3. priaznivý účinok upokojenia, prerušenia námahy a podanie 

nitroglycerínu. Stenokardie sú krátkotrvajúce, zvieravé, retrosternálne bolesti, kt. môţu vznikať v 

dôsledku ischémie myokardu pri námahe (námahová AP, effort angina) al. pri inej činnosti 

zvyšujúcej nároky myokardu na kyslín. 

AP je vyvolaná nepomerom medzi dodávkou kyslíka a myokardu a jeho potrebami následkom 

stenózy vencovitých tepien pri ischemickej chorobe srdca, spazmoch vencovitých tepien, 

zriedkavejšie následkom obehových porúch pri aortovej stenóze, arytmiách, hypertenzii al. 

hypotenzii. AP treba vţdy pokladať za predzvesť akút. infarktu myokardu. Pozitrónovou emisnou 

tomografiou sa počas záchvatu a záťaţových testov zisťuje dysfunkcia myokardu, kt. pretrváva aj po 

úprave prietoku krvi vencovitými tepnami (,,omráčenie myokardu―, v experimente ~ 2 týţd.). Pri 
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chron. formách AP sa utvára kolaterálny obeh. Opakované záchvaty ischémie myokardu 

prerušované intervalmi reperfúzie, vyvolávajú navyše podmienený kardioprotektívny mechanizmus, 

kt. nesúvisí so zvýšením kolaterálneho obehu, ale skôr s biochemickými zmenami v myokarde. 

Počas krátkej epizódy ischémie sa z ischemických myocytov uvoľňuje adenozín, kt. vzniká 

štiepením ATP. Adenozín sa viaţe na svoje receptory, aktivuje G-proteíny, a tým efektory 

(fosfolipázu C, ATP-senzitívne draslíkové kanály) a inhibuje adenylátcyklázu, čím zniţuje 

koncentráciu cAMP a aktivitu proteínkináz. Dôleţitým faktorom je stupeň a trvanie ischémie. 

Podľa priebehu sa rozlišujú 3 formy AP: 1. stabilná AP; 2. nestabilná AP; 3. novovzniknutá AP. 

1. Stabilná angina pectoris – syn. námahová AP, trvá >60 d. Stenokardie sa dostavujú pri 

definovateľnej telesnej záťaţi al. za určitých okolností. Sú podmienené stabilizovanou obliterujúcou 

aterosklerózou.Sú lokalizované za mostíkom, pacient ich často ukáţe priloţením dlane (nie prstom 

na hrot srdca ako pri neurocirkulačnej asténii). Zriedka býva bolesť vľavo od sterna al. vysoko v 

jugule. Bolesť obyčajne vyţaruje do ľavého ramena a po ulnárnej strane aţ do malíčka a prsteníka, 

nezriedka do obidvoch horných končatín, hrdla, sánky, medzi lopatky (centrifugálna AP). Bolesť je 

zvieravá, tlaková, pociťoaná ako ťaţoba, niekedy pálenie al. rezanie za mostíkom. Bolesť môţe byť 

krutá, zdrvujúca, inokedy pacient udáva len nepríjemný pocit, príp. o bolesti nehovorí. Často sa 

pridrţujuje dýchavica a úzkosť. 

K vyvolávajúcim faktorom bolestí patrí chôdza, najmä rýchlo, po najedení, proti vetru, so stúpaním 

do kopca ap. (ambulantná AP), emočná kríza (emočná AP), chlad (vstup do chladného prostredia), 

studený vietor, menej často teplo, fajčenie (tabaková AP). 

Záchvat AP trvá obyčajne 1 – 5 min, niekedy len desiatky s a len výnimočne > 15 min, vtedy treba 

odlíšiť infarkt myokardu. Po perlingválnom podaní nitroglycerínu bolesť do 1–3 min ustupuje. V 

atypických prípadoch sa bolesť začína v mieste vyţarovania, ale skoncentruje sa retrosternálne 

(centripetálna AP). Inokedy vzniká v pokoji, cez deň al. v noci, čo je príznakom pokročilej koronárnej 

sklerózy. 

Variantom AP je tzv. Prinzmetalova angina pectoris (AP inversa), kt. vzniká bez súvislosti s fyzickou 

záťaţou a spája sa s prechodnou eleváciou úseku S–T na EKG, avšak bez zmien na vlne T so 

zrkadlovým obrazom v protiľahlých zvodoch. Niekedy sa zdruţuje s arytmiou a bezvedomím (pri 

ťaţkej arytmii). Po záchvate sa elevácia úseku S–T na RKG upravuje. Spontánna AP sa môţe 

vyskytovať samostatne al. spolu s námahovou AP. 

Tzv. nenámahové formy angina pectoris zahrňujú heterogénnu skupinu stavov. Patria sem tzv. 

zloţité angory (zdruţenie záchvatov AP s bolestivými stavmi mimosrdcového pôvodu, ako je 

vertebrokoronárny a viscerokoronárny sy., pri kt. sa uplatňujú ako spúšťacie mechanizmy iné faktory 

ako ischémia myokardu).  

Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy typických bolestí, priaznivého účinku nitroglycerínu a EKG 

vyšetrenia. Ischémia myokardu sa dá objektivizovať ergometrickým vyšetrením, príp. s provokáciou 

niekt. farmakami. Za dg,. významné sa pokladajú prejavy ischémie myokardu po záťaţi, t. j. zníţenie 

úseku S–T o > 1 mm v štandardných zvodoch a > 2 mm v hrudných zvodoch. Dg. sa potvrdzuje 

koronarografickým vyšetrením, kt. umoţňuje lokalizáciu a kvantifikáciu lézie. Vývoj lézií sa dá 

sledovať pomocou intrakoronárnej echokardiografie. Pomocou echokardiografie a rádionuklidovej 

ventrikulografie sa po záťaţovom teste zisťujú abnormality pohybov steny komory, kt. pretrvávajú aj 

po úprave segmentu S–T. 

Indikácie selektívnej koronarografie: 1. pacienti, u kt. ani max. farmakoterapia neumoţňuje normálny 

ţivotný reţim, a to bez ohľadu na to, či ide o stav po infarkte myokardu; 2. AP I. a II. stupňa u 

pacientov s vyšším rizikom infarktu myokardu dokázaným neinvazívnymi metódami; 3. pacienti s 

non-Q infarktom myokardu v anamnéze; 4. pacienti, kt. majú menší stupeň AP a navyše epizódy 
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srdcového zlyhania; 5. pacienti s AP I. a II. stupňa po resuscitácii pre fibriláciu komôr, komorovú 

tachykardiu al. asystóliu; 6. pred väčším cievnym chir. výkonom (ileofemorálny bypass ap.). 

Dfdg. – treba odlíšiť infarkt myokardu, nestabilná AP a kardiomyopatie, ako aj iné stavy spojené s 

prekordiálnou bolesťou, najmä neurocirkulačnú asténiu, arytmie, perikarditídu, disekujúcu 

aneuryzmu aorty, ršeflexnú ezofagitídu, hiátovú herniu, cholecystitídu a chole-cystolitiázu, peptický 

vred, akút. pankreatitídu, embóliu pľúcnice, mediastinitídu, herpes zoster, cervikobrachiálny sy., 

svalové bolesti v oblaasti hrudníkovej steny a anxiózne stavy, Bouveretov sy., Cyriacov sy., 

Duplayov sy., Evansov-Lloydov-Thomasov sy., Mendes da Costov sy., Mondorov sy., Mooreov sy., 

Ortnerov sy., Roemheldov sy., Tietzov sy. (→syndrómy) 

Th. – má za cieľ odstrániť bolesti, zabrániť vzniku infarktu a predĺţiť ţivot pacienta. Dôleţitá je 

reţimová th. a ovplyvňovanie rizikových faktorov aterosklerózy. Farmakoterapiou sa snaţíme zníţi 

poţiadavky myokardu na kyslík a zlepšiť prietok vencovitými tepnami. Je indikovaná najmä: 1. u 

pacientov s malých rizikom infarktu mtyokardu, dobrou toleranciou námahy (dokázanou 

ergometricky) a stenózou < 50 – 75 % priesvitu vencovitej tepny; 2. u starších jedincov, najmä ak 

nie je moţná revaskularizácia. Pri stenokardii sa osvedčujú nitráty (Nitroglycerín
®
 p. lingv., príp. 

sprej). Záchvatom AP moţno predchádzať depotnými nitrátmi (Nitro-Mack
®
, Iso-Mack

®
 -

blokátormi (Betaloc
®
, Inderal

®
, Trimepranol

®
, Visken

®
), molsidomín (Corvaton

®
, Molsihexal

®
), 

trimetazidín (Preductal
®
) a blokátormi vápnikových kanálov nifedipínového typu (Cordipin

®
, 

Corinfar
®
, Coronipin

®
 a i.); →antianginóza. Súčas-ťou terapie je podávanie antiagregancií (kys. 

acetylsalicylová, Anopyrin‹ v dávke 40, resp. 100 mg/d al. dvojnásobok obdeň). V indikovaných 

prípadoch sa vykonáva revaskulari-zácia (perkutánna transluminálna koronárna angiografia – 

PTCA), aortokoronárny by-pass a i.). 

Prognóza AP je neistá. Priemerné preţívanie od vzniku prvého záchvatu je > 10 r., môţe však 

vzniknúť infarkt myokardu, náhly exitus, závaţné arytmie al. kongestívna srdcová nedostatoč-nosť. 

2. Nestabilná angina pectoris – syn. preinfarktová AP, crescendová angína, akút. koronárna 

insuficiencia, intermediárny koronárny sy., sponntánna AP, kt. sa stala častejšou a horšie 

ovplyvniteľnou, hoci pri rovnakých okolnostiach ako v minulosti. Vzniká pri rýchlej progresii stenózy 

vencovitých tepien následkom zväčšovania atermoatózneho plátu (ruptúra plátu, subintimové 

krvácanie, neokluzívny trombus), príp. koronárneho spazmu. Rozlišujú sa tri formy: 1. 

novovzniknutá , ţaţká al. akcelerovaná AP (prvá manifestácia námahovej AP do 1 mes. od vzniku 

AP s ťaţkými záchvatmi al. s > 3 záchvatmi/d, príp. so záchvatmi bolestí provokovanými menšou 

námahou; v ostatných 2 mes. však bez pokojovej bolesti); 2. subakút. pokojová AP (> 1 záchvat/d v 

pokoji, nie však počas ostatných 48 h); 3. akút. pokojová AP (>1 záchvat v pokoji počas ostatných 

48 h(. 

Bolesť býva dlhotrvajúca, aţ 30 min, niekedy vzniká v spánku, avšak nitroglycerín a popkoj 

neprinášajú úľavu, al. uľavujú len dočasne. Na EKG býva počas záchvatu prechodne elevovaný 

úsek S–T, pri Holterovom monitorovaní sa elevácie zachytia viackrát, v 85 – 90 % prípadov však 

bolesti chýbajú (tichá ischémia myokardu, silent ischemia). Na rozdiel od Q-infarktu (,,non-Q―), 

netransmurálneho a transmurálneho infarktu myokardu chýbajú zmeny aktivity enzýmov, 

charakteristických pre nekrózu myokardu. 

Indikácie selektívne koronarografie: 1. zhoršenie v ostatných 2 mes. so zlou reakciou na 

nitroglycerín; 2. pokojová AP; 3. novovzniknutá AP s prejavmi kornárnej insuficiencie v pokoji. Pred 

-blokátory, blokátory vápnikových kanálov, antiagregačné látky a i. v. 

heparín. Po vyšetrení má nasledovať revaskularizácia (angioplastika) al. kardioverzia. 

Cieľom selektívnej koronarografie pri variantnej AP je dôkaz org. zmien, ku kt. sa pridruţili spazmy; 

moţno dokázať aj samostatné spazmy, a to spontánne vzniknuté al. provokované hyperventiláciou, 

farm. al. mechanicky – katétrom. 
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Selektívna koronarografia je indikovaná najmä u pacientobv s vyšším rizikom infarktu myokardu 

dokázaným: a) pri záťaţových testoch so sledovaním EKG – depresia úseku S–T > 2 mm, depresia 

úseku S–T, kt. vzniká pri srdcovej frekvencii > 120/min, depresie vo viacerých zvodoch a trvajúce > 

6 min po ukončení záťaţe; trvalý pokles TK o > 10 mm Hg al. trvalé zvýšenie TK > 130 mm Hg 

spojené s prejavmi ischémie; elevácia úseku S–T a vznik komorovej tachykardie pri záťaţi); b) pri 

záťaţovej echokardiografii – pokles efekčnej frakcie pri záťaţi o > 10 % a vznik regionálnej poruchy 

kontrakcie al. difúzne hypokinézy ľavej komory pri záťaţi; c) pri záťaţovej táliovej scintigrafii – 

abnormálna distribúcia tália pri jeho súčasnom vychytávaní v pľúcach a postihnutie funkcie ľavej 

komory; d) pri izotopovej ventrikulografii – pokles efekčnej frakcie v pokoji i pri záťaţi vo viac ako 

jednej sledovanej oblasti, abnormálna distrbúcia pri súčasne zvýšenom vychytávaní tália v pľúcach 

a postihnutí funkcie ľavej komory.  

Asi v 1/5 prípadov ide o jednocievne, v 1/3 o dvojcievne a takmer v 1/2 prípadov o trojcievne 

postihnutie. Riziko vzniku infarktu myokardu je väčšie ako pri stabilnej AP a môţe nastať aj náhly 

exitus. 

Th. – pacient má byť hospitalizovaný na koronárnej jednotke al. jednotke intenzívnej starost-livosti, 

kde sa podľa klin. obrazu a laborat. vyšetrení rozhodne o th. postupe, kt. pozostáva z týchto 

opatrení: a) odstránenie bolesti (ak neustupuje, postupuje sa ako pri infarkte myokardu); b) príp. 

trombolýza (pri podozrení na čerstvý neokluzívny koronárny trombus a rozvoj infarktu myokardu); c) 

invazívna dg. a intervenčná th. (koronarografia a príp. perkutánna transluminálna koronárna 

angiografia al. kardiochir. výkon); d) th. stavov, kt. vyvolali al. zhoršujú AP (metabolické zmeny, 

arytmie, hypertenzia, infarkt myokardu a i.). 

Angina pharyngis granularis – pharyngitis lateralis, angína bočných pruhov hltana. 

Angina pharyngis lateralis – flegmonóza angína; peritonzilárny absces. 

Angina Plauti-Vincenti – a. ulceromembranacea. 

Angina poliomyelitica – angina pri poliomyelitíde. 

Angina pseudomembranacea – zápal podnebnej mandle s tvorbou sivoţltavých povlakov, kt. pevne 

lipnú na spodine mandlí, môţu však presahovať aj na okolité tkanivo. Najčastejšie sú genuinného 

typu, vyvolané najmä pneumokokmi, streptokokmi a stafylokokmi. Môţu sa vyskytovať aj ako 

symptomatické a. napr. pri infekčnej mononukleóze al. druhotných a. v rámci celkových chorôb 

(leukémia, agranulocytóza a i.). Pri diftérii je typické krvácanie zo spodiny nekrotického tkaniva pri 

zotretí povlakov z mandlí, na rozdiel od ostatných a., pri kt. spodina nekrváca.  

Angina punctata – bodkovitá angína, prejavuje sa u dojčiat ako drobné bodkovité povlaky na 

mandliach. V popredí klin. obrazu je horúčkový stav s celkovou alteráciou dojčaťa pri malom 

lokálnom náleze.  

Angina purulenta – hnisavá angína, prudký zápal mandlí vyvolaný najčastejšie streptokokmi, 

pneumokokmi, stafylokokmi, E. coli a i. mikróbmi. Klin. obraz závisí od druhu a virulencie 

mikroorganizmu, ako aj stavu organizmu. Pri streptokokových angínach sú zvyčajne uţ od začiatku 

výraznejšie lokálne príznaky pri celkovej alterácii. Klin. sa prejavuje ako katarálna (a. catarrhalis), 

lakunárna (a. lacunaris), folikulárna (a. follicularis). Osobitné formy tvorí angína retronazálna (a. 

retronasalis), angína laterálnej steny hltana (a. pharyngis lateralis), ulceromembranózna (a. 

ulceromembranacea), difterická (a. diphtherica) a bodkovitá (a. punctata). 

Angina retronasalis – prudký zápal nosohltanovej mandle, najčastejšie u detí s adenoidnými 

vegetáciami, u dospelých po odstránení podnebných mandlí. Celkové príznaky sú ako pri iných 

purulentných angínach. Zväčšená nosohltanová mandľa bráni dýchaniu cez nos, zuţuje ústie 
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sluchovej rúry, pacient má ,,zaľahnuté― uši, reč je fufňavá. Ku komplikáciám patrí zápal stredoušia, 

zriedkavejší je retrofaryngtový absces. 

Angina scarlatinosa – angína pri →šarlachu. 

Angina secundaria – sek. angína, vyvinutá popri zákl. infekčnom al. neinfekčnom ochorení 

pôsobením inej, niekedy málo patogénnej infekcie, pre kt. vznikli vhodné podmienky pri zníţenej 

odolnosti organizmu po prekonaní rôznych ochorení. Najčastejšia je kandidová angína. 

Angina septica – septická angína; →sepsa. 

Angína Simanovski-Plaut-Vincenti →angina ulceromembranacea. 

Angina soorica – kandidová angína, vyvolaná kvasinkou Candida albicans. Jestvuje > 150 rôznych 

druhov, ~ 80 % kandidóz u človeka je podmienených Candida albicans. Postihuje najmä oslabené 

dojčatá, u detí > 1-r. je výrazom zníţenej odolnosti, u dospelých sa vyskytuje pri ťaţkých chorobách 

(diabetes melitus), v gravidite a po uţívaní antibiotík al. kortikoidov. Prejavuje sa bielymi aţ ţltavými 

povlakmi v lakúnach mandlí. V ťaţších prípadoch sa kandidóza generalizuje a postihuje rôzne 

tkanivá a orgány. V th. sa osvedčuje potieranie povlakov 1 % rozt. genciánovej modrej, slabo 

alkalickými rozt. (10 – 20 % rozt. boraxu s glycerínom) a rôzne →antimykotiká. U dospelých sa 

osvedčuje sa vyplachovanie úst diglukonátom chlórhexidínu 1,0 % v/v, zodpovedá 0, 2% w/v 

(Corsodyl
®
) (u detí je kontraindikovaný). Dôleţitá je správna hygiena ústnej dutiny a čistota 

prostredia. 

Angina syphilitica – angína pri sek. syfilise. Prejavuje sa ostro ohraničenými makulami vínovočer-

venej farby v ústnej dutine., kt. ostro kontrastuje s farbou okolitej sliznice a typickým zachríp-nutím. 

Angina symptomatica – angína, kt. sa vyskytuje pri rôznych infekčných, krvných a i. celkových 

chorobách. 

Angina tonsillaris →tonsillitis.  

Angina typhosa – angína pri brušnom týfe; →typhus abdominalis.  

Aangina ucleromembranacea – Simanovskiho-Plautova-Vincentova angína, obyčajne 

jedniostranný zápal podnebnej mandle a podnebia. Postihuje dospelých jedincov, najčastejšie 

muţov stredného veku. Pôvodcom choroby je baktériová symbióza Bacillus fusiformis a spirily 

Borrelia vincenti, kt. sa uplatňuje pri zníţenej odolnosti organizmu. Prejavuje sa len miernymi 

ťaţkosťami, teplota býva len mierne zvýšená, vysoká je pri superinfekcii. Typický je jednostranný, 

hnilobne zapáchajúci vred na podnebnej mandli a gingivitída.Ťaţké formy ochorenia postihujú nielen 

sliznicu a spojivovú submukózu, ale aj okosticu a kosť; mandľa býva celkom zničená. Ochorenie má 

septický priebeh, neraz sa končí letálne. Dg. sa stanovuje na základe klin. a mikrobiol. vyšetrenia. 

Dfdg. treba odlíšiť agranulocytózu, leukémiu, karcinóm, tbc, syfilis, fosforovú a bizmútovú gingivitídu. 

V th. sa odporúčajú vysoké dávky penicilínu, pri precitlivenosti naň iné antibuiotiká (erytromycín), 

lokálne sa odporúča kloktať harmančekový odvar. V priaznivých prípadoch sa vredy čistia a zahoja 

do 5 – 7 d. 

Angina vasospastica – vazospastická angína, Prinzmetalova a. pectoris. 

Angina vesiculosa →heprangína. 

anginoideus, a, um – [angina + g. eidos podoba] anginoidný, podobný angíne. 

anginophobia, ae, f. – [angina + g. fobos strach] anginofóbia, prehnaný strach pred angínou, pred 

angina pectoris. 

anginosus, a, um – [angina] angínový, vyvolaný angina pectoris. 

angio- – prvá časť zloţených slov z g. angeion cieva.  
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angioblasticus, a, um – [angio- + g. blastos výhonok] angioblastický, týkajúci sa nezrelej cievnej 

bunky. 

angioblastoma, tis, n. – [angio- + g. blastos výhonok] angioblastóm, nezrelý cievny nádor. 

angioblastos, i, m. – [angio- + g. blastos výhonok] angioblast, bunka vzniknutá diferenciáciou 

mezenchýmu, kt. sa ďalej diferencuje na endotelovú bunku. 

angiocardiographia, ae, f. – [angio- + g. kardiá srdce + g. grafein písať] angiokardiografia. 

angiocardiopathia, ae, f. – [angio- + g. kardiá srdce + g. pathos choroba] angiokardiopatia. 

angiodysplasia, ae, f. – [angio- + g. dys- porucha + g. plassein formovať, tvoriť] angiodysplázia, 

chybný vývoj ciev. 

angiodystrophia, ae, f. – [angio- + g. dys- porucha + g. trofé výţiva] angiodystrofia, postihnutie ciev 

následkom poruchy metabolizmu cievnej steny, degeneratívna choroba ciev. 

angioendothelioma, tis, n. – [angio- + endothelium výstelka + -oma bujnenie] hemangioendotelióm. 

angiofibroma, tis, n. – [angio- + l. fibra vlákno + -oma bujnenie] angiofibróm, nezhubný nádor z 

väziva prestúpený cievami. 

angiogenesis, is, f. – [angio- + g. gignesthai vznikať] angiogenéza. 

angiogenéza – [angiogenesis] vznik a vývoj ciev. Proces novotvorby krvných kapilár, kt. má osobitný 

význam v neovaskularizácii embrya, ale aj rozličných fyziol. a patol. stavoch v dospelosti. Hertig 

(1935) prvý opísal a. súvisiacu s proliferáciou nových ciev v placente. Neskôr sa zistilo, ţe a. má 

dôleţitú úlohu aj pri ovulácii, procese hojenia rán, chron. zápale, imunitných reakciách, 

retrolentikulárnej fibroplázii, diabetickej retinopatii, pri vzniku ankylózy následkom artritídy, 

pyogénnom granulóme, tvorbe keloidov v sutúrach a i. Tieto procesy sú však na rozdiel od 

nádorovej a. časovo obmedzené; nádorová a. však svoj limit nemá. Dokázalo sa, ţe hyperémia 

nádorov je následkom neovaskularizácie a nie dilatácie ciev. Cievy nádoru v štádiu zrodu sa 

implantujú z hostiteľkého tkaniva, nie z nádoru do tkaniva hostiteľa. A. pritom predchádza rastu 

nádoru. Nádorové bunky produkujú difúzny angiogénny faktor, kt. in vivo stimuluje rast nových 

kapilár a mitózy v endoteli, a to aj v prípade, ţe proliferácia buniek sa zastavila ich oţiarením. Aj rast 

nádorových metastáz závisí od a.; ňou sa proces metastazovania začína aj končí. In vivo moţno a. 

sledovať pomocou farebnej duplexnej Dopplerovej ultrasonografie, kt. sa dá znázorniť vaskularita 

tkaniva farebným zobrazením toku krvi v novovznikajúcich cievach. 

angiofrázia – [angiophrasis] angofrázia. 

angiografia – [angiographia] syn. vazografia, štandardná zobrazovacia metóda artériového systému. 

Ide o invazívne rtg vyšetrenie krvných a lymfatických ciev pomocou pozit. kontrast-nej látky, kt. sa 

injikuje do príslušnej cievy ihlou al. katétrom. Vyšetrenie lymfatických ciev sa označuje ako 

lymfografia. A. sa delí na vyšetrenie tepien (artériografia) a ţíl (venografia, flebografia). A. sa dá 

vykonať po perkutánnej punkcii cievy (priama a.) al. pomocou Seldingerovej metódy (nepriama a.).  

Dg. moţnosti a rozlišovacia schopnosť a. podstatne zlepšila digitálna metóda snímkovania pomocou 

počítača a pouţívanie malokalibrových cievnych prístupov, kt. umoţňujú zobrazenie ciev ďaleko do 

periférie. Súčasne sa zníţilo zaťaţenie pacienta. Vetvenie tepien sa zobrazuje vţdy v 2 na seba 

kolmých projekciách. Snímky sa hodnotia vizuálne al. pomocou počítača (rozpoznávanie obrazcov, 

kontúr). Hodnotí sa morfológia stenóz, uzáverov a kolaterál a kvantifikuje sa stupeň stenózy. 

Rozoznáva sa: 

• plošná filmová angiografia – simultánne zobrazenie cievnych priesvitov naplnených kontrastnou 

látkou a okolitých rtg kontrastných štruktúr 
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• digitálna subtrakčná angiografia – [l. subtractio odtiahnutie, vyhnutie sa, vzdialenie, odstránenie, 

odčítanie] DSA, izolované zobrazenie cievnych priesvitov bez okolitých štruktúr. Ide o kombináciu 

natívnej snímky a angiografie príslušnej oblasti, pričom sa zobrazia len cievy naplnené kontrastnou 

látkou 

• katetrizačná angiografia – a. po aplikácii kontrastnej látky pomocou katétra zavedeného 

Seldingerovou metódou transfemorálne al. transbrachiálne do aorty 

• intraartíriová DSA – a. po inj. bolusu do periférnej tepny 

• intravenózna DSA – a. po inj. bolusu do perioférnej ţily; kontrast perifíérnych ciev býva pri nej 

nedostatočný 

• farmakoangiografia – aplikácia kontrastnej látky po predchádzajúcej inj. vazodilatancia s cieľom 

zlepšiť krvné zásobenie postihnutej obliterujúcim procesom (napr. obliterujúcej artérioskleróze 

končatinových tepien) 

• antgerádna angiografia – a. po inj. kontrastnej látky v smere krvného prúdu 

• retrográdna angiografia – a. po inj. kontrastnej látky proti smeru krvného prúdu 

Indikácie – patol. procesy, pri kt. treba získať informácie o stav ciev, a tým zásobovanej ob-lasti 

tkanív a orgánov, napr. angiokardiografia (AKG) pri vrodených al. získaných srdcových chybách, 

artériosklerotických zmenách, obliterujúcich cievnych zmenách, aneuryzmách, nádorovej 

novotvorbe ciev ap. A. umoţňuje prehľadnú dokumentáciu artériového riečiska. 

Komplikácie – zaťaţenie obehu objemom kontrastnej látky, hypertyreóza (jód), alergia; krvácanie, 

perforácia, AV-fistula, aneurysma spurium; osobitne vysoké je riziko pri transaxiálnej a 

translumbálnej a. (pokladá sa za obsol.). Keďţe testovanie kontrastnej látky nie je spoľahlivé a 

nemá forenzný význam, treba zachovávať profylaktické opatrenia podľa typu kontrastnej látky. 

Dôleţitá je psychol. príprava pacienta. Kontrastnú látku podáva lekár. Aby sa pri príp. alergických 

reakciách mohlo th. ihneď zasiahnuť, ponecháva sa ihla v ţile do ukončenia vyšetrenia. 

Kontraindikácie – 1. závaţná kardiopulmonálna insuficiencia; 2. dekompenzovaná obličková 

nedostatočnosť bez dialýzy; 3. chýbajúca angiologická indikácia; 4. nesúhlas pacienta; 5. 

precitlivenosť na jód. Relat. kontraindikáciou je autonómia štítnej ţľazy. Opatrnosť je ţiaduca aj pri 

precitlivenosti na iné látky (vyţaduje si osobitnú prípravu; →anafylaxia). 

Pred a. treba vyšetriť hemokoagulačné ukazovatele. K a. patrí: 

Angiokardiografia (AKG), rtg zobrazenie dutín srdca a veľkých ciev. Obyčajne jej predchádza 

katetrizácia. Vyšetrenie sa robí nalačno, 4 – 6 h pred vyšetrením nedostáva pacient ani tekutiny. Pol 

h opred vyšetrením sa podáva 50 – 100 mg petidínu (Dolsin
®
) i. v. al. 10 mg diazepamu i. v., malým 

deťom sa 20 – 30 min pred vyšetrením podáva diazepam 0,1 mg/kg i. v., atropín 0,02 mg/kg i. m., i. 

v. anestetika ketamín (Ketalar
®
) 7 – 13 mg/kg i. m. U pacientov, kt. uţívajú heparín sa jeho 

podávanie 2 d pred vyšetrením, preruší a znova začne podávať 6 – 24 h po ňom. Nie je vhodné 

vykonávať vyšetrenie počas menštruácie. U detí a pacientov s chron. obličkovou insuficienciou sa 

tekutiny dopĺňajú na posteli. Kontroluje sa pulz, TK a miesto zavedenia cievky. Podobnú prípravu 

vyţaduje aj hrudníková aortografia. 

Aortografia je rtg vyšetrenie hrudníkovej a brušnej aorty a z nej odstupujúcich vetiev. Kontrastná 

látka (napr. Venografin 60 al. 76 %) sa dostáva do hrudníkovej oparty z ľavého srdca pri a. al. sa 

instiluje do aortového bulbu pomocou zavedeného katétra (Seldingerova metóda z a. femoralis al. a. 

axillaris). Cielenou katetrizáciou sa dajú zobraziť aj odstupujúce vetvy príslušnej časti aoerty 

(selektívna a superselektívna a.). Indikáciou je podozrenie jna pato.l. zmeny aorty, jej vetiev, 

choroby orgánov hrudníkovej a brušnej dutiny, ako aj retroperitonea. 
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Brušná (abdominálna) aortografia – uskutočňuje sa priamou punkciou brušnej aorty. Indikáciou je 

podozrenie na patol. zmeny aorta abdominalis (napr. vydutina brušnej aorty), a. iliaca (napr. stenóza 

al. obliterácia) a viscerálnych tepien (napr. obliterácia a. mesenterica). Dôleţité je dokonalé 

vyprázdenenie čreva (ako pred irigoskopickýum vyšetrením). Pol h pred vyšetrením sa podáva 10 

mg diazepamu i. m. (sedácia) a 0,4 – 0,5 mg atropínu (prevencia vagovazálnej reakcie; neodporúča 

sa však pri arytmiách a hypertyreóze). 

Hrudníková (torakálna) aortografia – vykonáva sa pri pozodrení na vrodené al. získané anomálie 

aortových chlopní, a vencovitých tepien, aortového opblúka a brachioocefalických tepien (arcus 

aortae duplex, stenóza istmu aorty, sy. artového oblúpka, truncus arteriosus communis persistens, 

vydutina aorty a i.); →angiokardiogragfia. 

A. sa vykonáva u hospitalizovaných pacientov a po jeho ukončení treba pacienta vzhľadom na 

moţné komplikácie (krvácanie, alergické reakcie, horúčka, zanesenie infekcie do krvného obehu 

ap.) sledovať. Komplikácie sa vyskytujú pri priamej aortografioi. Zväčša ide o krvácanie z 

perforačných poškodení steny aorty ihlou al. ruptúry s väčším retroperitoneálnym výronom, 

trombózy a poškodenia tiel stavcov a medzistavcových platničiek. 

Selektívna koronarografia (SKG) je katetrizačná rtg metóda na znázornenie vencovitých tepien. 

Začiatkom 70 r. min. stor. umoţnila rozvoj chir. vencovitých tepien a koncom 80. r. rozvoj 

intervenčnej kardiológie. Prvú SKG prístupom z a. axillaris vykonal r. 1959 Stones a spol., 

transfemorálny prístup zaviedol r. 1967 Judkins a Amplatz. SKG umoţňuje zobraze-nie vencovitých 

tepien, ich vrodených anomálií, prináša informácie o výskyte, rozsahu a zá-vaţnosti 

aterosklerotických zmien. Zobrazuje kolaterálny obeh, spazmy vencovitých tepien, menšiu 

rozlišovaciu schopnosť má pri rozpoznávaní trombov vo vencovitých tepnách. Jej súčasťou je 

obvykle kontrastné vyšetrenie ľavej komory (levografia). Na základe SKG sa rozhoduje o 

revaskularizácii myokardu a trombolytickej th. Pouţíva sa na hodnotenie výsledkov koronárnej 

angioplastiky, stavov po revaskularizáciách myokardu a jej regresie po th., ako aj na určovanie 

prognózy, kt. závisí najmä od počtu postihnutých tepien a funkcie ľavej komory. 

Indikácie SKG pri ischemickej chorobe srdca: 1. Angina pectoris. 2. Infarkt myokardu – aj v akút. 

fáze (do 6 h): a) pri kardiogénnom šoku al. nezvládnuteľnej kardiálnej insuficiencii; b) pri akút. 

insuficiencii mitrálnej chlopne al. ruptúre medzikomorovej priehradky v prípade, ţe je k dispozícii 

vhodná th. (trombolytická th. angioplastika, akút. kardiochir. výkon); c) pri opakovaných prejavoch 

pokojovej ischémie al. malígnej arytmie (len ak sú moţnosti vhodnej th.); d) u pacientov, u kt. je 

kontraindikovaná trombolytická th. al. infarkt myokardu je komplikovaný, napr. kardiogénnym šokom, 

prichádza do úvahy akút. SKG s následnou angioplastikou (je tu vyššie riziko komplikácií, ale aţ 80 

% úspešnosť); e) po infarkte myokardu pri komplikáciách (ruptúra medzikomorovej priehradky, 

významná mitrálna regurgitácia, poinfarktovýá aneuryzma ľavej komory s nepriaznivými príznakmi, 

ako je malígna arytmia, prejavy embolizácie, nedostatočne kontrolované zlyhanie srdca); f) tichá 

ischémia myokardu, kt. sa dokáţe neinvazívnymi metódami, so známou aterosklerózou (po infarkte 

myokardu, koronárnej angioplastike al. bypasse), kumulácia rizikových faktorov a vyššie riziko 

infarktu myokardu, ako aj po resuscitácii pre malígnu arytmiu. 3. Chlopňové chyby – pred 

plánovaným chir. výkonom pri aortových a mitrálnych chbách, ako aj u pacientov > 45-r. 4. Zlyhanie 

srdca a arytmie neznámeho pôvodu (kardiomyopatie ap.). 5. Pred transplantáciu srdca. 6. SKG 

nôţe mať úlohu pri niekt. rizikových profesiách (letci, ţelezničiari ap.). 

SKG je pre pacienta skoro nebolestivé vyšetrenie a v rukách skúseného kardiológa aj bezpečné. 

Riziko fatálnej komplikácie je 1 – 3 %. Dôleţitá je príprava pacienta. Na noc sa podávajú sedatíva, 

ráno pred vyšetrením 50 mg petidínu (Dolsin
®
) al. 10 mg diazepamu. Pri nestabilnej angina pectoris 

-blokátory, blokátory vápnikových kanálov, antiagregačné látky a i. v. hepatín. 

Vyšetrenie sa robí nalačno. 
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Mozgová angiografia – rtg vyšetrenie mozgových ciev pomocou pozit. kontraastnej látky po 

perkutánnej inj. kontrastnej látky do krčnice (karotická a.) al. stavcovej tepny (vertebrálna a.) 

tlakovou pumpu, príp. retrográdnym naplnením krvného riečiska cestou a. brachialis. Kontrastná 

látka umoţňuje zobrazenie tvaru a priebehu ciev v jednotlivých fázach náplne. Pol hodiny pred 

vyšetrením sa podáva petidín (Dolsin
®
) 50 – 100 mg i. v. a atropín 0,3 – 0,5 mg i. m. Pri epilepsii sú 

vhodné barbituráty. 

 
Mozgová angiografia. Vľavo – normálny karotický angiogram, vpravo – angiogram pri chron. subdurálnom hematóme  

 

Indikácie – loţiskové procesy v mozgu (nádory, abscesy, subdurálne a epidurálne hematómy), 

chorobné zmeny ciev (angiómy, a-v fistuly, intrakraniálne aneuryzmy, subarachnoidálne krvácania, 

zápaly, stenózy, trombózy, infarkt mozgu); dg. mozgovej smrti.  

Angiografia pečene a sleziny je rtg znázornenie ciev pečene a sleziny pomocou kontrastnej látky. 

Jestvuje niekoľko metód: 1. perkutánna transparietálna splenoportografia – kontrastná látka sa 

vstrekuje tlakovou pumpou perkutánne do hilu sleziny; 2. sekundárna portografia Seldingerovou 

metódou – vstreknutie kontrastnej látky katétrom zavedeným perkutánne do a. femoralis a ďalej do 

a. mesenterica sup. s oneskoreným snímkovaním venóznej fázy a.; 3. peroperačná portografia – 

vstreknutie kontrastnej látky do niekt. ţily portálneho riečiska (v. jejuni ap.); tieto metódy slúţia na 

zobrazenie kolaterálneho portosystémového obehu pri portálnej hypertenzii; 4. selektívna 

artériografia pečene – instilácia kontrastnej látky do a. hepatica propria al. a. colica. Vyuţíva sa v 

dg. nádorov (patol. vaskularizácia nádoru, odtlačenie tepien). 

Renálna angiografia, syn. renoangiografia, renovazografia je rtg vyšetrenie s. renalis a jej vetiev 

pozit. kontrastnou látkou. Pri selektívnej (cielenej) a. sa katétrom zavedeným cez a. femoralis a 

aortu vstrekuje 5 – 7 ml 60 % kontrastnej látky (napr. Venografin
®
) priamo do jednej a. renalis. 

Zobrazujú sa vetvy obličkovej kmeňovej tepny. Pri priamej al. katetrizančej brušnej aortografii sa 

kontrastnou látkou pomerne dobre plnia obidve obličkové tepny, kt. odstupujú z aorty. Pri obidvoch 

metódach sa kontrastná látka vylúči obličkou, takţe následne vznikne obraz tzv. postangiografickej 

vylučovacej urografie. Dá sa uskutočniť aj pomocou digitálnej subtrakčnej angiografie (DSA). 

Indikácie – stavy, pri kt. treba vyšetriť anat. pomery, funkciu a cievne zásobenie obličiek, najmä pri 

hypertenzii, nádoroch a i. expanzívnych procesoch, zápaloch, anomáliách a po úrazoch.  

Kontraindikácie – precitlivenosť na kontrastnú látku, ťaţká obličková al. pečeňová nedosta-točnosť. 

Končatinová angiografia je rtg znázornenie končatinových tepien. Indikáciou sú obliterujúce 

choroby, akút. uzáver tepny, a-v fisfuly, podozrenie na ruptúru tepny. Ku kontraindikáciám patrí 

alergia na kontrastné látky, hemoragická diatéza, ťaţká nefropatia a dekompenzovanmá srdcová 

nedostatočnosť. Končatinová a. sa pokladá za štandard pri dg. kritickej ischémie končatín a 

nejednoznačnom náleze získanom neinvazívnou diagnostikou. Pri podozrení na obliterujúce 

choroby periférnych ciev sa má a. vykonať len po neinvazívnych angiologických vyšetreniach (nemá 

sa pouţívať ako skríningové vyšetrenie). Vyšetrenie nevyţaduje osobitnú prípravu, robí sa nalačno. 

Moţno ju vykonať aj ambulantne. 

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

Angiografia         
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

  Výhody       Nevýhody     

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

Moţnosť dokumentácie nálezov   Invazívnosť 

Morfológia kolaterál    Jednoduchá luminografia 

Kolateralizácia       Projekčná chyba pri kvantifikácii stenózy a posudzovaní miest vetvenia 

Zobrazenie najmenších tepien   Nedostatočné zobrazenie cievnych stien 

Krátky čas expozície    Náklady 

Krátky čas vyšetrenia    Riziká      

 

Fluoresceínová angiografia – angiografia vykonávaná s fluoresceínom podaným do ţily ako 

kontrastnou látkou, ktorá je viditeľná pri osvetlení. Vykonáva sa sa napr. pri vyšetrení ciev na očnom 

pozadí. Fluorescenčný angiogram slúţi ako dôkaz príp. anomálneho cievneho zásobenia, 

konvolútov novorodeneckých ciev ap. 

Angiografin
®
 – rtg diagnostikum; →meglumíndiatrizoát. 

angiographia, ae, f. – [angio- + g. grafein písať] →angiografia. 

angiohaemophilia, ae, f. – [angio- + g. haima krv + g. philia priazeň] angiohemofília; ÄWillebrandov-

Jürgensov sy. 

angiohemofilický syndom →syndrómy. 

angiochirurgia, ae, f. – [angio- + chirurgia] cievna chirurgia. 

angiocholecystitis, itidis, f. – [angio- + cholecystitis] angiocholecystitída, cholangiocystitída, zápal 

ţlčníka a ţlčových ciest. 

angiocholitis, itidis, f. – [angio- + g. cholé ţlč + -itis zápal] angiochilitída, zápal ţlčových ciest, 

Abramiho sy.; →cholangitída. 

angioid – [angio- + g. eidos podoba] syn. angl. streak-pseudoxanthoma elasticum syndrome; 

Gronbladov-Strandbergov sy.; →syndrómy.  

angiokardiografia – [angiocardiographia] rtg znázornenie dutín srdca a veľkých ciev; →angiografia. 

angiokardiogram – [angiocardiogramma] rtg snímka získaná pri →angiokardiografii. 

angiokardiopatia – [angiocardiopathia] nešpecifickovaná choroba srdca a veľkých ciev. 

angiokeratóm – [angiokeratoma] kombinácia telenagiektázií s hyperkeratózou. Prejavuje sa 

papulkami s drsným povrchom, fialovočervenej aţ sivočiernej farby. Rozoznávajú sa tri formy; 

→angiokeratoma. A. moţno th. odstrániť diatermokoaguláciou al. plastickou chir. operáciou. 

angiokeratoma, tis, n. – [angio- + g. keras-keratos roh, rohovina + -oma bujnenie] →angiokeratóm. 

Angiokeratoma circumscriptum – syn. naevus angiokeratoticus, dilatácia kapilár v hornej vrstve 

koţe so sek. hyperkeratózou, malé loţiská s angioektáziami, kt. sa vyskytujú väčšinou jednostranne, 

najčastejšie na končatinách, sú pruhovito al. loţiskovo usporiadané, majú silnejšiu keratózu 

epidermis. Prejavy trvajú od narodenia a nemajú tendenciu k involúcii. 

Angiokeratoma corporis diffusum – syn. Fabryho-Andersenova choroba, Fabryho choroba, 

angiomatosis, familiariis, cerebrozidíoza, hereditárna Ruiterova-Pompenova-Wyersova 

tezaurizmóza, charakterizovaná ukladaním glykosfingolipidov v lyzozómoch cievneho endotelu, 

fibroblastoch a pericytoch koţe, myokardu a autonómneho nervového systému; enzymopatia (deficit 

-galaktozidázy v lyzozómoch) s dedičnosťou viazanou na chromozóm X. Jej výskyt sa odhaduje 
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-galaktozidáciu umoţnilo th. Pomocou 

rekombinantnej technológie; Fabryho sy.; →syndrómy. 

Angiokeratoma corporis diffusum universale (Fabry, 1915) – metabolická choroba, forma 

lipidózy charakterizovaná nahromadením ceramiddihexozidu a ceramidtrihexozidu v rôznych 

tkanivách. Postihuje výlučne muţov. Prejavuje sa bodkovitými angiektatickými koţnými léziami, 

parestéziami a opuchom končatín, hyperhidrózou, proteinúriou a hypostenúriou. Prognóza závisí od 

komplikácií podmienených postihnutím ciev zo strany obličiek, ţalúdka a CNS; Fabryho sy.; 

→syndrómy. 

Angiokeratoma digitorum akroasphycticum (Mibelli, 1889) – vyskytuje sa u dospievajúcich 

jedincov s hyperhidrózou a sklonom k akrocyanóze aţ perniu.Zjavuje sa na asfyktickej koţi, 

symetricky na akrách, napr. chrbte rúk a nôh, najmä v okolí kostných prominencií, vo forme 

tmavočervených aţ modročiernych bodiek, kt. sa môţu premeniť na bradavičnaté eflorescencie. 

Postihuje najmä väčšie dievčatá. Niekedy sa pozoruje rodinný výskyt, je pp. autozómovo 

dominantne dedičná s menlivou penetranciou.  

angiokinematografia – [angiokeratographia] aplikácia rtg kinematografie v →angiografii. Pouţíva sa 

v dg. cerebrovaskulárnych ochorení, napr. a-v skratov (angiómy), aneuruziem, uzáverov ciev a 

najmä pri štúdiu hemodynamiky srdca a vencovitých ciev. A. zväčša nahradilo rýchle rtg 

snímkovanie (fotografia zo štítu). 

angiokinematographia, ae, f. – [angio- + g. kinein pohybovať sa + g. grafein písať] 

→angiokinematografia. 

angiokymografia – [angiokymographia] rtg znázornenie obehových pomerov v tepnách. 

angiokymographia, ae, f. – [angio- + g. kýma vlna + g. grafein písať] →angiokymografia. 

angioleiomatosis benigna →lymphangiomatosis. 

Angiolingual
®
 (Schering) – koronárne vazodilatans; nitroglycerín. 

angiolipóm – [angiolipoma] nezhubný nádor z tukového tkaniva prestúpený cievami. 

angiolipoma, tis, n. – [angio- + g. lipos tuk +  -oma bujnenie] →angiolipóm. 

angiolipoomatosis familiaris – syn. angiolipomatosis microthromboticum, pp. autozómovo recesívne 

dedičná subkutánna angiolipomatóza, opísaná Klemom (1949). Postihuje viaceré oblasti koţe s 

výnimkou hlavy, krku, dlaní a stupají. Nádorčeky vyvolávajú bolesti z tlaku. Spontánne regredujú. 

angiolithos, i, m. – [angio- + g. lithos kameň] angiolit, cievny konkrement, flebolit. 

angiologia, ae, f. – [angio- + g. logos náuka] angiológia, náuka o cievach. 

angiolopathia, ae, f. – [l. angiola cievočka + g. pathos choroba] angiolopatia, porucha re-aktivity al. 

bunkové zmeny terminálnych ciev; patrísem esenciálna akrocyanóza, erytrocya-nóza, erytromelalgia, 

pernio, livedo reticularis a i. 

angiolupoid – [angio- + l. lupus vlk + g. eidos podoba] pologuľovitý tuhý, modročervený uzol veľkosti 

fazule na chrbnte nosa blízko očného kútika; je zriedkavý, môţe byť prejavom chron. koţnej 

sarkoidózy.  

angiolymphoma, tis, n. – [angio- + g. lymfa miazga + -oma bujnenie] angiolymfóm, nezhnubný 

nádor, kt,. vychádza z rozšírených lymfatických ciev. 
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angióm – [angioma] mezenchýmový nádor, kt. vychádza z krvnýcvh (→hemangióm) al. lymfatických 

ciev (→lymfangióm). Väčšina z nich sa radí k névom. 

angioma, tis, n. – [angi- + -oma bujnenie] →angióm. 

Angioma arteriale racemosum – syn. a. crisoideum, cievny nádor tvorený konvolútom tepienok, kt. 

pripomína kĺbko červov. 

Angioma capillare et venosum calcificans – Sturgeho-Weberova choroba; →choroby. 

Angioma capillare multiplex – mnohopočetný kapilárny angióm pečene, kt. je zväčšená a 

prestúpená mnohými uzlami.  

Angioma racemosum – racemózny, hroznovitý angióm; klbká tvoria rozšírené cievy. Vrodená 

forma je napr. súčasťou a-v- situly (typ II, nespr. označovaná ako haemangioma racemosum) al. a. 

r. venosum pri Foixovom-Alajouanineovom sy. Dfdg. treba odlíšiť hemangióm.  

Angioma serpinginosum – zriedkavá autozómovo dominantne dedičná dermatóza opísaná 

Hutchin-sonom (1889). Ide o benígne afekcie, kt. sa začína pred pubertou, častejšie u ţien ako 

kapilárne tmavočervené body veľkosti špendlíkovej hlavičky pripomínajúce purpuru. Lokalizujú sa na 

ktoromkoľvek mieste povrchu tela okrem dlaní, stupají a slizníc. Dfdg. treba odlíšiť purpura 

pigmentosa progressiva (extravazáty erytrocytov, po stlačení sklenou doštičkou mizne), 

angiokeratoma circumscriptum naeviforme, naevus teleangiectaticus, purpuru. Dg. sa potvrdzuje 

histol. vyšetrením, kt. sa dokáţe, ţe ide o teleangiektázie, nie o krvácanie. Th. sa odporúča 

diatermokagulácia tenkou epilačnou ihlou, pri väčšom hustom výseve drobných bodiek sneh CO2.  

Angioma stellatum – angióm, kt. sa prejavuje vínovočervenými škvrnami al. papulkami, 

pavúčikovito sa vetviacimi. 

angiomalacia, ae, f. – [angio- + g. malakos mäkký + -ia stav] angiomalácia, zmäknutie cievnej steny. 

angiomatosis, is, f. – [angi- + -omatosis bujnenie] angiomatóza, dedičná choroba s výskytom 

početných cievnych nádorov. 

Angiomatosis circoidea meningo-retino-facialis Bonnetov-Dechameov-Balcov sy.; →syndrómy. 

Angiomatosis encephalofacialis – Sturgeho-Weberova-Krabbeho choroba; →choroby. 

Angiomatosis retinae – Hippelov-Kindauov sy.; →syndrómy. 

angiomatosus, a, um – [angi- + -oma bujnenie] angiomatózny, týkajúci sa nádoru z ciev, 

angiomatózy. 

angiomegalia, ae, f. – [angio- + g. megas-megalú veľký] angiomegália, zväčšenie krvných a 

lymfatických ciev. 

angiomyoma, tis, n. – [angio- + g. mýs-myos sval + -oma bujnenie] angiomyóm, nezhubný nádor z 

hladkej svaloviny hojne prestúpený cievami. 

angiomyoneuroma, tis, n. – [angio- + g. mýs-myos sval + g. neuron nerv + -oma bujnenie] 

angiomyoneuróm; nádor glomus caroticum; nechromafinný paraganglióm. 

angiomyopathia, ae, f. – [angio- + g. mýs-myos sval + g. pathos choroba] angiomyopatia, 

nešpecifikovaná choroba hladkého svalstva ciev. 

angionecrosis, is, f. – [angio- + g. nekros mŕtvy, odumretie + -osis stav] angionekróza, odumieranie 

ciev. 

angioneoplasma, tis, n. – [angio- + g. neoplasma nádor] angioneoplazma, cievny nádor. 
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angioneurectomia, ae, f. – [angio- + g. neuron nerv + g. ektomé vyňať, odtrániť] angioneurektómia, 

chir. odstránenie cievy a nervu. 

angioneuropathia, ae, f. – [angio- + g. neuron nerv + g. pathos choroba] angioneuropatia, 

angioneuróza, funkčne podmienená choroba ciev s abnormálnymi cievnymi reakciami priesvitu ciev v 

zmysle ich rozšírenia al. zúţenia. Patrí sem akrocyanóza, akroparestézie, angioneurotický edém, 

angiospastická dysbázia, Raynaudov sy. a i. 

angioneurosis, is, f. – [angio- + g. neuron nerv + -osis stav] syn. angiasthenia, angioneuróza, 

vazoneuróza, vazoneurizmus, angioneuropatia, choroba vyvolaná poruchou vazomotorickej inervácie 

al. vazomotorických centier. Funkčná porucha periférneho obehu. 

angioneurotické príznaky (Hamburger, 1919) – [vazoneurotické príznaky, kt. zahrňujú poruchy 

cievnej dráţdivosti s dermografizmom, sklon k zmene prekrvenia tváre, mdlobám, palpitáciám, 

bolestiam hlavy. 

angioneurotický edém – syn. angioedém, hereditárny angioedém, veľmi zriedkavá autozómovo 

dominantne dedičná choroba podmienená deficitom inhibítora C1-esterázy (C1 INH). C1 INH jediný 

kontroluje aktiváciu C1 zloţky komplementu. Rozoznávajú sa dve formy choroby: typ A (85 %) so 

zníţenou koncentráciou C1 INH a typ B (15 %), pri kt. je síce koncentrácia C1 INH normálna, ale 

inihíbotor je afunkčný. Jestvuje aj získaná forma, ale klin. priebeh sa prakticky nelíši. Deficit C1 INH sa 

niekedy zisťuje aj pri niekt. lymfoproliferatívnych chorobách. 

Súčasťou zloţky C1 je zloţka C1q, kt. viaţe rozličné molekuly aj v neprítomnosti protilátok, napr. DNA, 

heparín, C-reaktívny proteín, lipopoloysacharidy, retrovírusy vrátane HIV, niekt. gramnegat. baktérie, 

produkty poškodeného tkaniva a urátové kryštály. Pri chýbaní al. funkčnej poruche C1 INH nastáva 

nekontrolované štiepenie C4, resp. C2 zloţky komplementu, neţiaduca aktivácia systému 

komplementu, a tým vznik veľkého mnoţstva vazoaktívnych peptidov, kt. podmieňujú zvýšenú 

permeabiolitu ciev a vznik edémov. Aktivácia systému komplementu, kt. netlmí inhibítor C1q 

vyvolávajú aj mechanické stimuly, ako napr. stomatol. výkon, dlhotrvajúci tlak na koţu, pôsobenie 

chladu ap. 

Pri opuchu, kt. zasahuje do hlbších vrstiev sliznice sa často dokáţe atopický mechanizmus. V 

edémovom tkanive je nápadné rozšírenie krvných a lymfatických ciev, edém, opuch kolagénových 

vláken a pleomorfná bunková infiltrácia. Od týchto atopických foriem, kt. sa zjavujú opakovane a často 

prechádzajú do trvalých zmien, sa odlišujú formy vyvolané bunkovým mechanizmami a 

imunokomplexmi s významnou účasťou zloţiek komplementu. 

Klin. obraz – charakterizuje epizodický vznik edému bez zreteľného vyvolávajúceho činiteľa al. po 

úraze, infekcii, pôsobení chladu a i. Edémy sú nebolestivé, tuhšej konzistencie, oválneho al. okrúhleho 

tvaru, bledej farby al. s ruţovými vyvýšeninami, kt. nesvrbia. Edémy sa môţu vyskytnúť na rozličných 

miestach, ako je koţa (najmä na miestach vystavených mechanickému tlaku), ako aj slizniciach GIT, 

urogenitálneho a respiračného systému. Môţe sa dostaviť nauzea, vracanie, intermitentné ostré 

bolesti brucha, dýchavica. Pri opuchoch na sliznici závaţnosť ochorenia závisí od ich lokalizácie. 

Výrazný je najmä edém pier a mihalníc, často sa spája s urtikou. Pri edéme jazyka, ale najmä laryngu 

hrozí aţ nebezpečie udusenia. Urtikária sa nevyskytuje. Klin. príznaky vzniknú pri poklese hodnôt C1 

INH < 1/3 referenčných hodnôt. 

Alergickú reakciu môţe vyvolať prach, potraviny (kôrovce, vajíčka, orechy, ročokoláda, rajčiaky, 

mlieko, jahody), lieky, plesne, štípnutie včelou, jedy. Zvýšený býva dermografgiz-mus. K 

vyvolávajúcim činiteľom patrí chlad, svetlo, námaha. Nealergické formy môţu vyvolať niekt. lieky, ako 

sú inhibítory ACE, aspirín a i. antiflogistiká, farbivá, chemikálie, emočný stres a neznáme faktory.  

Dg. – pri vrodenej forme je zníţená hodnota C1 INH v sére al. prítomná jeho funkčná porucha, pričom 

hodnoty C1 INH sú normálne a CH50 zníţené. Zníţené bývajú aj hodnoty zloţky C2 a C4 pri 
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normálnej hodnote C3. K dg. prispievajú zmeny hodnôt protilátok, kt. svedčia o vaskulitíde (ANA, RA, 

CBC, FW). Zriedka je potrebná biopsia koţe. 

Dfdg. – treba odlíšiť alergický Quinckeho edém (anamnéza, testy, zvýšená koncentrácia IgE, účinnosť 

antihistaminík) a Reinkeho edém hrtana (mikrolaryngoskopia), urtikáriu. Niekedy sa angioedém 

prejavuje opakovanými edémami sliznice ţalúdka al. čriev. Náhly začiatok sa môţe podobať akút. 

brušnej príhode. Edém sliznice ţalúdka al. dvanástnika môţe imitovať vredovú chorobu ţalúdka al. 

dvanástnika. Dg. moţno overiť endoskopickým a imunol. vyšetrením. Vo vyššom veku treba pacienta 

dôkladne vyšetriť a vylúčiť moţné malígne choroby. Edém laryngu môţe vzniknúť sek. pri zápale hrdla 

a jeho okolia (angína, paralymfatický zápal), zápale koreňa jazyka, flegmóne hltana, alergii 

(Quinckeho a Reinkeho edém), po bodnutí hmyzom, podaní jódových kontrastných látok, rádioterapii, 

pri akút. laryngitíde, vírusovej infekcii a ako prejav chron. laryngitídy. Alergický edém hrtana vzniká pri 

herpes labialis, reakcii sliznice na protézy, kozmetické prípravky a i. 

Th. – pri akút. prejavoch sa podávajú infúzie čerstvej, zmrazenej plazmy al. koncentrát C1 INH. 

Antihistaminiká ani prípravky vápnika nepôsobia. Pri edéme laryngu zlepšenie nasgtáva po aplikácii 

hydrokortizónu (200 – 300 mg i. v.), príp. metylprednizolónu (500 – 1000 mg). Aj po zlepšení stavu je 

vhodná hospitalizácia pacienta. Profylakticky sa podáva synrtetický androgén danazol (Danol
®
), kt. 

zvyšuje tvorbu C1 INH, príp. kys. e-aminokaprónová (EACA), resp. jej derivát kys. trans-

4(aminometyl)-cyklohexán-1-karboxylová, kt. inhibujú aktivitu proteáz. Pri nezvládnutí edému laryngu 

treba vykonať tracheotómiu. Zvýšenú starostlivosť si vyţadujú pacienti v období zvýšeného výskytu 

infekcií, pretoţe tie môţu vyvolať prejavy a. e. (včasné podanie antibiotík, dlhšia rekonvalescencia). v 

akút. štádiu hydroxyzín, V chron. prípadoch sa podávajú antidepresíva (doxepín), blokátory 

vápnikových kanálov, terbutalín, kolchicín, v chron. refraktérnych prípadoch sa vykonáva 

plazmaferéza. Treba identifikovať a eliminovať vyvolávajúce činitele, príp. uţívať špeciálnu diétu.  

angioorganopathia, ae, f. – [angio- + g. organon orgán + g. pathos choroba] angioorgano-patia, 

choroba ciev pri organickom poškodení ich stien. 

angioparalysis, is, f. – [angio- + g. paralysis ochrnutie] angioparalýza, ochrnutie ciev, strata tonusu 

malých tepien s poklesom TK. 

angiopathia, ae, f. – [angio- + g. pathos choroba] angiopatia, nešpecifikovaná choroba ciev. 

Angiopathia diabetica – postihnutie ciev pri cukrovke. Rozlišuje sa: 1. špecifická →diabetická 

mikro-angiopatia (diabetická retinopatia, diabetická nefropatia a diabetická noha); 2. nešpecifická 

diabetická makroangiopatia (akcelerovaná →ateroskleróza diabetikov). 

Angiopathia retinae – izolované postihnutie sietnicových ciev bez súčasného postihnutia sietnice. 

Vzniká na podklade cievnej, obehovej, metabolickej, toxickej, krvotvornej a i. poruchy. Ide prevaţne 

o celkový prejav celkových al. systémových chorôb, kt. predchádzajú vzniku →retinopatií, pri kt. 

choroba prešla z čisto vaskulárnej fázy do tkanivovej. Patrí sem napr. zmeny sietnicových zmien pri 

ateroskleróze (a. r. sclerotica) systémovej artériovej hypertenzii (a. r. hypertonica) a i. 

Angiopathia retinae hypertonica →retinopathia hypertonica. 

Angioopathia retinae sclerotica →retinopathia sclerotica. 

Angiopathia retinae traumatica – Purtscherova lézia sietnice, vzniká pri kompresii hrudníka a 

otrasoch mozgu (bez priameho postihnutia očnej gule). V oblasti papily sa zisťujú bledé loţiská, kt. 

majú istý vzťah k sietnicovým ţilám. Ide pp. o extravazáty lymfy, niekedy aj o hemorágie do sietnice. 

Sú reverzibilné. 

Angiopathia traumatica – choroba ciev z vibrácií, spája sa s neuropatiou a artropatiou. Vzniká 

účinkom vibrácií s vyššou frekvenciou a niţšou amplitúdou, kým otrasy s niţšou frekvenciou a 

vyššou amplitúdou poškodzujú viac kosti a kĺby. Vyskytuje sa u osôb pracujúcich s pneumatickým 
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kladivom, zbíjačkami, motorovými pílami ap. Prejavuje sa zbelením, neskôr cyanózou prstov a rúk v 

chlade (Raynaudov sy.), parestéziami, tŕpnutím aţ stratou citlivosti, poruchou motoriky a trofickými 

zmenami koţe okolo nechtov. Dg. sa stanovuje na základe pracovnej anamnézy, pozit. chladového 

a Prusíkového testu (po stlačení prsta vznikne pod loţiskom nechta zblednutie, kt. normálne 

vymizne do 10 s) a charakteristickej pletyzmografickej krivky. Pri negat. chladovom teste sa dá 

často zbelenie prstov vyprovokovať celkovým podchladením. Dfdg. treba odlíšiť Raynaudovu 

chorobu a Raynaudov sy., akcesórne rebro. 

angiopathologia, ae, f. – [angio- + g. pathos choroba + g. logos náuka] angiopatológia, náuka o 

chorobách ciev. 

angiophakomatosis, is, f. – [angio- + g. fakos šošovka + g. -omatosis bujnenie] vrodené anomálie s 

cievnymi zmenami v koţi, očiach a CNS. Patrí sem ataxia teleangiectatica, Hippelov-Lindauov sy., 

Klippelov-Trénaunayov sy., sy. chondrodysplázie a hemangiómov (Maffuciho-Kastov sy.), 

mnohopočetné nádory glómu, neurofibromatosis generalisata, Sturgeho-Weberova-Krabbeho 

choroba a tuberózna skleróza mozgu; →fakomatózy. 

angiophrasis, is, f. →angophrasis. 

angioplastica, ae, f. –[angio- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] →angioplastika.  

   Angioplastica percutanea transluminalis – perkutánna transluminálna angioplastika, PTA. 

angioplastika – [angioplastica] znovautvorenie, rekonštrukcia poškodených ciev. Doplnková al. 

alternatívna metóda cievnej chir. na odstránenie stenózy krátkych cievnych úsekov podmienených 

aterosklerotickým plátom. Rozoznáva sa nepriama a priama a. 

Nepriama perkutánna transluminálna a. (PTA) sa vykonáva opakovaným zabvádzaním katétrov 

so stúpajúcim, priemerom opatreným Gruntzigovým balánikom do postihnutého miesta tepny a 

následným nafúknutím balónika, kt. roztláča ateromatózne pláty a rozširuje priesvit cievy (Dotterova 

metóda).  

Priama angioplastika sa robí intraoperačne. Stenózy ciev sa dajú odstraňovať aj pomocou lasera.  

Indikácie a. – artériové uzávery najmä tepien panvy, horných končatín, ramena, stenóza a. renalis, 

a. mesenterica a vencovitých tepien. 

Kontrainidkácie – kalcifikované stenózy, úplný uzáver tepny a nepriaznivá anat. poloha tep-ny. Ku 

komplikáciám patrí krvácanie, trombotizácia, embolizácia a perforácia; →ateroskleróza. 

angiopneumographia, ae, f. – [angio- + g. pneumón pľúca + g. grafein písať] angiopneumografia, rtg 

znázornenie pľúcnych ciev s pouţitím kontrastnej látky. 

angiopoiesis, is, f. – [angio- + g. poiesis tvorba] angiopoéza, tvorba ciev; por. angiogenesis. 

angiopsatyrosis, is, f. – [angio- + g. psathyros krehký + -osis stav] angiopsatyróza, krehkosť ciev, 

lomivosť, kt. vyvoláva krvácanie. 

angiorafia – [angiorrhaphia] cievny šev, chir. zošitie cievy. 

angioreticuloma, tis, n. – [angio- + l. reticulum sieť + -oma bujnenie] angioretikulóm, hemangióm s 

tvorbou cýst, často súvisiaci s mozgovými obalmi, lokalizovaný najčastejšie v mozočku; Lindauova 

choroba; →choroby. 

angioretinopathia, ae, f. – [angio- + l. retina sietnica + g. pathos choroba] angioretinopatia, 

nešpecifikovaná choroba sietnicových ciev. 

angiorexia – [angiorrhexis] roztrhnutie, natrhnutie cievy. 

angiorrhaphia, ae, f. – [angio- + g. rhafé šev] →angiorafia. 
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angiorrhexis, is, f. – [angio- + g. rhexis roztrhnutie] →angiorexia. 

angiosarcoma, tis, n. – [angio- + g. sarkóma zhubný nádor] →angiosarkóm.  

angiosarkóm – [angiosarcoma] zriedkavý malígny hemangióm. Prevládajú v ňom atypické bunky, kt. 

obklopujú sínusoidné priestory vyplnené krvou. Neskôr nadobúda nádor skôr charakter 

vretenobunkového al. polymorfocelulárneho sarkómu. Makroskopicky môţe byť nádor ešte krvnatý, no 

aj v silne anaplastických nádoroch sú časté hemorágie a krvnatosť. A. obyčajne metastazuje, 

prevaţne do pľúc 

angioscintigraphia, ae, f. – [angio- + l. scintilla iskrička + g. grafein písať] angioscintigrafia, 

rádioizotopová metóda na dg. cievnych trombóz. 

angiosclerosis, is, f. – [angio- + g. skleros tvrdý + -osis stav] angioskleróza, stvrdnutie, skleróza ciev. 

angioscleroticus, a, um – [angio- + g. skleros tvrdý] angiosklerotický, týkajúci sa angiosklerózy. 

angioscopia, ae, f. – [angio- + g. skopein pozorovať] →angioskopia. 

angioscotoma, tis, n. – [angio- + g. skotos tma] →angioskotóm. 

angioskopia – [angioscopia] mikroskopické vyšetrenie ciev.  

angioskotóm – [angioscotoma] izolovaný výpad zorného poľa, skotóm vyvolaný postihnutím ciev 

sietnice. 

angiosialitis, itidis, f. – [angio- + g. sialon slina + -itis zápal] angiosialitída, zápal slinových vývodov. 

angiosis, is, f. – [angio- + -osis stav] angióza, angiopatia, nešpecifickovaná choroba ciev.  

angiospasmus, i, m. – [angio- + g. spasmos kŕč] angiospazmus, cievny krč. 

angiospasticus, a, um – [angio- + g. spasmos kŕč] angiospastický, charakterizovaný cievnym kŕčom. 

Angiospermae – krytosemenné rastliny. Najvyššie organizované oddelenie →rastlín, spolovice drevín 

a spolovice bylín, dokonale prispôsobených suchozemskému ţivotu. Rozkonárovanie stonky je 

prevaţne sympodiálne, menej monopodiálne. Vodivými elementmi v drevnej časti kolaterálnych 

cievnych zväzkov sú cievy, kt. sa vyvinuli z cievic nahosemenných rastlín, iba najprimitívnejšie 

skupiny nemajú ešte cievy. V lykovej časti popri sitkoviciach sa vyvinuli aj sprievodné bunky. 

Kryptosemenné rastliny majú veľmi rozmanité listy. Najcharakteristickejším orgánom je kvet, 

pôvodne obojpohlavný, v kt. súbor tyčiniek a plodolistov chráni kvetný obal. Jednopohlavné 

(jednodomé a dvojdomé r.) a nahé kvety vznikli druhotne.  

Vajíčka sú ukryté vnútri semenníka, kt. vznikol zrastom jedného al. niekoľkých plodolistov. Z vajíčok 

vzniknuté semená sa uvoľňujú aţ po premene semenníka na plod, na kt. sa môţu zúčastniť aj iné 

časti kvetu. Peľové zrnká zachytáva blizna. Na blizne z peľového zrnka vyrastá peľové vrecúško 

vnútri s dvoma spermatickými bunkami, kt. sa cez čnelku dostanú k vajíčku a do zárodočného 

mieška, kde nastane dvojité oplodnenie vajíčka. Jedna spermatická bunka sa spojí s vajcovou 

bunkou a druhá s druhotným stredným jadrom. Z oplodnenej vajcovej bunky sa vyvinie diploidný 

zárodok a z druhotného stredného jadra triploidný druhotný endosperm, výţivný bielok semena.  

V individuálnom vývoji krytosemenných rastlín v rámci rodozmeny nastala veľmi veľká redukcia 

pohlavnej generácie – gametofytu. Krytosemenné rastliny sa vyvinuli v druhohorách a vývojovo 

nadväzujú na nahosemenné rastliny (semenné papradie). Najstaršie zo všektých krytosemenných 

rastlín boli dreviny so vţdyzelenými jednoduchými nedelenými listami a s obojpohlavnými kvetmi 

s kvetným obalom. Zhoršením ţivotných podmienok sa vyvinuli z drevín zoslabenou činnosťou 

kambia byliny, kt. väčšou schopnosťou prispôsobenia sa v značnej miere osídlili zemský povrch. Ku 

krytosemenným rastlín patrí asi 400 čeľadí asi s 10 000 rodmi a asi 250 000 druhmi. Rozdeľujú sa 
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na triedu dvojklíčnolistových (Dicotylenopsida, Magnoliopsida) a jednoklíčnolistových raslín 

(Monocotylenopsida, Liliopsida). 

angiostaxis, is, f. – [angio- + g. staxis krvácanie] angiostaxa, cievne krvácanie. 

angiostenosis, is, f. – [angio- + g. stenos úzky + -osis stav] angiostenóza, patol. zúţenie ciev. 

angiosteosis, is, f. – [angi- + g. osteon kosť + -osis stav] angiosteóza, ukladanie vápnika do cievnej 

steny. 

angiostomia, tis, n. – [angio- + g. stoma ústa] angiostómia, operačné otvorenie cievy. 

angiostrongylosis, is, f. – [Angiostrongylus + -osis stav] angiostrongylóza. 

angiostrongylóza – [angiostongylosis] endemická helmintóza vyvolaná nematódou rodu 

Angiostrongylus. Vyskytuje sa v 2 formách, mozgovej a brušnej. 

Mozgová angiostrongylóza – pôvodcom choroby je nematóda Angiostrongylus (Rattostrongylus, 

Parastrongylus) cantonensis. Vyskytuje sa v juhových. Ázii, Oceánii a Austrálii. Prirodzenými 

hostiteľni sú rozličné druhy potkanov, v kt. parazit ţije v pľúcnom riečisku. Človek sa nakazí poţitím 

larvových štádií v medzihostiteľoch al. transportných hostiteľoch, kt. sú mäkkýše a kôrovce, ako aj 

larvami kontaminovanou zeleninou, ovocím a pitnou vodou. U človeka vzniká vplyvom 

neurotropizmu lariev meningoencefalitída, nezriedka fatálnu, s prítomnosťou eozinofíliou a lariev v 

likvore, ako aj infiltrátmi a nekrózami v mozgovom tkanive (parazitická eozinofilná 

meningoencefalitída).  

Larvy parazita migrujú do kapilár mozgových plien, kde vyvolávajú eozinofilnú zápalovú reakciu. 

V tkanive CNS sa po migrácii parazita nachádyajú zahnuté chodbičky dlhé 100 – 900 m. Tvoria sa 

aj mikrokavity sčasti vyplnené tkanivovou drvinou. V starších léziach sa okolo odumretých parazitov 

tvoria granulómy. 

Inkubačné obdobie je asi 1 – 3 týţd. Klin. sa choroba prejavuje bolesťami hlavy, slabosťou, 

nauzeou, vracaním, anorexiou, bolesťami brucha a zápchou. Prítomné sú parestézie, hyperestézie, 

kŕče, príp. obrny lícneho nervu, subfebrility, na začiatku aj horúčka aţ 39 °C. Zisťujú sa abnormálne 

šľachové reflexy, vymiznú brušné reflexy, prítomná býva stuhnutosť šijového svalstva. Častý je 

Babinského, Brudziňského a Kernigov príznak. Pri postihnutí miechy a miechových koreňov sa 

vyvíja radikukomyeloencefalitída spojená s motorickými a senzorickými poruchami a s dysfunkciou 

močového mechúra a čreva. Pri napadnutí oka vznikajú poruchy vízu z krvácania do sietnice, príp. 

jej odlúpenia. V th. sa osvedčuje tiabendazol. Prognóza je obyčajne priaznivá, ťaţkosti ustupujú za 4 

– 6 týţd. v závislosti od infekčnej dávky.  Pri miernej nákaze z parentických hostiteľov al. zeleniny 

vyniká mierna meningitída. Väčšie riziko je po konzumácii infikovaných slimákov. m 

Brušná angiostrongylóza – je vyvolaná nematódou Angiostrongylus (Morerastrongylus) 

costaricensis. Vyskytuje sa v Stred. Amerike, Prirodzenými finálnymi hostiteľmi sú rôzne druhy 

potkanov, medzihostiteľmi suchozemské plţe a slimáky, z kt. sa infekčné larvy vylučujú hlienom. U 

človeka vyvoláva zápalové zmeny a trombózy a. mesenterica, tvorbu eozinofilových granulómov a 

nekrotických lézií v čreve, najmä v ileocékovej oblasti. Vajíčka vylúčené oplodnenými samičkami sa 

ďalej v čreve nevyvíjajú, ale vyvolávajú silnú zápalovú reakciu. V oblasti červovitého výbeţku, 

slepího čreva a colon ascendens sa tvoria masy pripomínajúce nádor (parazitárna eozinofilná 

ileokolitída). Menej postihnuté býva tkanivo lymfatických uzlín, omenta, pečene a semenníkov. 

Črevná stena je edematózna, zhrubnutá, so svetloţltými granulomatóznymi infiltrátmi Lézie môţu 

vyvolať ileus, nekróza steny perforáciu čreva. 

Ochorenie sa prejavuje bolesťami brucha v pravej bedrovej jame, anorexiou, vracaním a zápchou, 

príp. príznakmi ilea al. perforácie čreva. Horúčka bez zimnice dosahuje 38,5 °C a trvá 2 – 4 týţd. Pri 
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rtg vyšetrení pomocou kontrastnej látky sa zisťujú zúţeniny a zhrubnutie stien postihnutých oblastí 

čreva. 

Dg. sa stanovuje na základe epidemiologickej anamnézy, klinického obrazu, eozinofílie; v likvore 

moţno nájsť larvy parazita. To sérol. metód sa vyuţíva reakcia viaţuca komplement, nepriama 

hemaglutinačná reakcia, nepriama fluorescenčná reakcia s antigénom z lariev (L3) – reakcia je 

pozit. uţ 2 d po nákaze. Najčastejšie sa pouţíva test ELISA s antigénom lariev (L4) z mozgu 

potkana. 

Th. – cererbrálna forma obyčajne vymizne bez th. Symptomatický účinok majú analgetiká, 

kortikosteroidy a lumbálna punkcia. Pri brušnej forme je th. prevaţne chirurgická. Priaznivý účinok 

tiabendazolu sa nedokázal. 

Angiostrongylus – [angio- + g. strongylos okrúhly] rod parazitických nematód čeľade 

Metastrongylidae. 

Angiostrongylus cantonensis (Chen, 1935) – háďatko z rodu Angiostrongylus, radu Strongylida, 

pľúcny parazit potkana domáceho v Austrálii a na tichomorských ostrovoch. Larvový vývoj prebieha 

v mäkkýšoch a kôrovcoch. V potkanoch sa dospelé parazity zistili v bronchioloch. V dospelopm 

štádiu ţije v pľúcnych arteriolách konečného hostiteľa. Oplodnená samička vylučuje vajíčka do 

terminálnych vetiev arteriol, kde sa z nich liahnu larvy prvého štádia (L1). Tie prenikajú do alveol 

a bronchiálneho systému, odtiaľ do priedušnice a po vykašľaní a prehltnutí do čreva. Larvy L1 

merajú 250 – 300 × 10 – 15 m, majú vyvinutý rabditoidný paţerák a sú infekčné pre 

medzihostiteľov (slimáky). V medzihostiteľovi sa pribliţne za týţdeň od infikovania vyvíjajú larvy L2 

a asi za dva týţdne larvy L3, kt. merajú 460 – 510 × 260 m. Definitívny hostiteľ sa infikuje larvami 

alimentárnou cestou. Tie za 7 – 10 d preniknú do subarachnoidálneho priestoru, menia sa na larvy 

L4 a migrujú do cievneho systému, kde dospievajú. Dospelý samček meria 20 – 25 mm × 320 – 420 

m. Chvostovú časť má ventrálne stočenú a vybavenú dvoma spikulami. Dospelá samička meria 22 

aţ 34 mm × 340 – 560 m. Kutikula je na povrchu hladká, má jemné priečne ryhy. V ústnej dutine 

sú dva trojhranné zuby. Rúrovitá maternica sa špirálovito ovíja okolo čreva. Vajíčka sú tenkostenné 

a oválne, merajú 68 – 74 × 46 – 48 m Samička vylúči denne 25 000 ešte nerozryhovaných vajíčok. 

Prirodzenými definitívnymi hostiteľmi sú hlodavce (potkan hnedý – Rattus norvegicus, potkan čierny 

– Rattus rattus, kryxsa ostrovná – Rattus exulans, bielozúbka hnedá – Suncus murinus a i.). 

Prirodzenými medzihostiteľmi sú suchozemské a vodné slimáky. Larvy sa kumulujú a preţívajú aj 

v paratenických a transportných hostiteľoch – ploskulice, kôrovce (raky, krevety, kraby) a ţaby. 

Uvedené kôrovce sa konzumujú v surovom stave (plakodeofágia). Príčinou eozinofilnej meningitídy 

je jedenie ţiab (batrachofágia). Surová pečeň ropuchy Bufo asiaticus sa pouţéva v Číne v ľudovom 

liečiteľstve. Nákaza môţe vyniknúť aj pitím vody a konzumovaním zeleniny kontaminovanej larvami, 

kt. sa uvoľňujú z medzihostiteľov. V prevencii sa uplatňuje najmä dôkladná tepelná úprava 

ţivočíšnej potravy v endemických oblastiach. 

Angiostrongylus costaricensis  (Morera a Céspedes, 1971) – háďatko z rodu Angiostrongylus, 

radu Strongylida. Ţije v dospelosti v mezenteriálnych arteériách v ileocekálnej oblasti definitívnych 

hostiteľov, ktorými sú hlodavce, najmä krysa obyčajná, krysa bavlníková, škrečok bavlníkový a i. 

Samček meria 17 – 22 mm × 280 – 310 m, samička 28 – 42 mm × 320 – 350 m. Biol. cyklus 

parazita je podobný ako pri C. cantonensis, dospieva však v lymfatických cievach a uzlinách brušnej 

dutiny. Samička vylučuje vajíčka v terminálnych vetvách mezenteriálnych arteriol Z nich sa liahnu 

larvy (L1), kt. migrujú črevnou stenou do priesvitu čriev a s črevným obsahom sa dostávajú do 

vonkajšieho prostredia. Medzihostiteľmi parazita sú početné druhy neotropickch slimákov bez ulity aj 

s ulitou. 

Angiostrongylus vasorum – druh háďatka, kt. parazituje v pľúcnych artériách psov. 
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angiotelectasis, is, f. – [angio- + g. telos koniec + g. ekteinen, ektasis rozšírenie] angiotelektázia, 

rozšírenie koncovej časti tepny.  

angiotensinum, i, n. →angiotenzín. 

angiotenzín – [angiotensinum] AT, syn. angiotonín, hypertenzín. 

AT I – je dekapeptid Asp–Arg–Val–Tyr–Ile–His–Pro–Phe–His–Leu, Mr 1031,20, C49H70N14O11, kt. 

vzniká z plazmatickej bielkoviny, angiotenzinogénu pôsobením obličkovej proteázy renínu (EC 

3.4.99.19). 

AT II – aktívny a., je oktapeptid, kt. vzniká enzýmovým odštiepením C-terminálnej väzby His–Leu. 

Má silné vazokonstrikčné účinky a stimuluje tvorbu aldosterónu v kôre nadobličiek. AT II jednotlivých 

druhov sa líši len aminokyselinovými jednotkami v polohe 5, v kt. je Val al. Ile. AT sú veľmi stabilné. 

Inaktivujú ich angiotenzinázy (EC 3.4.99.3), kt. sa nachádzajú v plazme. 

AT III – heptapapetidový degradačný produkt AT II s menším vazopresorickým účinkom ako 

materská látka. 

angiotenzínamid – 5-valín-angiotenzín II, C49H70O11, vazokonstrikčná látka, antihypotenzívum. 

Indikácie – th. hypotenzie so zníţeným periférnym odporom ciev v oblasti arteriol liekového pôvodu, 

vazoplégie vyvolanej toxickými látkami, pri lézii krčnej miechy, celkovej anestézii, po 

subarachnoidálnej a epidurálnej anestézii, ako aj pri teste na dfdg. esenciálnej a sek. hypertenzie. 

Pri traumaticko-hemoragickom šoku s hypovolémiou treba doplniť objem; a. len prechodne urýchľuje 

dosiahnutie lepšej perfúzie a TK. 

Kontraindikácie – ischemická choroba srdca, kongestívna srdcová nedostatočnosť, hypovolemický, 

septický a popopáleninový šok, gravidita. 

Nežiaduce účinky – zníţenie perfúzie obličiek, oligúria, po vyšších dávkach hypertenzia, 

bradykardia, arytmie, výrazná vazokonstrikcia, opresie na prekordiu. 

Dávkovanie – podáva sa v kontinuálnej i. v. infúzii rýchlosťou 5 – 300 mg/min v závislosti od reakcie 

TK v 5 % glukóze, sorbite, fyziol. al. Ringerovom rozt. Úvodná pomalá bolusová i. v. dávka pred 

začatím infúzie a testom je 5 – 20 mg, kt. sa podáva titračnou formou (Hypertensin
®
, Ipertensina

®
).  

angiotenzinázy – skupina plazmatických al. tkanivových peptidáz. kt. štiepia a inaktivujú angiotenzín. 

angiotenzinogén – hypertenzinogén, substrát renínu. Ide o globulín, kt. sa tvorí v pečeni. Pôsobením 

renínu sa mení na →angiotenzín I. Zvýšené hodnoty a. sa zisťujú v gravidite, po uţívaní 

antikoncepčných prostriedkov, pri malígnej hypertenzii a i.; zníţené sú jeho hodnoty pri 

hepatopatiách a i. 

angiotonín →angiotenzín.  

angiofrázia – [angophrasis] trhavá, neartikuloaná reč, zajakavosť; porucha reči s predlţovaním a 

nejasnosťou vokálov prenášaných nosovo medzi jednotlivými slovami. 

angone →globus hystericus.  

angophrasis, is, f. – [l. angere + g. frasis reč] →angofrázia. 

angor, oris, m. – [l.] úzkosť, skúčenosť; záduch. 

Abgstneurose – [nem.] úzkostná, neuróza; →anziózne stavy. 

angström – [Ångström, Anders Jonas, 1814 – 1874, švéd. fyzik pôsobiaci v Uppsale] staršia jednotka 

dĺţky v SI sústave, symbol Å. Pouţívaná pri meraní rozmerov atómov a vlnových dĺţok svetla. 

Definuje sa vo forme vlnovej dĺţky červenej čiary kadmia, 1 Å = 0,1 nm = 10
–10

 m. 
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Anguidae – slepúchovité, hady, kt. patria k šupináčom. Majú hadovitý tvar tela, zakrpatené nohy, pri 

niekt. celkom vymizli. Ţijú v Sev,. Amerike, menej v Juţ. Amerike, Ázii a Európe. U nás ţije slepúch 

krehký (Anguis fragilis), kt. má celkom redukované nohy (beznohá jašterica). Patrí do radu jašterov, 

je ~ 1/2 m dlhý, telo má pokryté drobnými hladkými šupinami sivohnedej al. olivovej farby. Odlomený 

chvost neregeneruje. Je ţivorodý, má aţ 10 mláďat. Ţije v lesoch Európy, ţiví sa daţďovkami a 

hmyzom. Je neškodný, ľudia ho zabíjajú v domnení, ţe ide o jedovatého hada. Ophiosaurus apus 

ţije na Balkáne, je aţ 1 ml dlhý, má zakrpatené zadné nohy.  

Anguilla anguilla – úhor sťahovavý. Hadovitá ryba z čeľade úhorovitých (→Anguillidae). Dorastá do 

1,5 m a 7 kg. Má zrastené plutvy, kt. tvoria lem tela. Je dravá, ţiví sa rôznymi ţivočíchmi. Ţije v 

riekach okolo európskych brehov, ale neresiť sa chodí do Sargasového mora a potom hynú. Jej 

larvy a mladé štádiá (monté) Golfský prúd unáša k európskym a severoamer. brehom. Po 3 r. sa 

dostanú k ústiu európskych riek, v kt. dospievajú. Zdruţujú sa najmä pri dne, sú nočné ţivočíchy, 

lovia rozmanité vodné ţivočíchy. Šupiny aj oči majú ponorené do koţe. Ich mäso je veľmi chutné. 

Anguillidae – úhorovité, ryby hadovitého tela. Análna, chvostová a chrbtová plutva splynuli a utvorili 

lem. Úhor sťahovavý (→Anguilla anguilla) dorastá do 1,5 m a 7 kg, ţije v riekach okolo európskych 

brehov, dospelé tiahnu do mora, neresia sa v oblasti Sargasovho mora a potom hynú. Mladé, 

poháňané Golfským prúdom, sa vracajú, po 3 r. sa dopstanú k ústiu európskych riek (tieto mladé 

štádiaá sa nazývajú monté) a v riekach dospievajkú. Zdruţujú sa najmä pri dne, sú nočné ţivočíchy, 

lovia rozmanité vodné ţivočíchy. Šupiny aj malé oči majú ponorené do koţe. Ich mäso je veľmi 

chutné. 

Anguillulata – háďatká, drobné červy. Ţijú zväčša v pôde, cudzopasia na rastlinách. Majú rozšírený 

paţerák s budcom. Háďatko repné (Heterodera schachti) ţije na korienkoch cukrovej repy. Háďatko 

pšeničné (Anguilla tritici) najprv na listoch pšenice, potom prechádza do klasu, kde tvorí hrčky, v kt. 

sa vyvíjajú larvy. Keď sa hrčky dostanú do pôdy, nakazia ďalšiu klíčiacu rastlinu. Háďatko ovocné 

(Anguillla aceti) ţije v octe. [Nezamieňať s háďatkom črevným (→Strongylos stercoralis)]. 

anguis, is, f. – [l.] had. 

angularis, e – [l. angulus uhol] angulárny, uhlový. Syndroma angularis – Gerstmannov sy.; 

→syndrómy. 

angulatus, a, um – [l. angulus uhol] uhlovitý, hranatý. 

angulus, i, m. – [l.] uhol. 

Angulus acromialis – zalomenie hrebeňa lopatky na prechode do vonkajšieho okraja lopatky; 

→scapula. 

Angulus costae – prudšie zakrivenie, oblúkovité ohnutie rebra, vyklenuté dozadu; →costa. 

Angulus frontalis – horný predný uhol temennej kosti; →os parietale. 

Angulus infectiosus – kútik, perleche, erozívny zápal jedného, častejšie obidvoch ústnych kútikov. 

Začína sa na prechode sliznice do koţe ako malá červení škvrna, klt. má v strede plytkú prasklinu. 

Postupne sa škvrna zväčšuje, infiltruje a svrbí al. bolí, mokvá a prasklina sa prehlbuje. Nakoniec sa 

loţisko pokrýva ţltou al. hemoragickou krustou. Najčastejšou príčinou je infekcia stafylokokmi, kt. 

inde na koţi vyvolávajú impetigo contagiosa. U detí ide prevaţne o prejav streptokokového ipetiga 

al. atopického ekzému, u starších osôb o následok kvasinkovej infekcie (napr. u ţien po 

menopauze). Vyvolávajúci faktor môţe byť chybná zubná protéza, alergia na materiál zubnej 

protézy a traumatizácia jej opakovaným vkladaním a vykladaním, hypwersalivácia, príp. macerácia 

slinami vytekajúcimi z úst zvráskavenými kútikmi u bezzubných pacientov, hypochrómna anémia a 

achlórhydria (deficit Fe), deficit vitamínu B2, diabetes mellitus al. kachexia. 
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Klin. sa prejavuje vyhladeným, belavým, macerovaným loţiskom s vejárovitými ragádami. V ťaţších 

prípadoch sú chorobné loţiská viac macerované s belavými povlakmi a infiltrovanou bázou. 

Dfdg. – treba odlíšiť condylomata lata pri sek. syfilise, herpes siplex, cheilitídu pri pernicióz-nej 

anémii a achlórhydrii. 

Th. – miestne sa osvedčuje potieranie 2 – 5 % vodných rozt. AgNO3 a podľa etiológie masti s 

obsahom antibiotika (Framykoin
®
 ung., chloramfenikolová 1 %), antimykotiík (Canesten

®
 ung., 

Fungicidin
®
 ung.), príp. krátko ui kortikoidy (Prednisolon J

®
 ung.). Celkove sa podávajú vitamíny 

skupiny B. Pri ekzémových kútikoch treba zmeniť al. úplne vylúčiť zubnú pastu a aplikovať 

dexametazón. 

Angulus inferior (scapulae) – dolný uhol lopatky; →scapula. 

Angulus infrasternalis – uhol medzi pravým a ľavým rebrovým oblúkom. 

Angulus iridocornealis – iridokorneálny, dúhovkovo-rohovkový uhol. 

Angulus lateralis – vonkajší uhol lopatky nesúvi jamku plecového kĺbu; →scapula. 

Angulus Ludovici →angulus sterni. 

Angulus mandibuli – uhol sánky medzi corpus a ramus mandibulae. Najstrmší je u dospelého, viac 

otvorený je u novorodencov na bezzubých stareckých sánkach (asi 140°); →mandibula. 

Angulus mastoideus – dolný zadný uhol temennej kosti; →os parietale. 

Angulus occipitalis – horný zadný uhol temennej kosti; →os parietale.  

Angulus oculi lateralis – ostrý vonkajší očný kútik, kt. ohraničuje očnú štrbinu laterálne. 

Angulus oculi medialis – vnútorný očný kútik, mediálne ohraničenie očnej štrbiny; je zaoblený, 

svojím vyklenutím ohraničuje lacus lacrimalis. 

Angulus oris – ústny kútik. 

Angulus sphenoidalis – dolný predný uholtemennej kosti; →os parietale. 

Angulus sternalis →angulus sterni. 

Angulus sterni – a. sternalis, a. Ludovici, zalomenie sterna medzi telom a manubrium sterni; 

→sternum. 

Angulus subpubicus – ostrý uhol (70 – 75°) na muţskej panve, kt. zviera pravý a ľavý ramus ossis 

pubis inferior. 

Angulus superior (scapulae) – horný uhol lopatky (medzi vnútorným a horným okrajom); 

→scapula. 

Angulus venosus  – uhol tvorený sútokom v. subclavia a v. jugularis interna. Je miestom vústenia 

ductus thoracicus (vľavo) a ductus lymphaticus dexter (vpravo). 

angustus, a, um – [l.] úzky. 

anhaptoglobulinémia – [anhaptoglobulinaemia] chýbanie →haptoglobínu v plazme. A. je beţná u 

novorodencov. Prvý prípad získanej a. opísal Masam Kuriyama a spol. pri hypopituitarizme, kt. sa 

úplne upravil po podaní hydrokortizónu. Khazi a spol. pozoroval získanú a. pri inzulíndependentnom 

diabetes mellitus s púrim. hypotereózou. Odporúča sa sledovať hodnoty haptoglobínu v plazme pri 

skríningu hypotyreózy, kt. nie je taká zriedkavá ako sa myslelo. 

anhedonia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. hédóné radosť] anhedónia, neschopnosť preţívať radosť, 

potešenie. Vyskytuje sa napr. pri anhedonickej depresii. 
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anhelitus, us, m. – [l.] dych, sípanie, dýchavica. 

an(h)idrosis, is, f. – [g. alfa priv. + g. hidros pot + -osis stav] →an(h)idróza. 

an(h)idróza – [an(h)idrosis] stav spojený s nedostatočným vylučovaním potu. Býva spojená s 

malátnosťou, ľahkou unaviteľnosťou, bolesťami hlavy, nauzeou, pocitom tepla, suchou koţou a 

tachykardiou.  

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

Príčiny anhidrózy 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

Kožné choroby                   Nervové poruchy   

   Acrodermatitis chronica atrophica             Sympatektómia  

   Hereditárna anhidrotická ektodermová dysplázia         Nádory kmeňa, mosta al. miechy 

   Lichen sclerosis et atrophica            Lézie miechy 

   Miliaria                 Periférna neuropatia 

   Senilná koţa        Konverzné poruchy (,,hystéria``) 

   Rádiodertmatitída        Fabryho choroba 

   Sklerodermia        Franceschettiho-Jadassohnov sy. 

Lieky    Antagonosty acetylcholínu  

   Antagonisty sympatikových ganglií  

   Chinakrín 

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

an(h)idroticus, a, um – [g. alfa priv. + g. hidros pot] anhidrotický, zniţujúci nadmerné potenie, týkajúci 

sa →anhidrózy. 

anhormia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. hormán povzbudiť + -ia stav] psychol. porucha dynamogénie s 

poklesom výkonnosti aţ k ochudobneniu pohybov (Kretschmer); anergia. 

anhormonia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. hormán povzbudiť + -ia stav] anhormónia, nedostatok, resp. 

chýbanie hormónmov. 

anhydraemia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. hydór voda + g. haima krv] anhydrémia, nedostatok vody v 

krvi; zahustenie krvi následkom negat. bilancie vody; dehydratácia. 

anhydromyelia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. hydór voda + g. myelos miecha + -ia stav] anhydromyélia, 

nedostatok miechového moku. 

anhylognózia – [g. alfa priv. + g. hylé hmota, látka + g. gnosis poznanie] psychol. porucha vnímania 

teploty, tvrdosti, hmotnosti,. drsnosti ap.; taktilná →agnózia. 

ahypnosis, is, f. – [g. alfa priv. + g. hypnos spánok + -osis stav] ahypnóza, nespavnosť; →insomnia. 

anchipodia, ae, f. – [g. anchi blízko, pri + g. pús-podos noha + -ia stav] anchipódia, anomália s 

deformovanou panvou a s dolnými končatinami postavenými veľmi blízko seba pre chybne vyvinutú 

kríţovú a panvové kosti. 

Aničkovove bunky – [Aničkov, Nikolaj Nikolajevič, 1885 – 1964, moskovský patológ] myocyty, veľké 

kardiohistiocyty, kt. sa vyskytujú v nodulus atrioventricularis pri reumatickej myokarditíde 

(reumatická horúčka). V ich okrúhlych al. ovoidných jadrách s centrálnym zoštíhlením je chromatín 

špirálovito usporiadaný (podobný húsenici). 

anideácia – [g. alfa priv. + g. idea predstava] psychol. neschopnosť predstaviť si predmet. 

anilín – benzénamín, C6H5NH2, Mr 93,12; najdôleţitejší prim. amín. Je to bezfarebná olejovitá 

kvapalina s charakteristickým zápachom, na svetle sa sfarbuje na ţlto aţ čierno, málo rozp. vo 

vode, rozp. v beţných org. rozpúšťadlách. Reaguje zásadito. S anorg. a org. kys. tvorí kryštalizujúce 

soli. Veľmi dôleţitá surovina v syntéze farbív, gumárenských urýchľovačov ap. 
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K derivátom a. patrí difenylamín, fenyléndiamíny, 2,4,6-trinitroanilín, troluidíny, xylidény. Je zloţkou 

fuchsínu, metylénovej modrej, genciánovej violete a i. farbív. Pôsobí ako krvný jed, nepokladá sa za 

karcinogén. Tzv. ,,anilínový karcinóm― (aminokarcinóm) vzniká v súvislosti s chron. expozíciou 

aromatickým amínom (napr. 2-acetamidofluorénu, 4-aminodifenylu, benzidínu, naftylamínu); ide o 

karcinóm močových ciest (vrátane mechúra). 

Otrava a. môţe vzniknúť pri práci s a. a jeho derivátmi po ich resorpcii koţou a vdýchnutí 

anilínových pár vo farbiarskom, farm. a gumárenskom priemysle. Akút. intoxikácia sa prejavuje 

príznakmi methemoglobinémie. Typická je rýchlo sa rozvíjajúca intenzívna sivomodrá cyanóza, 

zjavujú sa prudké bolesti hlavy, dýchavice, nepokoj a vzrušenosť, poruchy vedomia aţ bezvedomie. 

Na vrchole otravy býva tachykardia s nitkovitým pulzom, dýchanie spočiatku hlboké, neskôr plytké a 

nepravidelné. Zrenice sú rozšírené, rigidné, šľachové reflexy oslabené aţ vymiznuté. V tmavo 

červenohnedom moči sa po dlhšie trvajúcom bezvedomí zisťuje methemoglobín, krv má 

čokoládovohnedú farbu, kt. sa po podaní vitamínu C in vitro mení na normálnu tmavočervenú. Pri 

ľahšej otrave a. môţe byť methemoglobinémia latentná a prejaví sa len po provokácii alkoholom al. 

slnení. Pri chron. otrave je prítomná hypochrómna anémia, cyanóza, bradykardia, podráţdenosť, 

ťaţkosti zo strany GIT, príp. parézy. Môţe vzniknúť aj po vyšších dávkach derivátov a. (antifebrín, 

fenacetín ap.). Pri perorálnej otrave treba čím skôr vykonať výplach ţalúdka vlaţnmou vodou a 

aktívnym uhlím, podať salinické preháňadlo, kyslík, príp. zaviesť riadené dýchanie. Podávajú sa 

veľké dávky vitamínu C i. v. (1 g opakovane); treba udrţiavať alkalickú reakciu moču. 

anilingus, i, m. – [l. anus konečníkový otvor + l. lingere lízať] syn. anilinctus, anoorálny pohlavný styk 

s orálnou stimuláciou konečníkového otvoru.  

anilínový bod – najniţšia teplota, pri kt. nastane dokonalé zmiešanie skúšanej vzorky nafty, benzínu 

atď. s rovnakým objemom anilínu. Metóda na posudzovanie paliva pre naftové motory. Dokazuje sa 

ňou napr. zmiešateľnosť olejov. 

anilinum, i, n. – [arab. an-hil] anilín. 

anilis, e – [l. anus starena] starecký. 

anilitas, atis, f. – [l. anus starena] starecký vek spojený so slabomyseľnosťou. 

anima, ae, f. – [l.] vzduch, vánok, dych, duša. Psychol. pojem z Jungovej analytickej psychológie. 

Jung rozlišuje medzi animou (dušou) a psyché. Psyché označuje ako celistvosť všetkých 

psychických procesov vedomých i nevedomých. A. označuje jasne ohraničený funkčný komplex 

charakterizovaný najlepšie ako osobnosť. Vonkajší výraz, vonkajší charakter je podľa Junga 

persona. Vnútorné postoje sú anima (duša). Feminínny archetyp u muţa nazýva Jung anima, 

maskulínny archetyp u ţeny animus. Spoluţitím so ţenami v priebehu veku sa muţ feminizoval a 

naopak. Muţ chápe povahu ţeny pomocou svojho anima a ţena pomocou animu. 

animal, alis, n. – [l.] ţivočích. 

animalis, e – [l. animal ţivočích] animálny, ţivočíšny, pudový, zmyselný. 

animalitas, atis, f. – [l. animal ţivočích] animalita, ţivočíšnosť; pudovosť, zmyselnosť. 

animalizmus – [l. animal ţivočích, zviera] výtvarné vyjadrenie úzkeho vzťahu človeka k zvieraťu, kt. 

sa vyskytuje najmä v praqveku ako pozostatok kultu zvierat.  

animalkultizmus – [l. animal ţivočích, zviera + l. colere pestovať] teória, kt. predpokladá existenciu 

hotového nového jedinca v samčích pohlavných bunkách. 

animans, antis – [l. animare oţivovať] dýchajúci, ţivý. 

animatio, onis, f. – [l. animare oţivovať] animácia, oţivovanie.  
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animatizmus – [l. anima duša] primitívne názory, kt. pripisujú ţivot neţivým predmetom; ranšie 

obdobie animizmu.  

animatus, a, um – [l. animare oţivovať] oţivený, ţivotaschopný.  

animizmus – [l. anima duša] najprimitívnejšia forma →vitalizmu, kt. si predstavuje ţivotný princíp 

totoţný s dušou. Modernejším prejavom a. je psychizmus. A. je viera v duchov a nadprirodzené 

bytosti ako praštádium pôvodného náboţenstva (Taylor, 1871). K animistickým predstavám sa 

okrem náboţensko-fantastickej deformácie reality (strach pred prírodnými silami ap.) pridávali snové 

záţitky (najmä vízie, extázy, tranzové stavy, zjavenia atď.). Fantastické výtvory mysle sa 

objektivizovali ako ,,cudzia moc―. 

animositas, atis, f. – [l. animosus búrlivý, prudký] animozita, zaujatosť, nepriateľstvo. 

animosus, a, um – [l.] animózny, srdnatý, búrlivý, prudký. 

animus, i, m. – [l.] 1. duch, myseľ, vedomie, povaha; 2. Jungov výraz pre maskulínny archetyp u 

ţeny; →anima. 

aniologia, ae, f. – [g. ana nahor + g. ión idúci + g. logos náuka] aniológia, filozofia →hodnôt. 

anion, ontos. m. – [g. ana nahor + g. ión idúci, iénai posielať] anión, elekt. záporne nabitá častica, kt. 

vzniká ionizáciou z neutrálnej molekuly al. atómu; atóm al. časť molekuly, kt. nesie záporný náboj. 

aniracetam – 1-(4-metoxybenzoyl)-2-pyrolidinón, C12H13NO3, Mr 219,34; nootropikum, látka, kt. 

zlepšuje kognitívne funkcie podobná piracetamu (Dragana
®
, Sarpul

®
). 

 
 
Aniracetam 
 
 
 

aniridia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. iris-iridos dúhovka + -ia stav] anirídia, vrodené nevyvinutie dúhovky. 

anisakiasis, anisakiosis, is, f. – [Anisakis + -asis stav] →anizakióza. 

Anisakidae – čeľaď hlístovcov z radu Ascarida, triedy Secernentea. Niekt. druhy z podčeľade 

Anisakinae sú pôvodcom →anizakiózy.  

Anisakinae (Reilliet a Henry, 1912) – podčeľaď hlístovcov čeľade Anisakidae, radu Ascarida, triedy 

Secernentea. Niekt. druhy sú pôvodcom →anizakiózy. 

Anisakis simplex – A. marina, nematóda, črevný parazit morských ţivočíchov ţiviacich sa rybacím 

mäsom. Jej larvové formy sú pôvodcom endemickej tkanivovej helmintozoonózy. Vykstuje sa 

v prímorskych krajinách Európy (Francúzsko, Škótsko, Nemecko, Dánsko), ale aj v Korei, Japonsku, 

USA, Chile a na Novom Zélande. Dospelí samčekovia merajú 3,5 – 7 cm, dospelé samičky, 4,5 – 15 

cm. Zadná časť tela samičky je rovná, u samčeka je ventrálne stočená. Biol. cyklus parazita je 

trojhostiteľský. Definitívnymi hostiteľmi sú morské cicavce – plutvonoţce, sirény, veľryby a i. Larvy 

migrujú v tele definitívneho hostiteľa podľa vzorca anizakoidného typu. Postinfekčné larvy migrujú 

v tkanivách medzihostiteľa a v definitívnom hostiteľovi prenikajú len do steny GIT, najčastejšie do 

ţalúdka, kde dospievajú. Dospelé jedince sa predným koncom ponárajú do kráterovitých tumorov. 

Zvyčajne nevyvolávajúú veľké ťaţkosti, niekedy vzniká nekróza a ulcerózne lézie so stenózou 

pyloru a smrťou. 

Vajíčka sa z tela hostiteľa dostávajú spolu s exkrementmi do vody. V nich sa vyvíjajú larvy (L1), kt. 

sa zvliekajú ešte vo vajíčku. Larva L2 sa uvoľní a je schopná preţiť vo vode 2 – 3 mes. Aby mohla 

pokračovať vo vývoji, musí sa dostať do tela prvého medzihostiteľa, ktorým sú slimáky a kôrovce 

z rodu panciernatiek. V týchto organizmoch sa vyvíjajú larvy L3. Ak ich skonzumuje druhý 
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medzihostiteľ, rzba al. hlavonoţec, parazit sa v štádiu larvy L3 encystuje v čreve a dorastá do 

veľkosti 2 – 3 cm × 0,5 – 1 mm. Pri dlhšom skladovaní týchto ţivočíchov v ľade začnú larvy z čriev 

migrovať do svalov. 

Človek sa infikuje alimentárnou cestou larvami L3 v nedostatočne tepelne upravenom, nedostatočne 

nasolenom surovom al. marinovanom mäse rýb, sépií al. mäkkýšov (slávka jedlá). Z rýb je 

najčastejšie infikovaný larvami L3 sleď, treska, makrela, tuniak, los a sardinka. Človek nie je 

prirodzeným hostiteľom pre larvy anizakíd. V tele človeka najčastejšie penetrujú stenu ţalúdka 

a tenkého čreva. Larvy môţu preniknúť aţ do peritoneálnej dutiny, kde vyvolávajú zápalovú reakciu 

a tvorbu granulómov; →anizakióza. 

aniseikonia, ae, f. – [g. anisos nerovnaký + g. eikón obraz] →anizeikónia. 

anischuria, ae, f. – [g. alfa priv. + g. ischein zadrţovať + g. úron moč + -ia stav] anischúria, 

neschopnosť zadrţovať moč, močová inkontinencia. 

aniso- – prvá časť zloţených slov z g. anisos nerovnaký. 

anisocaryosis, is, f. – [aniso- + g. karyon jadro + -osis stav] →anizolaryóza. 

anisocoria, ae, f. – [aniso- + g. koré zrenica + -ia stav] →anizkória. 

anisocytosis, is, f. – [aniso- + g. kytos bunka + -osis stav] →anizocytóza. 

anisocytus, i, m. – [aniso- + g. kytos bunka] →anizocyt. 

anisodactylia, ae, f. – [aniso- + g. daktylos prst + -ia stav] →anizodaktýlia. 

anisodontia, ae, f. – [aniso- + g. karyon jadro + -osis stav] →anizodoncia. 

anisogamia, ae, f. – [aniso- + g. gamein ţeniť sa + -ia stav] →anizogamia. 

anisognathia, ae, f. – [aniso- + g. gnathos čeľusť + -ia stav] →anizognatia. 

anisomelia, ae, f. – [aniso- + g. melos úd + -ia stav] →anizomélia. 

anisometropia, ae, f. – [aniso- + g. metriá meranie + g. óps-opsis + -ia stav] →anizometropia. 

anisoploidia, ae, f. – [aniso- + g. -ploos prípona čísloviek + -ia stav] →anizoplodia. 

Anisoptera – [aniso- + g. pteryx krídlo] podrad váţok, veľké a prudko lietajúce druhy. Telo je 

pretiahnuté, širšie ako pri šidielkach (Zygoptera). Zloţené oči sa na chrbtovej strane hlavy dotýkajú. 

Ústne orgány sú hryzavé, tykadlá krátke. Hlava je pripevnená na úzkom výbeţku veľmi silnej hrude, 

je v nej mnoţstvo lietajúcich svalov,. kt. pohybujú krídlami. Krídla sú rovnako veľklé, blanité, 

priezračné, husto pozdĺţne i priečne ţilkované. Samičky kladú vajíčka do vody. Z vajíčka sa 

vyliahne nadája, kt. je plochá a dýcha vnútornými konečníkovými ţiabrami. Známy druh je váţka 

ploská (Libellula depressa). 

anisoreflexia, ae, f. – [aniso- + g. reflexus reakcia + -ia stav] →anizoreflexia. 

anisos, ise, ison – [g. alfa priv. + g. isos rovnaký] nerovnaký (v zloţených slovách). 

anisotropicus, a, um – [aniso- + g. tropos obrat] →anizotropický. 

Anisum (Daucaceae) →aníz. 

anisuria, ae, f. – [anis- + g. úron moč + -ia stav] →anizúria.  

aníz – 1. Anisum, koreňová zelenina z čeľade mrkvovitých; →Daucaceae; 2. semeno bedrovníka 

anízového (Pimpinella anisum L., Aplaceae). Karminatívum a expektorans. 

anizakióza – [anisakiosis] endemická helmintóza vyvolaná larvovým štádiom nematódy →Anisakis 

simplex (marina). Vyskytuje sa v krajinách, kde sa pouţíva surové al. slabo nasolené, príp. 
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marinované ryby (Anglicko, Francúzsko, Holandsko, škandinávske krajiny, Japonsko, sev. Amerika). 

Prirodzenými finálnymi hostiteľmi sú kytovce a plutvonoţce, prvými medzihostiteľmi sú planktónové 

kôrovce, druhými medzihositeľmi ryby a sépie. Človek sa infikuje poţitím larvových štádií v rybom 

mäse, najčastejšie je to sleď (hering worm disease), treska al. makrela, príp. sépia, kt. sa poţíva 

surová. Moţná je aj infekcia potápačov. Nákaza vyvoláva u človeka tvorbu eozinofilových 

granulómov a abscesov v stene ţalúdka, tenkého a hrubého čreva vrátane konečníka. 

Akút. a. imituje náhlu brušnú príhodu, ţalúdkový a dvanástnikový vred, nádor, akút. apendicitídu, 

divertikulózu, cholecystitídu, pankreatitídu. Chron. a. sa prejavuje bolesťami brucha, nauzeou, 

vracaním a hnačkou s prímesou krvi. Prítomná býva horúčka a eozinofília aţ 40%. Ţalúdková forma 

sa prejaví 4 – 6 h, črevná forma asi 1 týţd. po infekcii 

Dg. – potvrdzuje sa biopsiou vyorky získanej pomocou endoskopu zo ţalúdka, hrubého čreva al. 

rekta. Zo sérol. testov sa vyuţíva reakcia viaţuca komplement, nepriama fluorescenčná reakcia 

a rádioalergosorpčný test (RAST). Metódou ELISA moţno dokázať IgE. 

Dfdg. – treba vylúčiť iné nematodózy vyvolané druhmi čeľade Heterocheilidae, rodmi Phocanema, 

Porrocaecum a Terranova.  

Th. – podáva sa tiabendazol (Mintezol
®
) v dávke 25 mg/kg/d počas 2 d. Na dostupnom mieste 

moţno larvu odstrániť pomocou endoskopu. V nevyhnutnom prípade sa vykonáva resekcia 

postihnutej časti čreva. Dôleţitá je prevencia (zmrazenie na –20 °C/24 h, prúdenie al. dôkladné 

tepelné spracovanie rybieho mäsa).  

p-anízaldehyd – metyléter p-hydroxybenzaldehydu; aldehyd anízový; p-metyoxybenzaldehyd; 

aubépine, CH3OC6H4CHO, Mr 136,14; ţltkastá, príjemne voňajúca kvapalia. Vyrába sa 

oxidáciou anetolu dvojchromanom draselným. Pouţíva sa pri výrobe liečiv, vo 

voňavkárstve a org. syntéze. 
 

 p-anízaldehyd 
 

 

anizeikónia – [aniseiconia] nerovnaký obraz na sietnici v obidvoch očiach. 

anizidín – C7H9NO, Mr 123,15, vyskytuje sa v troch formách, m-(3-metoxybenzenamín), o-(2-

metoxybenzenamín) a p-(4-metoxybenzenamín); o-a. sa pokladá za karcinogén. 
 
Anizidín 
 
 
 
 

anizidíndión – 2-(4-metoxyfenyl)-1H-inden-1,3-dión, C16H12O3, Mr 252,26; indandiónové 

antikoagulans (Miradon
®
, Unidone

®
). 

 
 
Anizíndión 

 

anizo →aniso. 

anizocytóza – [anisocytosis] nerovnaká veľkosť buniek, napr. erytrocytov. 

anizocyt – [anisocytus] nerovnako veľký erytrocyt. 

anizodaktýlia – [anisodactylia] nerovnako veľké, dlhé prsty. 

anizodoncia – [anisodontia] nerovnako veľké zuby. 
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anizogamia – [anisogamia] oplodňovací proces dvoch pohlavných buniek rozličnej veľkosti a druhu. 

anizognatia – [anisognathia] nerovnako veľké čeľusti. 

anizokaryóza – [anisokaryosis] nerovnaká veľkosť bunkových jadier.  

anizokória – [anisocoria] nerovnaká veľkosť zreníc (rozdiel > 1 mm). Jej príčinou môţe byť: 1. afekcia 

očí, napr. iritída so zadnými synechiami (oklúzia al. seklúzia zrenice); 2. neurol. choroby s obrnou 

sympatika (napr. intrakraniálny expanzívny proces, krvácanie do mozgu); 3. obrna m. tarsalis napr. 

následkom poruchy autonómneho nervového systému (Hornerov príznak); 4. reflektorická 

stuhnutosť zrenice, kt. chýba priama a konsenzuálna reakcia zrenice na svetlo, ale reakcia na 

akomodáciu je zachovaná (Argyll-Robertsonova zrenica; v minulosti bola častým prejavom 

neurosyfilisu); 5. spomalená priama al. nepriama reakcia zrenice na osvit a konvergenciu so 

zachovanou reakciou na akomodáciu, ako aj spomaleným návratom do pôvodného rozmeru 

(pupilotónia, Odieho sy.); 6. úzka, nereagujúca zrenica sa zisťuje po aplikácii miotík (napr. pri th. 

glaukómu) a opiátov. Pri zachovaných reakciách zreníc treba myslieť na zriedkavú vrodenú 

poruchu. 

V dfdg. sa postupuje takto: 1. Najprv sa vylúči aplikácia oftalmologických prípravkov. 2. Vyšetrí sa 

centrálna ostrosť zraku. 3. Aplikuje sa 5 % rozt. kokaínu (za normálnych okolností vzniká mierna 

mydriáza): a) ak je zrenica v mydriáze, jej zvýraznenie svedčí o paralýze parasympatika, 

nereagujúce zrenice o dráţdení sympatika; b) ak je zrenica v mióze, nereagujúce zrenice poukazujú 

na moţnosť dráţdenia parasympatika al. paralýzy sympatika. 4. Aplikuje sa 0,5 % rozt. homatropínu 

(za normálnych okolností vzniká mierna mydriáza): mydriáza svedčí o dráýdení parasympatika, kým 

nereagujúce zrenice o paralýze sympatika. 

anizol – metylfenyléter; metoxybenzén, C6H5OCH3, Mr 108,13, bezfarebná kvapalina príjemnej vône, 

nerozp. vo vode, miešateľná s alkoholom. Pouţíva sa v parfumérii a ako rozpúšťadlo. 

anizomélia – [anisomelia] nerovnako veľké končatiny. 

anizometria – [anisometria] nerovnaká lomivosť očí, nerovnakozrakosť. 

anizomycín – 1,4,5-trideoxy-1,4-imino-5-(4-metoxyfenyl)-D-xylopentitol 3-acetát, C14H19NO4, Mr 

265,30; antiprotozoikum izolované z kultúry Streptomyces griseolus a 

S. roseochro-mogenes (účinné proti trichomonáde); inhibuje 

proteosyntézu (Flagecidin
®
). 

 
Anizomycín 
 

anizoploidia – [anisoploidia] rozdielna ploidia, chromozómová sada v rozličných somatických 

bunkách. 

anizoreflexia – [anisoreflexia] neropvnaká reakcia organizmu na podnety, nestála výbavnosť reflexov. 

anizotropia – [anisotropia] dvojlom, kt. vzniká pravidleným striedaním dvoch fáz s nerovnakým 

indexom lomu; rozdielnosť vlastností (optických, mechanických a i.) látky v geometricky rozličných 

smeroch. Napr. kryštály majú rozličné hodnoty rozťaţiteľnosti al. indexu lomu rôznych osí. 

anizotropínmetylbromid – endo-8,8-dimetyl-3-[(1-oxo-2-propylpentyl)-oxy]-8-azoniabi-

cyklo[3.2.1]oktánbromid, C17H32BrNO2, Mr 362,37; anticholínergikum 

(Lytispan
®
, Valpin

®
). 

 
Anizotropínmetylbromid 
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anizovcovité →Illiciaceae. 

anizúria – [anisuria] nerovnomerné vylučovanie moču.  

ankrod – serínová proteáza, purifikovaný defibrinačný enzým z malajského hada Ankistrodon 

rhodostoma (Boie). Skladá sa asi zo 64 % proteínov a 36 % sacharidov, Mr ~ 35 400. Fibrinolytikum, 

antikoagulans. Po s. c. podaní vyvoláva pokles fibrinogénu v plazme následkom jeho konverzie na 

nezosieťovaný fibrín, kt. sa potom rýchlo rozpúšťa bez toho, aby vyvolal oklúziu cievy a ischémiu. 

Pacient má potom dostatok fibrínu na to, aby nekrvácal, ale nie dosť, aby vznikol trombus. 

Indikácie – hyperkoagulačné stavy s hyperfibrionogenémiou, tromboembolická choroba, 

thrombangiitis obliterans, ischemická choroba dolných končatín II. – IV. štádia. 

Kontraindikácie – krvácavé stavy poranenia, pooperačné stavy, po pôrode, vredová choroba, 

nádory, nekontrolovaná hypertenzia, cievna mozgová príhoda, aktívna tbc pľúc, horúčkové stavy, 

ťaţká hepatopatia, hroziaci šokový stav, gravidita, dojčenie. 

Nežiaduce účinky – zriedka krvácanie z miesta vpichu, ţihľavka, exantém, začervenanie a opuch v 

mieste inj. Príleţitostne povrchová tromboflebitída, hlboká flebitída a trombóza tepien. 

Interakcie – nemá sa podávať súčasne s látkami blokujúcimi RES, ulcerogénnymi liečivami, 

antikoagulanciami, antifibrinolytikami, trombolytikami a antiagreganciami. 

Dávkovanie – s. c. 70 IU/d počas 4 d, potyom sa dávka zvyšuje na 140 IU/d. Počas th. treba 

starostlivo sledovať prejavy latentného krvácania (napr. pri nefrolitiáze), akop ak koncentráciu 

fibrinogénu v plazme (majú udrţovať v rozpätí 0,7 – 1 g/l). Nemajú sa podávať inj. a pungovať 

tepny. Po punkcii tepny moţno podať a. aţ po 6 d. Po náhodnopm podaní i. m. sa prudko hromadí 

obrovské mnoţstvo fibrínového monoméru A a hrozí tromboembolická choroba. Antidótom a. je 

sérum hyperimúnnych kôz (Arwin-antidot
®
 Knoll). 

ankylo- – prvá časť zloţených slov z g. ankylos krivý, zahnutý. 

ankyloblepharia, ae, f., ankyloblepharon, i, n. – [ankylo- + g. blefaron mihalnica + -ia stav] 

ankyloblefária, čiastočný al. úplný rast okraja hornej al. dolnej mihalnice. 

ankylocheilia, ae, f. – [ankylo- + g. cheilos pera + -ia stav] čiastočný zrast pier. 

ankyloglossia, ae, f. – [ankylo- + g. glossa jazyk + -ia stav]: vrodená anomália, pri kt. je frenum príliš 

krátke, čo obmedzuje normálnu pohyblivosť jazyka. Nespája sa obyčajne so záváţnejšími 

poruchami jedenia a reči. 

ankylopoieticus, a, um – [ankylo- + g. poiein tvoriť] ankylopoetický, vyvolávajúci nepohyblivosť, 

astuhnutosť, znehybnenie. 

ankylophobia, ae, f. – [ankylo- + g. fobiá strach] ankylofóbia, chorobný strach pred ankylózou, 

kĺbovou protézou. 

ankyloproctia, ae, f. – [ankylo- + g. próktos konečníkový otvor + -ia stav] ankyloprokcia, uzáver, 

nepriechodnosť konečníkového otvoru. 

ankylosis, is, f. – [ankyl- + -osis stav] →ankylóza. 

Anylostoma →Ancylostoma. 

ankylostomóza – [ancylostomosis] syn. ankylostomiáza, jedna z najčastejších importovaných 

geohelmintóz, vyvolaná červom Ancylostoma duodenale (európsky typ) a Necator americanus 

(americký typ), kt. sa makroskopicky nedajú od seba odlíšiť. Vyskytuje sa v oblastiach tropického a 

subtropického pásma, ojedinele aj tam, kde majú vhodné podmienky na svoj vývoj, napr. v baniach, 
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tehelniach, tuneloch ap., najmä v Rumunsku, Maďarsku, Taliansku a Belgicku. Parazity ţijú v 

tenkom čreve. Pri malom počte sa nákaza klin. neprejaví, postihnutý však vylučuje stolicou vajíčka, 

z kt. sa vo vlhkom prostredí uvoľňujú larvy, schopné prenikať cez koţu hostiteľa al. sa dostávajú do 

tela kontaminovanou vodou per os. Krvným riečiskom sa dostávajú do pľúc, kde prekonávajú ďalšie 

štádium, zväčšujú svoj objem, s hlienom sa dostávajú do úst a po prehltnutí sa v tenkom čreve 

zmenia na dospelé červy, kt. ôprenikajú do jeho sliznice. Ţivia sa krvou hostiteľa. Uvádza sa, ţe 

jedna ankylostóma konzumuje aţ 0,05 ml krvi/d. 

Klin. obraz – v invazívnom štádiu vzniká pri prechode väčšieho počtu infekčných lariev koţou 

dermatitída so začervenaním a svrbením koţe, papulovezikulovým exantémom, najčastejšie na 

laterálnej strane prstov nôh, u malých detí aj na stehnách a sedacíej časti tela. Prechod lariev 

pľúcnymi kapilárami sa prejavuje bronchitickými príznakmi, príp. bronchopneumonickými loţiskami. 

Pri črevnej forme klin. obraz závisí od počtu parazitov, ale aj od celkového stavu a výţivy. Hlavnými 

klin. príznakmi sú bolesti brucha a hnačka s prímesou krvi v stolici. Pacienti sú unaviteľní, trpia 

nechuťou do jedenia a dyspeptickými ťaţkosťami. U podvyţivených osôb vzniká malnutrícia s 

edémami mihalníc a dolných končatín. Následkom cicania krvi parazitom a krvných strát z drobných 

sliznicových ulcerácií v čreve vzniká anémia, kt. môţe nadobúda ťaţký stupeň; pacienti sa však na 

postupnú anemizáciu pomerne dobre adaptujú. 

Dg. – potvrdzuje sa mikroskopickým dôkazom vajíčok, príp. lariev v stolici. Vajíčka sú tenkostenné 

veľkosti 60 x 30 mm a v stolici sú obyčajne brázdované v štádiu 4 – 8 blastomér. Dfdg. sa ťaţko 

rozlišujú čerstvo vyliahnuté larvy ankylostóm od lariev Strongyloides stercoralis, Trichostrongylus sp. 

a z voľne ţijúcich druhov Rhabditis sp. V KO býva značná hypochrómna anémia, anizocytóza, 

polikilocytóza, leukocytóza a eozinofília. Prítomná býva hypoproteinémia. 

Th. – účinným liekom je beféniumhydroxynaftoát (Alcopar
®
) v disperzibilných granulách, kt. sa 

rozpustia vo vode; podáva sa v dávke 3 – 5 g ráno nalačno. Jedlo sa podáva aţ o 2 h po podaní 

lieku. Osvedčujú sa aj benzimidazolové karbamáty: albendazol (Zentel
®
), flubendazol (Flubenol

®
, 

Flumoxal
®
, Flumoxane

®
, Fluvermal

®
), mebendazol (Vermox

®
). Podáva sa jednorazovo 6 tbl., resp. 

30 ml emulzie. Predtým pouţívaný tetrachlóretylén sa pre toxické a i. neţiaduce účinky uţ 

nepouţíva. V prevencii je dôleţité parazitol. vyšetrenie ľudí prichádzajúcich z endemických oblastí a 

príp. preliečenie pozit. osôb. Dôleţité sú opatrenia proti znečisťovaniu okolia sídlisk a pracovísk 

ľudskými výkalmi.  

ankylóza – [ankylosis] stuhnutosť kĺbu, úplné obmedzenie pohybu v kĺbe. A. môţe vzniknúť 

následkom postihnutia kĺbu al. jeho okolia patol. procesom. 

Intraartikulárne procesy vyvolávajú a. tvorbou väzivových synechií al. zrastom artikulačných 

koncov kostí. Väzivová a. vzniká po úrazoch kĺbu, chybnej imobilizácii a zápaloch, pravá kostná a. 

po pyogénnych zápaloch. Vrodené a. sú najčastejšie v oblasti lakťa. 

Extraartikulárne vzniká a. následkom fibrózy okolitých väzov, fascií a svalov, jaziev koţe 

(fibrogénna, myogénna, dermatogénna a.), ďalej veľkými kalcifikáciami a periartikulárnymi 

osifikáciami (napr. u paraplegikov pri dlhotrvajúcej imobilizácii). Kostná a. je nebolestivá, schopná 

znášať zaťaţenie. Artrodéza je chir. odstránenie kostnej a. pri funkčne znehodnotených a 

bolestivých kĺboch. 

Ideálna poloha pri a. (funkčné postavenie) je v pleci: 50° abdukcia, 30° flexia, 10° extrarotácia; v 

lakti: 85° flexia, 20° pronácia, pri obojstrannej a. druhý lakeť v 100° flexii; v bedrovom kĺbe: 5° 

abdukcia a extrarotácia; v prstoch: 45° flexia podľa zamestnania; v kolene: 10° flexia; v členku 0 – 

10° plantárna flexia, u ţien viac.  
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Úţitkový rozsah pohybu je v pleci: abdukcia a flexia 150°, extenzia 15°, intrarotácia 90°, extrarotácia 

10°; v lakti: flexia od 20 do 110°, supinácia 20°, pronácia 20°; v bedrovom kĺbe: flexia 80°, extenzia 

15°, abdukcia 30°; v kolene: flexia od 0° do 100°; v členku: dorzálna flexia 10°, plantárne 15°. 

Dg. – stanovuje sa vyšetrením pasívnej pohyblivosti, príp. šelestov a citlivosti; dg. sa dopĺňa rtg 

vyšetrením. 

Dfdg. – treba odlíšiť väzivovú a kostnú a.; bolestivosť svedčí proti kostnej a. 

Th. – dôleţitá je správna repozícia intraartikulárnych zlomenín, fyziol. poloha a včasná rehabilitácia. 

Pasívne násilné a bolestivé pohyby vyvolávajú reflektorické spazmy, fibrozitídy a i. obmedzovanie 

pohyblivosti. Spočiatku pomáhajú studené fyz. procedúry (Burrow, Priesnitzove obklady, ionoforéza, 

galvanizácia), neskôr teplo, parafínové zábaly, kúpele, ultrazvuk, ,,protizápalová― rtg th. majú 

pochybný účinok. Kontraktúra sa odstraňuje extenziou, postupným vyrovnávaním v sadrovom 

obväze, zriedka jednorazovou redresiou v narkóze, korekčnými aparátmi (Volkov-Oganesjan), často 

len korekčnou osteotómiou. A. sa dá odstrániť náročnou artroplastikou, transplantáciou kĺbu a 

endoprotézami kĺbov. Operovať treba pri obojstrannom postihnutí, najmä reumatickom. A. bez th. je 

trvalý stav. Pri a. v správnom postavení moţno vykonávať aj ťaţšie práce. 

ankylozujúca spondylitída – spondylitis ankylosans, Bechterewova choroba; →choroby. 

ankyrín – syn. anchorín, syndeín, proteín, kt. sa nachádza v membráne erytrocytov a mozgu. A. viaţe 

→spektrín na cytoplazmatickú časť pruhu 3 (transmembránový proteín), proteín transportujúci 

anióny a mikrotubuly, ako aj nepolymerizovaný →tubulín. Aktivita viaţuca spektrín je proteolytický 

fragment s Mr 72 000; celková Mr proteínu je 215 000. V jednom erytrocyte sa nachádza ~ 10
5
 kópií 

a. 

ankyrín G – proteín, kt. spája iónové kanály a bunkové adhézne molekuly so spektrínovou kostrou. 

Zhlukuje sa na nervosvalovej junkcii na iniciálnych segmentoch axónov. Viaţe sa na sodíkový kanál 

segmentu Q–T typu IV (LQT4 syndrome). 

annabergská choroba – hysterická epidémia v Annabergu v Sasku (1713 – 1716); psychická 

epidémia. 

Annelida – obrúčkavce, najdokonalejšie červy. Majú obrúčkavéú stavbu tela, druhotnú telovú dutinu, 

uzavretú cievnu sústavu, rebríčkovú nervovú sústavu, exkrečnú sústavu v kaţdom článku. 

Prostredníctvom tela sa tiahne tráviaca sústava. Dýchajú celým povrchom tela aj ţiabrami. 

Článkovitosť tela je homonómna, zloţená z rovnakých článkov. Majú vyvinutú zárodočnú vrstvu – 

mezodermu. Rozmnoţujú sa pohlavne i nepohlavne. Opísaných je ~ 7000 druhov. Patrí sem trieda 

mnohoštetinovcov (Polychaeta), máloštetinovcov (Oligochaeta) a pijavíc (Hirudinea). 

Annonaceae – anónovité, čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, stromov, krov al. lián. Majú jednoduché 

striedavé listy. Kvety sú obyčajune obojpohlavné a v obalových častiach trojpočetné, sú jednotlivé 

al. v súkvetiach. Plodom je plodstvo bobúľ, zriedka mechúrikov. Sú pantropické (120 rodov, 2100 

druhov). Druhy rodu anona (Annona) sa pestujú v trópoch pre ovocie, habzélia etiópska (Xylopia 

aethiopica) poskytuje korienie (černošský piepor), kananga voňavá (Cananga odorata) dáva z 

korunných lupienkov voňavý olej ilang-ilang, iné sú liečivé al. jedovaté a niekt. majú cenné drevo. 

ano- – prvá časť zloţených slov z l. anus konečníkový otvor. 

Anobiidae – črvotočivé, čeľaď hmyzu z radu chrobákov. Malé, 2 – 6 mm dlhé, tmavohnedé al. čierne 

chrobáky s tenkými tykadlami a hlavou krytou tvrdým štítom. Ţijú v odumretom dreve, v kt. 

vyhryzávajú veľa chodbičiek, čím ho úplne znehodnocujú. Najznámejší je črvotoč ničivý (Anobium 

pertinax). Napadnutý nábytok sa natiera benzímom, terpentínom a i. dezinsekciami. Z opísaných ~ 

1200 druhov u nás ţije vyše 50 druhov. Mnohé fosílne črvotoče sú známe z baltského jantáru. 
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anoetický syndróm – súbor príznakov pri ťaţkom poškodení mozgu (lebky). Výrazné zníţenie 

všetkých rozumových schopností pri zachovanej vigilite, pp. následkom prerušenia aktivujúcich 

vplyvov mozgového kmeňa na mozgovú kôru, napr. pri meningitídach (Duesing, 1949). 

anoezia – [g. alfa priv. + g. gnósis poznanie + -ia stav] strata kognitívnych funkcií. 

anogenitalis, e – [ano- + l. genitalis pohlavný] anogenitálny, týkajúci sa konečníkového otvoru a 

genitálií. 

anoia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. noos-nus rozum] 1. zastar. výraz pre duševnú tuposť, pomätenosť; 2. 

stupor. 

p-anol – 4-(1-propenyl)fenol, C9H10O, Mr 134,17. Aromatická zlúč. s nenasýteným postranným 

reťazcom; súčasť éterických olejov, intermediát pri syntéze estrogénov; →cyklohexanol. 

p-anol 
 

anolechsia, ae, f. – obsol. výraz pre →katatóniu.  

anomalia, ae, f. – [g. anómalos nepravidelný] anomália, abnormalita, nepravidelnosť, odchýlka od 

→normy, napr. vývojová odchýlka. Norma však nie je bod, ale interval, rozpätie. A. sa spája so 

stratou al. zmenou funkcie (na rozdiel od →variety a →malformácie). V morfológii je a. morfologická 

porucha vývoja ľahšieho stupňa so zmenenou funkciou. Medzi a. a malformáciou je plynulý prechod. 

Alderova-Reillyho anomália – [Alder, A., 1888 – 1951, nem. hematológ pôsobiaci v Aarau; Reilly, 

R., franc. lekár] dedičná a. leukocytov pri poruche metabolizmu polysacharidov. Neutrofilné 

granulocyty, monocyty a lymfocyty obsahujú nápadne veľké, tmavé al. červeno sfarbené granuly. 

Často sa kombinuje s →gargoylizmom a poruchami rastu. 

Aliusova-Grignaschiho anomália – a. leukocytov. 

Autozómová anomália →aberrationes chromosomales. 

Aristotelova anomália – keď sa medzi skríţený prvý a druhý prst vloţí pero, pociťuje sa ako dve 

perá. 

Axenfeldova anomália – syn. arcus juvenilis, embryotoxon posterior Axenfeldi; vývojová a. 

charakterizovaná výbeţkami zadného embryotoxónu a dúhovky k Schwalbeho prstencu. 

Ebsteinova anomália – syn. Ebsteinov sy., anomália trojcípej chlopne následkom zrastu zadného a 

priehradkového cípu k stene pravej komory; prejavuje sa insuficienciou trikuspidálnej chlopne; spája 

sa obyčajne s defektom predsieňového septa. 

Freundova anomália – stenóza apertura thoracis sup. následkom skrátenia prvého rebra; spája sa 

s nedostatočným rozvinutím pľúcneho hrotu. 

Gonozómová anomália →aberrationes chromosamales.  

Hemmelerova anomália – a. leukocytov. 

Chédiakova-Steinbrickova-Higashiho anomália – [Chédiak, Moisés A., havanský sérológ] syn. 

Chédiakov-Steinbrickov-Higashiho sy., zriedkavá, pp. autozómovo recesívne dedičná a. 

metabolizmu s poruchou pigmentácie koţe a bunkovej imunity. Prejavuje sa u detí dispozíciou k 

recidivujúcim infekciám, celkovou hyperpigmentáciou, čiastočným albinizmom a albinizmom očného 

pozadia. V granulocytoch a lymfocytoch perifíérnej krvi sa zisťujú obrovské granuly, v myeloických 

bunkách kostnej drene plazmatické inklúzie. 

Chromozómové anomálie →aberrationes chromosomales. 
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Anomálie leukocytov leukocytov (Lkc) – konštitučne podmienené autozómovo dominantne al. 

recesívne dedičné poruchy, kt. sa manifestujú u jej nositeľov trvalou cytomorfol. (kvalit.) 

abnormalitou Lkc. Môţe ísť o a. tvaru a štruktúry celej bunky (bunková a.), jadra (jadrová a.) al. 

cytoplazmy (cytoplazmatická a.). Pri a. v širšom zmysle ide nie o kvalit., ale výlučne kvantit. kritériá. 

Expresivita dedičného znaku značne varíruje. ,,Atypickí nositelia znakov―, resp. variantu sú 

heterozygoti s odchýlnou funkciou a štruktúrou al. kvantit. abnormalitami. U homozygotov sa 

rozlišujú úplní a neúplní nositelia znakov (s čiastočnými hematol. sy.). Viaceré a. sa spájajú s 

hrubými somatickými sy., heterozygoti však nevykazujú takéto príznaky nikdy. Od a. treba odlíšiť 

reaktívne al. prechodné zmeny na jadre al. cytoplazmy (pseudoanomálie, resp. fenokópie). Patria 

sem a. Alderova-Reillyho, Aliusova-Grignaschiho, Hemmlerova, Chédiakova-Steinbrickova-

Higashiho, Mayova-Hegglinova, Pelgerova-Huetova, Undritzova a i. 

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

Anomálie leukocytov s kvalitatívnymi zmenami 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dominantne dedičné anomálie 

   Jadrové 

       Pelgerova-Huetova anomália 

       Dedično-konšttitučná hypersegmentácia neutrofilov (Undritz) 

       Dedično-konštitučná segmentácia jadier eozinofilov (Undritz) 

   Cytoplazmatické 

       Mayova-Hegglinova anomália – polyfilná porucha zrenia leukocytov 

       Hemmelerova anomália – granulomová porucha megakaryocytov a trombocytov 

       Monofilná vakuolizácia lymfocytov (von Baghov-Hartlingov syndróm) pri amaurotickej idiócii 

Recesívne dedičné anomálie 

   Cytoplazmatické 

       Alderova-Reillyho anomália granulácie leukocytov 

       Chediakova-Steinbrickova anomália leukocytov s obrovskými granulami 

       Tetrafilná vakuolizácia leukocytov (Jordans) pri progresívnej svalovej dystrofi Erbovho typu 

       Dedično-konštitučný deficit peroxidázy neutrofilov a monocytov (Alius-Griniaschi) 

       Dedično-konštitučný deficit peroxidázy eozinofilov (,,Presentey``) 

       Anomálie leukocytov s kvantitatívnymi zmenami 

Dominantne dedičné anomálie 

   Bunkové 

       Dedično-konštitučné tetraploidia neutrofilov (Davidson) 

   Jadrové 

       Dedično-konštitučné zmnoţenie pohlavne špecifických jadrových výbeţkov (,,drumsticks― , Undritz) 

       Dedično-konštitučné zmnoţenie nešpecifických jadrových výbeţkov (Seman)  

Recesívne dedičné anomálie 

    Dedično-konštitučná infantilná agranulocytóza (Kostmann) 

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

Mayova-Hegglinova anomália – [May, Richard, 1863 – 1937, mníchovský hematológ; Hegglin, Ro-

bert M., *1907, zürišský internista] dedične podmienená leukopénia, niekedy spojená s trom-

bocytopéniou. Všetky neutrofily obsahujú modro sfarbené vretenovité inklúzie (Döhleho telieska). 

Prítomné sú obrovské trombocyty abnormálneho tvaru. Niekedy sa spája s krvácavosťou, inak je 

klin. bezváznamná. 

 

Anomálie močového ústroja –  okrem cievnych anomálií sú väčšinou zistiteľné rtg, ale najmä 

USG. Incidencia USG zistených anomálií močového ústroja je ~7 %, z toho 1/3 tvoria závaţné 

vrodené chyby. Príčiny vzniku vrodených chýb nie sú presne známe. Vie sa o škodlivom vplyve 

znečisteného prostredia, niekt. viróz, ionizačného ţiarenia, niekt. chemi-kálií a liekov, abúze 

alkoholu a nikotínu ap. Vzhľadom na, to ţe definitívne obličky sú zaloţené uţ v 28. postgestačnom 
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dni (časť ţien v tom čase o svojej gravidite ani nevie), je jedinou prevenciou vrodených chýb 

zodpovedný prístup k rodičovstvu (najmä zo strany matky). Spočíva najmä v úprave ţivotosprávy. 

Vrodené chyby močového ústroja sa dajú rozdeliť na 3 skupiny: 1. nezlučiteľné zo životom (aganéza 

obličiek); 2. klin. nezávaţné, ,,kozmetické― (napr.a niekt. formy fúzia obličiek a nadpočetných 

močovodov, hypospádia); 3. obštrukčné uropatie (hydronefróza, chlopňa zadnej uretry); tie sú 

z hľadiska urológa najdôleţitejšie, pretoţe zavedením prenatálnej depistáţe sa zachytili len 

náhodne (v rámci vyšetrenia z iného dôvodu, pri pitve al. pri vzniku komplikácií – infekcie, urolitiázy, 

urémie). 

Dôleţitou súčasťou nerušeného vývoja plodu je normálny objem amniovej tekutiny (napr. pre vývoj 

pľúc). Od 20. postgestačného týţd. je hlavným zdrojom plodovej vody fetálny moč. Od tohto času 

plod aktívne prehltáva plodovú vodu, kt. sa v GIT reabsorbuje a obličkami vylučuje naspäť 

močovými cestami do plodovej vody ako fetálny moč. Prekáţna v tomto kolobehu (stenóza 

dvanástnika, obštrukcia dolných močových ciest) zniţuje mnoţstvo fetálneho moču, a tým 

zapríčiňuje oligohydramnión. 

Prenatálna dg. vrodených chýb sa vykonáva u všetkých rodičiek 2-krát, v 20. a 36. týţd.. keď nie je 

nález normálny, častejšie. Fetálne uropatie sa dajú riešiť: 1. predčasným ukončením gravidity (do 

24. postgestačného týţd.); 2. fetálnou chirurgiou (týka sa plodu i matky a zahrňuje perkutáne 

a peruterinné zavedenie katétra – pyeloamniálneho a vezikoamniálneho shnutu pri obštrukčnej 

fetálnej uropatii pod USG kontrolou a otvorených operácií na plode po uterotómii – pri obštrukcii  na 

podklade chlopne zadnej uretry); 3. predčasným pôrodom (závisí od zrelosti pľúc); 4. sledovaním 

priebehu gravidity a intervenciou ihneď po narodení. 

Klin. sú chyby močového ústroja spočiatku asymptomatické a prejavujú sa aţ komplikáciami: 

hematúriou (hydronefróza), inkontinenciou moču (exstrofia močového mechúra, epispádia, 

neurogénny mechúr pri rázštepe chrbtice), rezíduom aţ retenciou moču (neurogénny mechúr, 

chlopňa al. striktúra uretry), hmatnou rezistenciou (polohové anomálie obličiek, hydronefróza, 

dolichomegaureter) a nefralgiou (hydronefrózxa, dolichomegaureter, Wilmsov nádor). 

Dg. vrodených chýb močového ústroja sa opiera o tieto vyšetrenia: 1. kompletné vyšetrenie moču; 

2. stanovenie močoviny, kreatinínu v sére a obličkových funkcií; 3. USG obličiek a močového 

mechúra; 4. urografia al. CT, príp. MRI; 5. cystrografia so zameraním na veziko-ureterálny reflux; 6. 

mikčná uterocystografia v bočnej projekcii (obštrukcia dolných močových ciest); 7. dynamické štúdie 

obličiek s MAG3; 8. scintigrafia obličiek s DMSA (jazvy pri vezikoureterálnom refluxe – refluxovaná 

nefropatia); 9. kalibrácia ţenskej uretry; 10. urodynamické vyšetrenie (fakultatívne). 

Anomálie obličiek – vyskytujú sa ~ v 3 – 4 % (v 1 % pitiev, v operačnom materiáli častejšie 

a prenatálnom USG vyšetrení). Prenatálne  dg. anomálie chýb močového ústroja sa označujú ako 

fetálne uropatie.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Klasifikácia vrodených anomálií obličiek 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• anomálie počtu obličiek 

• rotačné anomálie obličiek 

• anomálie objemu obličiek 

• anomálie tvaru obličiek 

• anomálie polohy 

• cystické choroby obličiek 

• anomálie krvných ciev 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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K abnormalitám počtu obličiek patrí aj renkulizácia (laločnatosť obličiek), kt. sa obvykle spája 

s výskytom iných malformácií. Westenhöferovu triádu tvorí renkulizácia obličiek a sleziny 

a lievikovitý apendix. 

Zriedkavé sú nadpočetné obličky (ren supranumerarius), kt. môţu leţať pod obličkami al. v panve. 

Zdvojená oblička (r. duplex) je pretiahnutá do dĺţky a má v híle 2 panvičky. Horná časť obličky aj 

horná panvička sú obyčajne menšie. Močovod je zdvojený v celej dĺţke (ureter duplex) al. len 

v hornej časti (ureter fissus). Obidve časti majú vlastnú vaskulatúru. Ak nie je postihnutá patol. 

procesom a ak horný močovod nevyúsťuje extrasfinktericky, zdvojená oblička sa klin. neprejavuje. 

Častejšie je rozšírenie hornej panvičky a močovodu, kt. drénujú hornú, menšiu časť zdvojenej 

obličky, kt. je hypoplastická al. v dôsledku zápalového procesu zmraštená. Príp. zápal sa prejavuje 

zvýšenými teplotami, bolesťami, príp. polakizúriou. Dg. potvrdzuje urografia, cystoskopia a 

ascendentná ureteropyelografia. Ak je polovica obličky postihnutá, prichádza do úvahy 

heminefrektómia s ureterektómiou. 

Agenéza jednej obličky (agenesis renis) sa vyskytuje v 1 zo 4000 pôrodov. Vzniká z agenézie 

močovodu al. jeho predčasnej degenerácie v prípade, ţe na niekt. strane chýba metanefrogénny 

blastém. V uţšom zmysle ide o nevyvinutie obličky, obličkovej cievy, močovodu a príslušnej polovice 

trigona. Na strane chýbajúcej obličky môţe byť vyvinutý močovod v celej dĺţke al. jeho časti. V 

hornej časti sa vţdy končí naslepo. Solitárna oblička (ren soli-taris) má obyčajne správnu polohu, 

moţná je však aj anomália jej polohy. Je kompenzačne zväčšená, môţe mať zdvojenú panvičku a 

močovod, ústia močovodu sú uloţené na správnom mieste trigona močového mechúra. Na 

prehľadnej rtg snímke brucha nevidieť nefrogram, pri vylučovacej urografii sa znázorní len jedna 

panvička a močovod. Ak sa pri cystoskopii zistia v močovom mechúre dve ústia močovodu, zavedie 

sa cievka do močovodu, kde sa predpokladá agenéza obličky a močovod sa naplní kontrastnou 

látkou. Získa sa obraz slepo sa končiaceho močovodu. Dg. agenézy jednej obličky sa potvrdí 

renoangiografiou. Obojstranná agenézia obličiek patrí k anomáliám neschopným ţivota, aj keď 

plody dospievajú aţ k pôrodu, pretoţe vylučovaciu funkciu prebral organizmus matky.  

Anomálie rotácie obličiek sa prejavujú tým, ţe hílus ostáva na ventrálnej strane obličiek al. zriedka 

sa môţe otočiť aj na druhú stranu, dorzálne. Ide o zadrzdenie rotácie zo sagitálnej roviny mediálne. 

Sem patrí malrotatio renis, ďalej malrotácia sprevádzajúca dystopiu a podkovovitú obličku. 

Úchylky objemu obličiek zahrňujú hypoplastickú obličku (menšia, vývojovo retardovaná oblička – 

treba odlíšiť zmraštenú pyelonefritickú obličku) a hyperplastickú obličku (napr. vrodená solitárna 

oblička, kt. sa vyvíja kontralaterálne po zániku al. odstránení jednej obličky). 

Zmeny polohy obličiek (dystopia renis) v rozsahu 1 – 2,5 cm sa napokladajú za patol. Zmeny polohy 

môţu vznikať zadrţaním normálneho vzostupu al. odchýlkou normálneho vzostupu. Oblička 

neprekoná vzostup z panvovej do lumbálnej oblasti. V závislosti od miesta, v kt. sa vzostup obličky 

zastaví, sa rozoznáva panvová, lumbosakrálna a lumbálna dystopia. Súčasne je zmenený aj tvar o. 

Panvička je uloţená vpredu, kalichy smerujú dozadu al. mediálne, pretoţe oblička nevykonala ani 

príslušnú rotáciu. Močovod je krátky, bez kolienkovitého ohnutia. Cievy sú krátke, odstupujú kolmo z 

veľkých ciev a je ich niekoľko. Ak je dystopická oblička uloţená na správnej strane, ide o 

homolaterálnu, ak je na opačnej strane, ide o skríţenú (kontralaterálnu) dystopiu. Tlakom na brušné 

nervové splete a okolité orgány vyvoláva dystopická oblička neurčité bolesti brucha. Dg. sa 

potvrdzuje sonografiou, urografiou a vzostupnou pyelografiou. Chir. th. je indikovaná v prípade, ţe 

sú prítomné tlakové bolesti al. je oblička chorobne zmenená. 

Vrodene v panve uloţená oblička (ren pelvicus congenitus) je obyčajne tvarovo zmenená, má krátky 

močovod a krvné cievy z najbliţších artériových kmeňov. Tým sa líši od sek. zostúpených obličiek, 

kt. majú dlhý ureter a cievy z brušnej aorty. Dystopia cruciata je vrodená anomália, pri kt. obličky 
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leţia spojené pod sebou na jednej strane tela, ale močovody idú k obidvom stranám močového 

mechúra.  

Podkovovitá o. (ren arcuatus) vzniká spojením dolných pólov obličiek Obličky sú uloţené na 

obidvoch stranách symetricky, ale niţšie ako zvyčajne. Istmus, kt. spája dolné póly oobličiek, leţí 

obyčajne pred aortou a v. cava inferior, len veľmi zriedka dorzálne od nich. Tvorí rozlične hrubý 

obličkový parenchým, zriedka jemný fibrózny pruh. V časti prípadov vyvoláva tlak istmu na veľké 

cievy neurčité bolesti v bruchu, najmä pri záklone al. pri tlaku bremena na prednú bruš-nú stenu. 

Pretoţe panvičky sú uloţené vpredu a močovody prebiehajú pred istmom, kt. ich stláča, majú sklon 

k hydronefróze, zápalom, tvorbe konkrementov Dg. sa potvrdzuje sonografiou, urografiou a 

vzostupnou pyelografiou. Pri ťaţkom poškodení jednej obličky moţno vykonať nefrektómiu. Pri 

bolestiach bez patol. nálezu na obličkách sa pretína istmus al. sa celý odstráni, dolné póly sa fixujú 

laterálnejšie, čím sa upraví aj priebeh močovodov.  

Ren sigmoides vzniká spojením dolného pólu jednej obličky s horným pólom druhej obličky Je veľmi 

zriedkavá. 

Koláčovitá oblička (ren fungiformis, ren discoides) vzniká spojením obidvoch obličiek a je ešte 

zriedkavejšia. Obličky zrastené celou mediálnou plochou do spoločného okrúhleho útvaru. 

Ďalej sem patrí oblička tvaru štítu (ren scutiformis). 

,,Blúdivá― oblička (ren migrans, nefroptóza) je úchylka polohy s patol. pohyblivou obličkou, vyvolaná 

stratou perirenálneho tuku al. ochabnutím závesného aparátu (uvoľnenie retrorenálnej fascie). 

Normálne exkurzie obličky pri dýchaní a zmene polohy sa pohybuje medzi 1 – 4 cm. 

Konštitucionálna abnormálna pohyblivosť obličky je vyvolaná poruchou závesného al. podporného 

aparátu obličiek (puzdro obličky, dĺţka hílových ciev, vnútrobrušný tlak). Tieto zmeny sú častejšie u 

astenických ţien. Niekedy je nefroptóza súčasťou celkovej visceroptózy. Získaná nefroptóza vzniká 

následkom podvýţivy s následným úbytkom perirenálneho tuku. Vyskytuje sa 10-krát častejšie u 

ţien ako u muţov a v 70 % vpravo. Medzi nefroptózou, ektópiou a dystopiou nie sú rozdiely v klin. 

príznakoch. Nefroptóza obyčajne nevyvoláva väčšiu stázu moču a v 80 % prípadov je 

asymptomatická. Niekedy pacienti pociťujú bolesti v drieku, príp. renálne koliky, kt. vymiznú v 

horizontálnej polohe. Náhla torzia obličky so svojím ureterom, príp. ischémiou z natiahnutia ciev 

môţe vyvolať záchvat krutej bolesti (Dietlova kríza), imitujúci peritoneálne príznaky, vracaním 

a plynatosťou akút. apendicitídu a i. akút. brušnú príhodu. Bolesti vyţarujú do skróta al. lábií, pulz 

však nebýva zrýchlený a nález v konečníku je nor-málny. Po vymiznutí bolestí sa dostavuje 

nápadná polyúria. Dg. sa stanovuje palpáciou pri rutinnom vyšetrení brucha a potvrdzuje sa 

nefrografiou v stojacej polohe. Väčšina pacientov nevyţaduje th., ak nie sú prítomné prejavy stázy 

moču. V prípade dilatácie dutého systému je indikovaná chir. fixácia obličky, príp. súčasná plastika 

panvičky. 

Cysty obličiek môţu byť solitárne al. mnohopočetné (→polycystóza obličiek). Ich veľkosť kolíše po 

veľkosť hlavy dospelého. Obsahujú číru al. slabo ţltkastú tekutinu. Ťaţkosti vyvolávajú len veľké 

cysty tlakom na okolie a redukciou parenchýmu obličiek. Dg. sa stanovuje urografiou a sonografiou. 

Dfdg. treba odlíšiť nádory (renálna angiogragfia, CT, USG). Th. symptomatických cýst spočíva v 

odstránení cysty bez odstránenia obličky. 

Polycystické obličky sú konglomerátom veľkého počtu cýst rozličnej veľkosti od mikroskopických 

rozmerov po útvary s Ø niekoľko cm. Tlakom môţu vyvolať atrofiu parenchýmu obličiek. Obličky sú 

zväčšené, hrboľaté. Malocystická forma je autozómovo recesívne dedičná anomália s cystami 

veľkosti niekoľko mm sa vyskytuje v plodoch a novorodencov, výnimočne u väčších detí. Väčšina 

detí zomiera krátko po narodení na renálnu insuficienciu, pretoţe takmer všetky nefróny sú 

zmenené na cysty. Veľkocystická forma je autozómovo dominantne dedičná a klin. sa prejaví medzi 

30. a 50 r. ţivota. Patol. gén je lokalizovaný na 16. chromozóme a dá sa dg. uţ intrauterinne. 
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Vyskytuje sa familiárne. Podstatou anomálie je porucha spojenia nmefrónu pri jeho vývoji z 

metanefrogénneho blastému so zbernými kanálikmi (vznikajú z Wolfovho vývodu). Cysty sú 

rozšírené, slepo sa končiace nefróny. Uzvretá proti panvičke je len časť nefrónov. Časť nefrónov 

komunikuje s panvičkou a zúčast-ňuje sa na tvorbe moču. Cystické zmeny postihujú obidve obličky. 

Cysty vyvolávajú bolesti v driekovej oblasti, najmä pri ťaţšej práci Ak cysta spojená s panvičkou 

poruší cievu, vzniká hematúria. V pokročilom štádiu sa anomália komplikuje hnisavým zápalom 

interstícia a chron. renálnou insuficienciou. Palpáciou sa zisťujú veľké hrboľaté obličky, kt. sa 

znázornia na prehľadnej snímke brucha; urogram al. ascendentný pyelogram poskytuje obraz 

pretiahnutých, deformovaných kalichov. Dfdg. treba odlíšiť nádor obličky (renoangiografia a USG). 

Th. je konzervatívna: telesné a psychické šetrenie, diéta. Intenzívne sa liečia infekty močových 

ciest. V terminálnych štádiách je indikovaná hemodialýza a transplantácia obličky. 

Pelgerova-Huetova anomália – [Pelger, Karel, 1885 – 1931, amsterdamský internista; Huet, G. J., 

*1879, hol. pediater] morfol. zmeny opísal Pelger (1928), konštitučný charakter a. Huet (1931). Ide o 

jednoduchú autozómovo dominantne dedičnú a., pri kt. jadrá všetkých zrelých Lkc obsahujú hustý, 

chuchvalcovitý, fragmentovaný zásaditý chromatín s poruchou segmentácie jadra. U extrémnew 

zriedkavých homozygotných nositeľov znaku ide o úplnú, u heterozygotov o čiastočnú inhibíciu 

segmentácie. Zahustenie jadra sa zisťuje uţ na dreňových prekurzoroch. Jestvujú aj získané formy, 

kt. sa vyskytujú pri niekt. druhoch anémií a leukémií. 

Pollandova anomália – syn. Pollandov sy., a. ciev pupočníka al. porucha ich prioechodnosti, kt. 

vyvoláva atréziu čreva, hydrocefalus, chýbanie m. pectoralis major. 

Riegerova anomália – vývojová a. charakterizovaná zadným embryotoxónom, hypopláziou 

dúhovko-vej strómy, spojená obyčajne s glaukómom. 

Uhlova anomália – kongenitálna hypolázia myokardu pravej komory so zníţeným vývrhom. 

Undritzova anomália – hereditárna hypersegmentácia neutrofilov.  

Anomálie zubov – anomaliae dentis. Patria sem čeľustnoortopedické a. s odchýnym postavením 

zubov a chybným vzťahom čeľusti; →maloklúzia. V uţšom zmysle ide o a. štruktúry zubných tkanív 

následkom porúch mineralizácie v období vývoja chrupu. Variácie zubov sa vyskytujú v mliečnom i 

definitívnom chrupe a týkajú sa: 1. počtu; 2. postavenia zubov; 3. tvaru zubov. 

1. Variácie počtu zubov – zahrňuje hyperdonciu a hypodonciu. Podľa príčiny sa rozoznávajú 

endogénne, exogénne a dedičné formy. Spoločným znakom endogénnych a. je symnetrický výskyt 

hypoplázií na rovnakých typoch (pároch) zubov. Patria sem: a) poruchy mineralizácie (vzniká 

následkom dysfunkcie ameloblastov a odontoblastov vo fáze mineralizácie korunky, následkom 

akejkoľvek chron. choroby gravidnej ţeny, dojčaťa al. dieťaťa, kt. porušuje hospodárenie organizmu 

s vápnikom a fosforom; prejavuje sa hypopláziou skloviny); b) fluoróza zubov (zisťuje sa pri 

intoxikácii fluorom); c) Hutchinsonove zuby (deformácia tvaru horných stredných rezákov pri 

vrodenom syfilise); d) atypické zafarbenie skloviny (zelené, ţlté, hnedé) a jej hypoplázia ako 

neskoré prejavy poškodenia tvrdých zubných tkanív, prevaţne mliečnych zubov pri hemolytickej 

chorobe novorodencov; e) ţltohnedé zafarbenie skloviny a jej hypoplázia následkom th. 

tetracyklínmi u gravidných ţien, dojčiat a malých detí. 

Pri dedičných a. štruktúry ide o generalizované zmeny týkajúce sa mliečneho i trvalého chrupu. 

Patria sem: a) amelogenesis imperfecta hereditaria (hypoplastická a hypomineralizovaná forma, 

vyznačujú sa urýchleným opotrebovaním skloviny); b) dentinogenesis imperfecta hereditaria (sek. 

defekty skloviny a zmeny zafarbenuia, klin. málo výrazné; dg. sa stanovuje rtg vyšetrením, pri kt. sa 

dokáţe obliterácia dutiny zubov, a. tvaru koreňov, niekedy prejasnenie v okolí hrotov zubov; 

osobitnou formou sú zuby bez koreňov, pričom korunky majú normálny tvar, veľkosť i zafarbenie, 

koreň je iba naznačený al. celkom chýba); c) taurodontosis (familiárna choroba, kt. vzniká 
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následkom poruchy infaginácie Hertwigovej pošvy; postihnuté sú stoličky, korunka má normálny 

tvar, korene sú však klen naznačené al. apikálna časť nie je zatvorená). 

Exogénne podmienené formy charakterizuje izolované poškodenie častí jednotlivých zubov al. ich 

skupín. Vznikajú najčastejšie následkom: a) úrazov (športové úrazy, autonehody ap.; najčastejšie sú 

postihnuté frontálne zuby); b) zápalových procesov (osteomylitída postihujúca zárodok zuba s 

lokalizovanými, plošnými farebnými zmenami, hypopláziou – Turnerov zub a poruchou 

mineralizácie). 

Hyperdoncia – je nadpočetnosť zubov, najčastejšie vo frontálnej oblasti. Je prevaţne atavistickým 

javom. Pôvodný chrup primátov bol 3I, C, 4P, 3M. Pôvodný prvý, t. j. meziálny rezák zanikol, preto 

nadpočetný rezák v mliečnom i definitívnom chrupe býva v strednej čiare a nazýva sa mesiodens. 

Očný zub nemá časté variacie počtu. 

Nadpočetný očný zub sa môţe pokladať za redukovaný premolár al. rázštep očného z. na 

samostatný protomér a deuteromér. Premoláry sa redukovali na dva. Nadpočetný rudimentárny 

premolár sa môţe vyskytnúť pred M1 al. sa z neho zachová aspoň sklovinová perla. protomér a 

deuteromér. Zmnoţenie stoličiek z troch na štyri je zriedkavé, lebo pri primátoch sú len tri stoličky. 

Výskyt 4. stoličky (tzv. distomolár) moţno vysvetliť len tým, ţe M1 u človeka vlastne perzistujúci 

mliečny zub (m3), a to, čo figuruje ako stolička 4., je t ypický M3. 

Počet z. sa môţe zmnoţiť aj tým, ţe mliečne z. perzistujú, kým náhradné zuby sa prerezávajú za 

mliečnymi z. 

Hypodoncia – je stav, pri kt. chýbajú zárodky zubov a nevyvinie sa normálny počet zubov. Ide o 

menší počet neprerezaných zubov následkom neutvorenia zárodkov jedného, viacerých al. všetkých 

zubov. Chýbanie viacerých zubov sa nazýva oligodoncia, chýbanie všetkých zubov anodoncia; 

→Angleho klasifikácia. Je to obyčajne vrodená porucha a jedna z najčastejších polymorfizmov u 

ľudí. Zistenie génov, kt. sú zaangaţované v hypodoncii prispieva k objasnenie mechaznizmu tvorby 

a vývoju zubov. Mapovanie chromozómových lokusov a identifikácia mutovaných génov umoţňujú 

aj genealogické štúdie. 

Prevalencia hypodoncie v prim. dentícii u európskych detí je 0,1 – 0,9 %, permanentnej dentícii 3,5 

– 6,5 %. Celkový výskyt hypodoncie, vrátane strát zubov následkom úrazu, zubného kazu, 

periodontálnych chorôb a i. nekongenitálnych príčin (získaná hypodoncia) je oveľa vyšší. 

Hypodoncia v širšom zmysle postihuje väčšinu dospelej populácie. 

Rozoznávajú sa 3 typy hypodoncie: 1. hypodoncia v uţšom zmysle (chýbanie 1 al. niekoľkých 

zubov); 2. oligodoncia (chýbanie > 6 zubov); 3. anodoncia (úplné chýbanie zubov). Dg. sa stanovuje 

pomocou rtg vyšetrenia.  

Medzi hypodonciou prim. a sek. dentície je silná korelácia: deťom s chýbaním mliečnych zubov 

chýbajú zväčša aj trvalé zuby. 

Zmenšenie počtu zubov moţno často vysvetliť ako progresívny jav. Tak napr. tendenciu k regresii 

vykazuje I2, kt. sa nemusí ani utvoriť. Retencia C sa zasa pokladá skôr za rastovú poruchu, pp. 

následok nedostatočnej rotácie iných definitívnych z. Progresívnym javom je aj oneskorené 

prerezávanie a zakrpatenie 3. stoličiek, kt. boli silne vyvinuté napr. ešte u človeka neandertálskeho. 

Th. – z estetického i funkčného dôvodu treba hypodonciu liečiť. Ideálny termín definitívnej 

ortodontickej th. pacientov s hypodonciou je raná adolescencia, keď sa uţ väčšina trvalých zubov, 

kt. sa vyvinuli, prerezala. V tomto štádiu sa uţ uskutočnila väčšia časť rastu tváre a ďalší rast 

uľahčuje redukciu otvoreného zhryzu (angl. overbite) a spontánne pohyby zubov. 
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Hypodoncia sa zisťuje pri rozličných sy., ako je Downov sy., rázštep pier a podnebia a dysplázie 

ektodermu. Pri Witkopovom sy. (tooth-nail syndrome, TNS) ide o hypodonciu a dysgenézu nechtov. 

Gén zodpovedný za túto poruchu bol identifikovaný r. 2001 a označil sa ako MSX1. Nezmyselná 

mutácia tohto génu kóduje proteín, kt. je pri TNS úplne nefunkčný. Iná nezmyselná mutácia 

podmieňuje hypodoncia spojenú s rázštepom pier.  

2. A. postavenia jednotlivých zubov zahrňujú: a) inklináciu (sklonenie zuba; sklonenie frontálneho 

zuba smerom labiálnym, t. j. anteriórne, je protrúzia, v lingválnom, posteriórnom smere, retrúzia; 

bočné zuby sú inklinované vestibulárne, t. j. smerom k lícam al. lingválne, t. j. smerom k jazyku; b) 

rotáciu (otočenie zuba okolo svojej osi); c) infraoklúziu (postavenie zuba, pri kt. zub nedosahuje 

svojou rezacou hranou, resp. ţuvacou plochou ţuvaciu rovinu, príp. výšku ostatných zubov, kt. sú 

správne postavené) a superoklúziu (presahovanie zuba rezacou hranou, resp. ţuvacou plochou cez 

ţuvaciu rovinu); d) dystopiu (polohovo chybná erupcia, zub sa prereţe na iné miesto); e) 

transpozíciu (výmena susedných erupčných miest), posun zubov na iné miesto; f) retenciu zuba 

(neprerezanie zuba do ústnej dutiny po ukončení vývoja koreňa, jeho zotrvávanie v kosti čeľuste al. 

sánky).  

3. Variácie tvaru zubov – nesprávny zhryz, maloklúzia, môţe byť následkom odchylného postavenia 

zubov, ich počtu al. chybného vzťahu čeľustí. Zaoberá sa nimi čeľustná ortopédia (starší názov 

ortodoncia).  

Maloklúzia pôsobí negat. na funkčný stav chrupu i jeho vzhľad, podmieňuje častejší výskyt zubného 

kazu a chorôb závesného aparátu chrupu i slizníc ţuvacieho ústroja. Podľa anteroposteriórneho 

vzťahu rozdelil Angle anomálie zubov do 3 tried. Systém je zaloţený na oklúzii prvých trvalých 

molárov s tým, ţe polohu horných šestiek v lebke pokladá za konštantnú; príčinou 

anteroposteriórnych anomálnych vzťahov čeľustí môţe byť podľa jeho odchylná poloha sánky al. 

čeľuste. 

I. trieda – normooklúzia, pravidelný vzťah čeľustí. 

II. trieda – retrooklúzia, dolné zuboradie je oproti hornému v retropozícii; podtrieda II/1 – s protrúziou 

horného frontu s úzkou apikálnou bázou; II/2 – s retrúziou horného frontu a s veľkou apikálnou 

bázou; II/3 – syn. trieda II bez podtriedy, retrooklúzia pravidelne a správne vyvinutých zuboradí 

III. tieda – anteoklúzia, dolné zuboradie je oproti hornému v antepozícii; podtrieda III/1 – 

podmienená nadmerným rastom sánky (pravá progénia), III/2 nútený progénny zhryz (nepravá 

progénia). Sem patrí aj anteoklúzia podmienená menšou čeľusťou (pseudoprogénia). Podľa vzťahu 

šestiek moţno určiť zhruzovú trioedu len vtedy, ak nie sú ich polohy sek. zmenené. Niekt. autori 

hovoria pri normooklúzii s obráteným predhryzom rezákov ako o I. triede so znakmi triedy II/2. 

Úzka čeľusť – postavenie bočných zubov blízko mediálnej, sagitálnej roviny. Ak transverzálna 

odchýlka postihuje rovnomerne al. nerovnomerne úseky čeľuste al. zuboradia, Môţe ísť o 

postihnutie apikálnej al. koronárnej časti chrupu, tzv. kompresiu, aj keď nejde o stlačenie normálne 

vyvinutej čeľuste. 

Skrížený zhryz – je transverzálna porucha zhryzu. Najčastejšie hryzú lícne hrbolčeky horných 

premolárov a molárov lingválne od korešpondujúcich zubov v sánke a zapadajú do pozdĺţnej ryhy 

dolných zubov. Príčinou skríţeného zhryzu je najčastejšie veľmi úzke horné zuboradeie, 

zriedkavejšie široká sánka. 

Progénne typy zhryzu majú spoločný znak – obrátený predhryz rezákov. Pravá sánková progénia je 

dedičná dysgnácia. Ide o nadmerný rast sánky s vysunutou bradou. Uţ v mliečnom chrupe sú 

charakteristické medzery medzi zubami, pretiahnutý tvar dolného zuboradia, skoršia výmena zubov 

v sánke. 
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Nepravá progénia – môţe byť vyvolaná chybným vedením sánky (luxácia zhryzu anteriórne) – v 

mliečnom chrupe strmo uloţenými hornými rezákmi, príp. zaostávanie rastu čeľuste, pričom sánka 

sa vyvíja normálne.  

Previsnutý zhryz – býva dedičný. Súvisí s progénnym previsnutým zhryzom, pri kt. je typická retrúzia 

horných frontálnych zubov. 

Otvorený zhryz – je vertikálna medzera medzi skupinou korešpondujúcich horných a dolných zubov 

v konečnej oklúzii. Rozlišuje sa pravý a nepravý (následok chybnej funkcie al. zlozvykov) otvorený 

zhryz. Následky predčasných strát zubov sú váţnym problémom, najmä straty druhých mliečnych 

molárov, po kt. sa môţe nepravidelne prerezávať prvé trvalé moláre s následnou stratou priestoru 

pre trvalé zuby v medzere pred nimi. 

Th. – spočíva v aplikácii čeľustnoortopedických aparátov. Pôsobením primeranej sily v loţisku zuba 

prestavba kosti, pri anomálnych medzičeľustných vzťahoch prestavba v temporomandibulárnom. 

Tieto aparáty môţu byť v ţuvacom ústroji zakotvené pevne (fixné aparáty), al. ich moţno z úst 

vyberať (snímateľné aparáty). Pri fixných aparátoch sa najčastejšie pouţíva metóda tenkého drôtu, 

kde sa na chrup pôsobí trvalými malými silami. Prenos aktívnych síl na chrup je sprostredkovaný 

breketami (zámkami), kt. sú kovové, polykarbonátové al. keramické, na zub sú zväčša prilepené 

špeciálnymi lepidlami. Na brekety sú priviazané drôtené oblúky, kt. sú zdrojom regulujúcej sily. Sily 

bývajú produkované i gumo-vými ťahmi, kovovými pruţinami a extraorálnymi ťahmi. Pri stanovení 

dg. a regulačného plánu sú pri fixných aparátoch nevyhnutné sadrové odliatky chrupu a diaľková 

bočná rtg snímka lebky pacienta. Snímateľné aparáty sú v ústach uloţené tak, ţe pacient si ich 

môţe kedykoľvek výberať. Snímateľné aparáty sú v ústach uloţené tak, ţe pacient si ich môţe 

kedykoľvek vybrať. Niekt. z nich sú doplnené zariadením, kt. zabezpečuje v ústach ich retenciu, iné 

sú uloţené celkom voľne. 

anomaloskop – [anomaloscopus] prístroj na zisťovanie farbosleposti. Napr. Nagelov spektrálny a. 

slúţi na zisťovanie schopnosti rozlišovať zmesi farieb, napr. modrej a zelenej s rovnako svetlou ţltou 

farbou. Výsledok sa udáva v kvocientoch anomálie. 

anomalus, a, um – [g. anomalos nepravidelný] anomálny, nepravidelný, výnimočný. 

anomérny efekt – tendencia objemových metoxylových a acetátových skupín v metylovaných a 

acetylovaných pyranózach zaujať axiálnu polohu na uhlíku C1, hoci takéto skupiny na ostatných 

uhlíkoch majú tendenciu zaujať výhodnejšie ekvatoriálne polohy. Skupina CH3 v axiálnej polohe je o 

1,26 aţ 2,93 kJ.mol
–1

 výhodnejšia ako v ekvatoriálnej polohe. A. e. klesá sa rasom polarity 

rozpúšťadla, aţ úplne zaniká. Napr. D-glukóza rozop. vo vode existuje obyčajne ako -anomér so 

skupinou OH pri uhlíku C1 v ekvatoriálnej polohe. 

anomia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. nomos zákon + -ia stav] 1. psychol. amnestická porucha, ptrechodná 

neschopnosť spomenúť si na meno osoby, veci; 2. sociol. psychol. bezzákonnosť, ľubovôľa, 

odcudzenie (Durkheim, 1893), psychický stav spoločnosti, kt. sa následkom rýchlych sociálnych 

zmien dezorientovala, stratila pevné normy; strata pocitu sociálnej kohézie. Chýba disjunkcia medzi 

cieľmi a prostriedkami na ich realizáciu v konfrontácii so všeobecne bezčasovo platnými normami, 

ale vţdy v konkrétno-historickom konflikte medzi spoločenskými skupinami, z kt. sa práve vládnuca 

skupina snaţí formulovať svoje záväzné normy iným skupinám. A. je následkom disociácie cieľov a 

prostriedkov, a tým vznikajúceho tlaku, kt. oslabujú väzby na ciele stanovené kultúrou a na 

inštitucionálne legitimizované prostriedky. Teória a. je prevaţne sociologickou teóriou deviantného 

správania (Cohen, 1965). Ide o psychický stav následkom diskrepancie medzi cieľmi stanovenými 

spoločnosťou svojím členom a nedostatočným uspokojovaním prostriedkov na ich dosiahnutie, čo 

má za následko rozličné spôsoby adfaptácie (Merton, 1957). 

anomit – hnedý, tombakovo (červeno) tmavohnedý aţ tmavozelený nerast totoţný s biotínom. 
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anónovité →Annoniaceae. 

anonychia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. onyx-onychos necht + -ia stav] vrodené nevyvinutie al. získaná 

neprítomnosť nechtov. 

anonymus, a, um – [g. alfa priv. + g. onóma meno, anónymos bez mena] anonymný, bezmenný, 

neznámy. 

anoperinealis, e – [ano- + l. perineum hrádza] anoperineálny, týkajúci sa konečníkového otvoru a 

hrádze. 

Anopheles (is, m.) – [g. anófelés škodlivý] anofeles, rod komárov čeľade komárovitých (Culicidae), 

podradu komárov. Anofeles škvrnitokrídly (A. meculipennis) prenáša maláriu. U nás sa vyskytuje na 

juţ. Slovensku. Má škvrnité krídla, pri sedení skláňa prednú časť tela k podkladu a bruško dvíha do 

výšky. Maláriu prenášajú aj mnohé iné druhy, niekt. sú vektormi Wuchereria bancrofti (filarióza) a 

pôvodcu horúčky O
,
Nyong-nyong (podrod Celia). 

Culex pipiens 

 

Druhy Anopheles, ktoré prenášajú maláriu  

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

 A. (A.) anthropophagus        A. (C.) koliensis 

A. (A.) arthroparus        A. (C.) leucosphytus 

A. (A.) aztecus         A. (C.) ludowiae 

A. (A.) bancrofti        A. (C.) maculatus 

A. (A.) campestris       A. (C.) melas 

A. (A.) claviger        A. (C.) merus 

A. (A.) donaldi        A. (C.) minimus 

A. (A.) freeborni        A. (C.) moucheti 

A. (A.) labranchiae       A. (C.) multicolor 

A. (A.) letifer        A. (C.) nili 

A. (A.) messeae        A. (C.) pattoni 

A. (A.) nigerrimus        A. (C.) pharoensis 

A. (A.) psuedopunctipennis    A. (C.) philippinensis 

A. (A.) punctimacula       A. (C.) pulcherrimus 

A. (A.) quadrimaculatus       A. (C.) punctulatus 

A. (A.) sacharovi        A. (C.) sergentii 

A. (A.) sinensis         A. (C.) stephensi 

A. (A.) whartoni        A. (C.) subpictus 

         A. (C.) superpictus 

Podrod Celia        A. (C.) tesselatus 

A. (C.) aconitus   

A. (C.) annularis        Podrod Nyssorhynchus 

A. (C.) arabiensis        A. (N.) albimanus 

A. (C.) balabacensis       A. (N.) albitarsis 

A. (C.) culicifacies       A. (N.) aquasalis 

A. (C.) dirus        A. (N.) argyritarsis 

A. (C.) farauti        A. (N.) darlingi 

A. (C.) flavirostris       A. (N.) nuneztovari 

A. (C.) fluviatilis        A. (N.) triannulatus 

A. (C.) funestus  
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A. (C.) gambiae        Podrad Kerteszia 

A. (C.) hilli        A. (K.) bellator 

A. (C.) karwari        A. (K.) cruzii  

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

Anophelini – kmeň komárov podčeľade Culicinae, čeľade Culicidae, patrí sem rod Anopheles, 

Chagasia a Nyssorhynchus, ako aj podrod Stethomyia. 

anophoria, ae, f. – [g. anó hore + g. forein niesť] anoforia; hyperforia. 

anophthalmia, ae, f. – [g. alfa priv.  + g. opthalmos oko + -ia stav] anoftalmia, vrodené nevyvinutie 

oka; stav po operačnom odstránení oka. 

anop(s)ia, ae, f. – [g. alfa priv.  + g. óps-ópsis videnie] porucha zraku, neschopnosť vidieť, hoci 

zrenica je zdravá; výpadok zorného poľa, napr. pri poruche zrakovej dráhy; por. →hemianopsia. 

anopistograficky – [g. alfa priv. + g. opisthe(n) vzadu + g. grafein písať] písaný jednostranne; op. 

opistograficky. 

anoplastica, ae, f. – [ano- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] anoplastika, plastika konečníkového 

otvoru. 

anoplocefalóza – choroba ľudí i zvierat (koní, oviec, kôz) vyvolaná črevnými parazitmi 

Anoplocephala. 

Anoplocephala – rod pásomníc čeľade Anoplocephalidae, vyskytuje sa v čreve koní, oviec, kôz. 

Anoplocephalidae – čeľaď stredne veľkých pásomníc radu Cyclophyllidae, podtriedy Cestoda, beţné 

parazity rozličných bylinoţravcov a ľudí. K med. a veter. významným, rodom patria Anoplocephala, 

Moniezia, Bertiella a Thysanosoma. 

Anoplura – [g. anoplos neozbrojený + g. úrá chvost] vši, rad hmyzu s nedokonalou premenou. 

Drobné bezkrídle parazity cicavcov ţiviace sa ich krvou. Oči majú redukované al. im chýbajú. Ústne 

ústroje sú bodavo-cicavé, nohy silné, zakončené prichytávacím pazúrikom. Vši majú 3 larvové 

štádiá. Najznámejšie sú: voš šatová (Pediculus vestimenti) je asi 4 mm dlhá, ţije v šatách a na 

bielizni, kam kladie aj vajíčka, a z tela cicia krv. Voš detská (Pediculus capitis) je menšia a štíhlejšia 

(3 mm), ţije vo vlasoch, príp. na obočí, fúzoch a brade. Samička prilepuje vajíčka na vlasy. Voš 

lonová (Phthirium pubis) je ~ 1,5 mm dlhá, ţije na zarastených miestach tela, najmä na ochlpení 

pohlavných orgánov. Vši prenášajú škvrnitý týfus, päťdňovú horúčku a európsku návratnú horúčku. 

Najlepšou ochranou pred nimi je starostlivá telesná čistota. Zamorenú bielizeň treba vyvariť, 

postihnuté miesta posypať dezinfekčným práškom (napr. prípravky lindanu, permetrínu ap.). 

Pouţíva sa aj mechanické ničenie vajíčok jemnými kefkami al. elektronickými prístrojmi, perorálne 

sa podáva ivermektín, kotrimoxazol, fenylbutazón a miestne sa aplikujú rôzne neinsekticídne 

prípravky vrátane petroleja. 

anorectica (remedia) →anorektiká. 

anorektiká – liečivá, kt. zniţujú pocit hladu a chuti do jedenia; →tučnota. Neliečia obezitu, uľahčujú 

len pacientovi dodrţiavať redukčnú diétu, kt. má byť vţdy spolu so zvýšením energetického výdaja 

základom th. obezity. A. moţno rozdeliť na dve skupiny: 1. sympatikomimetiká; 2. 

antisérotonínergiká. 

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

Prehľad anorektík 
––––––––––––––––––––––– 

Amfekloral 

Amfetamín 

Aminorex 

Benzfetamín 

Cyklexedrín 

Dexfenfluramín 

Dextroamfetamínsulfát 

Dietyppropión 

Dimetoxidín 

N-etylamfetamín 

Fenbutrazát 

Fendimetrazín 

Fenfluramín 

Fenmetrazín 



 762 

Fenpentermín 

Fenproporex 

Fentermínrezinát 

Fenylpropanolamín- 

     hydrochlorid 

Furfurylmetylamfetamín 

Chlorfentermín 

Klobenzorex 

Kloforex 

Klortermín 

Levofacetoperán 

Mazindol 

Mefenorex 

Metamfepramón 

Metamfetamín 

Norpseudoefedrín 

Picilorex 

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

Sympatikomimetické anorektiká – pouţívajú pacienti pre ich stimulačný účinok. Krátkodobé 

uţívanie a. má len obmedzený vplyv na redukciu telesnej hmotnosti, dlhšie uţívanie nie je účelné 

pre riziko vzniku centrálných neţiaducich účinkov (psychostimulácia, poruchy spánku, nervozita, 

tachykardia, nevratná pľúcna hypertenzia a najmä vznik závislosti amfetamínového typu). 

Predstaviteľom tejto skupiny je amfetamín. Jeho anorektický účinok je známy uţ vyše 70 r. Prvý ho 

pripravil Hartung a Munch (1931), dôkaz o nešpecifickej väzbe (+)2H-amfetamínu na membrány 

buniek hypotalamických jadier a ich vzťah k anorektickému účinku opísal Paul a spol. (1982). 

Príjem potravy stimulujú noradrenergické a dopamínergické neuróny v laterálnych oblastiach 

hypotalamu. Amfetamín indukuje v nervových zakončeniach syntézu a uvoľňovanie katecholamínov, 

najmä dopamínu. Účinok amfetamínu antagonizujú blokátory dopamínergických receptorov (napr. 

pimozid), blokátory -adrenergických receptorov (napr. atenolol) a inhibítory syntézy 

katecholamínov, kt. stimulujú lipolýzu a termogenézu. V th. hyperalimentačnej obezite so zvýšenou 

chuťou do jedenia sa pouţívajú najmä: 

• Fenfluramín – má menšie psychostimulačné účinky ako fenemetrazín, nevylučuje sa účinok na 

metabolizmus lipidov. Má však ďalšie neţiaduce účinky a kontraindikácie a vyvoláva závislosť. 

• Fenmetrazín – zákl. sympatikomimetikum s anorektickým účinkom, pouţívalo sa vo forme 

hydrochloridu. Od jeho pouţívania pri obezite sa v ostatnom čase upustilo, pouţíva sa skôr v th. 

Pickwickopvho sy., hypersomnie, narkolepsie. Jeho psychostimulačný účinok sa vyuţíval v 

kombinovanom antiastmatiku Bromadryl F
®
 tbl. 

• Fentermínrezinát – výrazne potláča chuť do jedenia, má psychostimulačné účinky. 

• Mazindol – chem. odlišné a. s menším psychostimulačným účinkom a podobným mechanizmom 

účinku ako fenmetrazín. Má aj antidepresívne účinky. 

Sérotonínergické anorektiká 

• Dexfenfluramín – pravotočivý izomér amfetamínu s tlmivým účinkom. Vyvoláva zníţenie objemu 

zjedeného pokrmu a predlţuje trvanie pocitu sýtosti. Nemal by sa podávať < 3 mes. 

Kontraindikáciou je gravidita, laktácia, porucha funkcie obličiek al. pečene, glaukóm, depresie a i. 

psychické choroby anamnéze, súčasná th. inhibítorom MAO a 14 d po jej ukončení. K neţiaducim 

účinkom patrí mierna únava, sucho v ústach, zriedka nauzea, hnačka a ospalosť. Podáva sa v 

dávke 15 mg 2-krát/d v priebehu jedenia (Isolipan
®
 cps. Servier). 

Okrem toho sa v th. obezity pouţívajú netricyklické antidepresíva, kt. selektívne inhibujú spätné 

vychytávanie monoamínov sérotonínu a noradrenalínu zo sympatickej štrbiny. Patria sem:  

• Sibutramín – odporúča sa spočiatku v dávke 10 mg/kg/d. Po 1-r. th. sa zniţuje tel. hm. o ~ 10 %. K 

neţiaducim účinkom patria: nespavosť, suchosť v ústach a zápcha. Môţe sa zvýšiť TK. Opatrnosť je 

ţiaduca u kardiakov a pacientov s rizikom mozgovej cievnej príhody (Sibutramin
®
). 

• Venlafaxin – je duálny antagonista, kt. sa pouţíva najmä ako antidepresívum v dávke 150 mg/d 

(Efectin ER
®
 150 mg cps. Wyeth Medica). 
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Iným mechanizmom pôsobí orlistat – zniţuje vstrebávanie tuku v čreve Po 1 r. sa zníţi tel. hm. ~ o 

10 %, hodnoty cholesterolu a glykémie, TK. K neţiaducim účinkom patria ţalúdkové kŕče, plynatosť, 

hnačka. 

anorektum – [l. anus konečníkový otvor + l. rectum konečník] anus a rektum. 

anorexia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. orexis dychtenie, ţiadostivosť] nechuť do jedenia. Nešpecifický 

príznakl, kt. môţe mať rôzne príčiny; tie vychádzajú z GIT al. sú výsledkom opôsobenia celkových 

stavov a chorôb postihujúcich príslušné centrá CNS. V pataogenéze  a. n. sú dôleţité mechanizmy, 

kt. ju vyvolávajúm napr. niekt. cytokíny (IL-1b) a látky zasahujúce do neuroregulačných dejov 

ovplyvňujúcich príjem potravy (leptín a i.).  Ich prostredníctvom vyvoláva anorexia rôzne celkové 

choroby (virózy, tuberulóza a i. infekcie, zlyhanie obličiek a i.). Anorexia môţe byť vyvolaná aj liekmi 

(anorektiká). 

anorexia nervosa – syn. angl. nervous consumption (Norton, 1694), apepsia hysterica (Gull, 1868), 

anoréxie hystérique (Lasègue, 868), mentálna anorexia (Huchard, 1883), Pubertäts-magersucht, 

psychoendokrinná kachexia. Vyskytuje sa asi v 1 % ţien a 0,08 % muţov. Postihuje najmä mladé 

dievčatá, pomer muţov k ţenám je 1:7 – 30. Mortalita sa odhaduje na 7 – 15 %, morbidita v zmysle 

chron. psychopatológie a sexuálnej dysfunkcie na 34 – 65 %.  

Etiopatogenéza – nie je objasnená. Istú úlohu majú pp. poruchy metabolizmu dopamínu. Na 

hypotalamickej úrovni sa dá zistiť prim. deficit doganotropínov a poruchy vylučovania TSH, LH-RH, 

FSH, prolaktínu a estrogénov. Predpokladá sa vrodená dispozícia v podobe poruchy osi 

hypotalamus–hypofýza, na podklade kt. pôsobia najmä sociokultúrne vplyvy a špecifickéá 

psychotraumatizácia. Väčšinou sa však choroba pokladá za psychogénnu. Osobitný význam sa 

pripisuje psychickej traume, iracionálnemu strachu z obezity ap., pričom endokrinné poruchy sa 

pokladajú za sek. U premorbídnej osobnosti sa zisťuje emočná labilita, nerozvinutá sexualita, 

nedostatok sebaistoty, vzdorovitosť. Často vyrastajú v nevhodnom prostredí, v kt. býva jeden z 

rodičov, najmä matka, výrazne dominantná. Traumatizujúce záţitky bývajú najmä naráţky a 

posmešky na tučnotu a predčasnú vyspelosť. Dôleţitú úlohu má zloţitá psychická a biol. 

problematika pubertálneho obdobia. Niekedy ide o reakciu vzdoru voči rodine. 

Podľa MKCH-10 sa a. n. zaraďuje medzi behaviorálne sy. spojené s fyziol. poruchami a 

somatickými faktormi (F50.0). 

Klin. obraz – charakterizuje nechuť do jedenia, vychudnutie aţ do kachexie, amenorea a špecifický 

psychický stav. Pacienti majú vôľu jesť, ale len prvé sústa, potom odmietajú jedlo. Majú nepriateľské 

postoje k všetkému čo súvisí s jedením, otáľajú čo moţno najdlhšie s príchodom k jedeniu, nesadajú 

si k jedeniu, odbiehajú od neho, zamestnávajú sa, aby nebol čas na jedenie ap. Schvovávajú jedlo 

do servítky, hádţu ho z okna ap. Manipulácia s jedlom sa dopĺňa nutkavým vracaním, pouţívaním 

laxatív. Nálada býva depresívna, inokedy je nápadná čulosť, pohyblivosť, kontrastujúca s telesným 

chátraním. Prítomná býva druţnosť, luhavosť, sklon k perfekcionalizmu, zvýšená senzitívnosť, sklon 

k podvádzaniu (najmä pri manipulácii s jedlom) ako pri drogovej závislosti. Obmedzovanie potravy je 

spočiatku selektívne, potom globálne. Pacientky majú porušenú telesnú schému ako vtieravú, 

ovládavú myšlienku a preceňujú aj svoje telesné rozmery. Niekt. pacientky uţívajú anorektiká, 

diuretiká a nadmerne cvičia. 

Prítomná býva hypotenzia, bradypnoe, bradykardia, chladné končatiny. Nikdy nechýba amenorea 

(výnimkou je pošvové krvácanie u anorektických ţien, kt. uţívajú hormónové antikoncepčné 

prostriedky). U muţov sa stráca sexuálny záujem a potencia. U prepubertálnych dievčat sa 

oneskoruje nástup puberty, zastavuje sa rast, nevyvíjajú sa prsníky; u chlapcov ostávajú detské 

genitálie. Po uzdravení sa puberta často ukončuje normálne, avšak menarche sa oneskoruje. 
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Vylučovanie gonadotropínov, estrogénov, kortizolu, vychytávanie jódu štítnou ţľazou a bazálny 

metabolizmus bývajú zníţené. Ochorenie nebýva spojené s metabolickou acidózou ako pri 

hladovaní, ale skôr s alkalózou (pp. následkom manipulácie s potrevou a jej selekcie).  

Dg. kritériá:  

A. Manifestácia ochorenia < 25. r. ţivota.  

B. Anorexia so stratou hmotnosti > 15 % pôvodnej hmotnosti (Quételetov index < 17,5).  

C. Distorzný a neprekonateľný odpor k jedeniu, potravinám bez ohľadu na hlad, vyzývanie, 

ubezpečovanie al. vyhráţky, napr. 1. popieranie choroby bez ohľadu na nutričné potreby; 2. zrejmá 

radosť zo stratry hmotnosti s jasnými prejavmi odmietania jedla; 3. túţba po štíhlom vzhľade; 4. 

neobvyklé praktiky al. manipulácie s jedlom.  

D. Anorexiu a stratu hmotnosti nemoţno vysvetliť známou somatickou chorobou.  

E. Vylúčenie iných psychiatrických chorôb, napr. prim. a fóbickej neurózy.  

F. Aspoň 2 z týchto prejavov: 1. amenorea; 2. lanugo; 3. bradykardia (trvalá srdcová frekvencia < 60 

za min); 4. obdobia zvýšenej činnosti; 5. epizódy bulimie; 6. vracanie (aj vyprovokované samou 

pacientkou). O dg. a. m. svedčí prítomnosť A–E al. aspoň dva z prejavov ad F. 

Dfdg. – od a. m. treba odlíšiť somatické exogénne, ako aj endogénne príčiny chudosti, ako sú chron. 

vyčerpávajúce choroby, mozgové nádory, črevné poruchy (Crohnova choroba, malabsorpčný sy.), 

Sheehanov sy., nádor asl. tbc hypofýzy), Addisonova choroba, hypertyreózu. Dôleţitá je dfdg. proti 

iným psychickým chorobám, najmä schizofrénii, mániodeopresivite, konverzným poruchám a i. A. n. 

sa často spája s depresívnymi a obsedantnými sy., ako aj poruchami osobnosti, kt. sťaţujú dg. 

Od a. n. treba odlíšiť stratu chuti do jedenia (R63.0) a psychogénnu stratu chuti do jedenia (F50.8). 

Stavy s chýbaním jedného al. viacerých kľúčových čŕt a. n. ako je amenorea al. významný úbytok 

hmotnosti, ako aj stavy s mierne vyvinutou symptomatológiou sa označujú ako atypická a. n. 

Opakované vracanie sa vyskytuje aj pri disociatívnych poruchách (F44.-), hypochondrických 

poruchách (F45.2), kde vracanie je jedným z niekoľkých telesných príznakov. 

Th. – v akút. štádiu je nevyhnutá hospitalizácia, realimentácia a úprava hmotnosti, psychote-rapia. 

anorexia sympathica – zriedkavá forma anorexia nervosa u dievčat fixovaných na svoje matky, od kt. 

boli vonkajších príčin oddelené. 

anorexigénny – [l. anorexia nechuť do jedenia + g. gennan vznikať] vyvolávajúci, zapríčiňujúci 

anorexiu, nechuť do jedenia. 

anorganický – [anorganicus] 1. týkajúci sa nerastných, neţivých, neústrojných látok; nerastný, 

neústrojný; op. organický; 2. vzťahujúci sa na orgán, neústrojný; 3. nevhodný, neadekvátny. 

anorganogénny – [anorganogenes] vzniknutý z nerastu bez pôsobenia ţivých organizmov. 

anorgasmia, ae, f., anorgasmus, i, m. – [g. alfa priv. + l. orgasmus pohlavné vzrušenie] anorgazmia, 

anorgazmus. 

anorgazmia – [anorgasmia] chýbanie orgazmu pri súloţi, frigidita, ţenská impotencia. 

anorchia, ae, f., anorchismus, i, m. – [g. alfa priv. + g. orchis semenník] vrodené nevyvinutie, 

neprítomnosť semenníka, obyčajne jednostranná. 

anormalita – [anormalitas] nenormálnosť, úchylka. 

anorlit – aluminokremičitan vápenatý, biely nerast zo skupiny ţivca, kryštalizuje v trojklonnej sústave, 

pouţíva sa ako surovina na výrobu smaltov. 
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anorthopia, ae, f. – [g. alfa priv.  + g. orthos pravý + g. óps-ópsis videnie + -ia stav] anortopia, 

distorzné videnie predmetov; strabizmus. 

anorthoscopus, i, m. – [g. alfa priv.  + g. orthos pravý + g. skopein pozorovať] anrtoskop, prístroj, kt. 

umoţňuje spojenie dvoch nespojených obrazov do správneho zrakového obrazu. 

anorthosis, is, f. – [g. alfa priv. + g. orthos pravý + -osis stav] anortóza, neschopnosť stoporenia 

muţského pohlavného údu; impotentia coeundi, erektilná dysfunkcia. 

anortogenéza – [anorthogenesis] evolučná zmena v smere prizspôsobenia na základe pasívnej 

adaptácie. 

anortoklas – nerast, trojklonný ţivec s malou prímesou oxidu vápenatého. 

anortoploidia – nepárne zmnoţenie chromozómov. 

anoscopia, ae, f. – [ano- + g. skopein pozorovať] anoskopia, endoskopické vyšetrenie konečníkového 

otvoru a dolnej časti konečníka pomocou anoskopu. 

anosigmoidoscopia, ae, f. – [ano- + l. (colon) simgoideum esovitá slučka + g. skopein pozorovať] 

anosigmoidoskopia, endoskopické vyšetrenie konečníka a esovitej slučky.  

anosmia, ae, f. – [g. alfa priv. + g. osmé čuch] úplná strata čuchu, neschopnosť rozpoznávať čuchové 

podnety; čiastočná strata tejto schopnosti sa nazýva hyposmia. A. môţe byť vrodená (napr. u 

albínov), častejšie vzniká v priebehu ţivota. Rozoznáva sa centrálna, esenciálna, chuťová a 

respiračná a. Môţe mať mechanické (respiračné) al. neurogénne príčiny. Je vyvolaná napr. 

zdurením sliznice nosa pri nádche al. polypoch nosa, Príčinou a. môţe byť prerušenie čuchových 

dráh (napr. pri zlomenine spodiny lebky), niekt. mozgové nádory al. zápaly. 

Anostraca – ţiabronoţky. Lupeňonoţky, kt. majú ~ 2,5 cm dlhé článkované telo bez škrupin-ky, 

zakončené vidlicou. Na lave sú 2 páry tykadiel, zloţené oči na stopkách, na hrudných noţičkách 

ţiabrové prívesky. Samičky majú na spodnej strane bruška vačok s vajíčkami. Srdce je podlhovasté, 

bruško bez končatín. Ţijú v jarných a letných periodických vodách, majú rýchly vývoj. Vajíčka sú 

veľmi odolné, prečkávajú väčšiu časť roka mimo vody. Ţ. letná (Branchipus schaefferi) ţije v letných 

periodických vodách, ţ. jarná (Siphonophanes grubii) v jarných periodických vodách. Branchinecta 

paludosa je glaciálny relikt, u nás ţije vo Vysokých Tatrách vo Furkotskom plese. 

anot – 3-amino-2-metyl-5-nitrobenzamid, C8H9N3O3, Mr 195,18; hlavný metabolit kurčiat na zoalénovej 

diéte. Sú to zlatoţlté kryštáliky. 
   
 

Anot 
 
 
 

anotia, ae, f. – [g. alfa priv. + l. ús-ótos ucho + -ia stav] vrodená, pomerne zriedkavá neprítomnosť 

ušnice.  

a(d)notácia – [a(d)notatio] 1. poznačenie, poznámka (najmä vo verejných knihách); 2. krátka 

charakteristika literárnej práce, diela, jeho obsahu, spôsobu spracovania s príp. informáciou 

o autorovi a s údajopm, ktorému okruhu čitateľov je dielo určené; 3. stručná poznámka al. 

vysvetlivka k textu. 

anotinín – annotininum, C16H21NO3, Mr 275,43; látka izolovaná z plavúňa Lycopodium annotinum L. 

(Lycopodiaceae). 
 
 
Anotinín 
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anotrón – usmerňovač so studenou katódou. 

anotropia, ae, f. – [g. anó hore + g. tropein obracať] stav, pri kt. sú zrakové osi vychýlené smerom 

nahor od predmetu. 

anotus, a, um – [g. alfa priv. + l. ús-ótos ucho] malformácia s chýbaním uší. 

ANOVA – skr. angl. analysis of variance; →analýza rozptylu. 

anovaginalis, e – [ano- + l. vagina pošva] anovagínový, týkajúci sa konečníkového otvoru a pošvy. 

anovaria, ae, f., anovarismus, i, m. – [g. alfa priv. + l. ovarium vaječník] anovária, anovarizmus, 

vrodené nevyvinutie, chýbanie vaječníkov. 

anovulácia – [anovulatio] menštruačný cyklus bez dozrievania vajíčka a jeho uvoľnenia. 

anovulačný cyklus – menštruačný cyklus bez ovulácie, cyklus vo vaječníku, pri kt. nenastane 

uvoľnenie vajíčka do vajcovodu, teda ani k príp. oplodneniu. A. c. býva beţný v období dospievania 

a prechodu. Keď je príčinou neplodnosti, moţno ovuláciu niekedy vyvolať th. Blokáda ovulácia je aj 

jedným z mechanizmov pôsobenia hormónovej antikoncepcie. Keď neprebehne ovulácia, nenastáva 

v 2. fáze cyklu zvýšenie bazálnej teploty nad 37 °C. A. c. môţe byť pravidelný al. nepravidelný.  

Pri pravidelnom anovulačnom cykle je krvácanie podobné ako pri pravidelnom menštruačnom 

cykle, nepredchádza mu však ovulácia. Zisťuje sa obyčajne u ţien, u kt. sa pátra po príčine 

neplodnosti. Vyskytuje sa fyziol. v prvých rokoch menarche (aţ v 60 %) a premenopauzovom 

období (10 – 15 %), ako aj v čase ukončovania puerpéria. V období pohlavnej naktivity ho môţu 

vyvolať závaţnejšie choroby, stresové podnety, niekedy dokonca nadmerná túţba po dieťati. 

Mesačné krvácanie (pseudomenštruáciu) vyvoláva pokles koncentrácie estrogénov. Dozretý folikul v 

ováriu nepraskne, nedostaví sa ovulácia, folikul perzistujúci 4 – 7 d po twermíne ovulácie môţe 

vykazovať náznaky luteinizácie, potom atretizuje. Len čo folikul degeneruje, koncentrácia 

estrogénov v plazme poklesne a endometrium sa odlučuje v normálnom termíne menštruácie. 

Dg. – bazálna teplota má monofázický priebeh. Jednorazové zistenie a. c. u ţeny v období 

pohlavnej aktivity môţe byť náhodné, pretoţe sa občas vyskytuje aj u zdravých, plodných ţien. Dg. 

treba potvrdiť vyšetrením viacerých cyklov. Na endometriu sa zisťuje proliferácia, niekedy sú slabé 

náznaky sekrécie (vplyv luteinizácie folikula). Pri dg. kyretáţi na 21. – 22. d cyklu sa dokáţe 

pretrvávanie proliferačnej fázy. Na rozdiel od glandulárnej cystickej hyperplázie nejde o 

vystupňovaný účinok estrogénov, preto chýbajú prejavy hyperplázie endometria. Zvýšenú aktivitu 

estrogénov moţno dokázať cytologickým vyšetrením pošvových sterov, opakovaným v 3-d 

intervaloch. 

Th. – v ambulatnej praxi sa osvedčil nesteroidový antiestrogén pôsobiaci na hypotalamus a 

hypofýzu, klomiféncitrát (Clomid
®
, Clomiphen

®
, Clostibegid

®
, Gravosan

®
), a to v dávke 50 mg/d od 

5. d cyklu počas 7 d (od 11. d cyklu) počas troch cyklov. Pri predávkovaní však môţe vyvolať 

hyperstimuláciu ovárií (zväčšenie ovárií, polyovuláciu). Po normogonadotrop-nej insuficiencii ovárií 

vyvoláva ovuláciu aţ v 70 % prípadov. V prípade neúčinnosti treba dávku zdvojnásobiť. 

Kontraindikáciou je hepatopatia. Moţno ho kombinovať s choriónovým gonadotropínom, pri 

hypoestrických cykloch sa kombinuje s estrogénmi. 

Účinnejšie ako steroidy sú gonadotropíny získané z moču menopauzových ţien (human 

menopausal gonadotropin, HMG) v kombinácii s choriónovým goandotropínom (human chorionic 

gonadotropin, HCG), napr. Pergonal-500
®
 Serono al. Humegon

®
 Organon. Obsahujú 75 IU FSH a 

745 IU LH. Podávajú sa v prípade neúčinnosti klomiféncitrátu, a to od 7. d cyklu denne aţ do 

obdobia, keď dominantný folikul dosiahne priemer 25 mm (meranie sa vykonáva ultrazvukom) a 
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koncentrácia estrogénov v sére dosiahne aspoň 300 ng/l na kaţdý detegovaný folikul. Ak je folikul 

zrelý, podá sa jednorazovo 5000 IU HCG. Keď sa hodnoty estrogénov zvýšia nadmerne al. nastane 

hyperstimulácia ovárií, nemá sa uţ po 

AMG aplikovať HCG. Hyperstimulácia 

ovárií sa môţe prejaviť bolesťami v 

podbruší, príp. ruptúrou cystického ovária s 

následnou akút. brušnou príhodou, preto 

sa má táto th. vykonávať len za klin. a 

laborat. kontroly. 

Nepravidelné anovulačné cykly sú 

zriedkavé. Častejšie sú nepravidelné cykly 

trvajúce 4 – 7 týţd. Vyţadujú th. aj v 

prípade, ţe nie sú príčinou sterility. Sú 

jednou z najčastejších príčin 

→dysfunkčného krvácania. 

Dg. – okrem juvenilnej metrorágie treba 

vţdy myslieť na moţnosť malígnej choroby 

rodidiel a vylúčiť ju dg. abráziou endometria. 

Th. – treba sa pokúsiť o vykonanie ovulácie (klomiféncitrátom v kombinácii s choriónovým 

gonadotropínom) al. estrogénmi v kombinácii s gestagénmi (ako pri blokáde ovulúcie), príp. pri 

vyvolaní pseudogravidity. Pri úporných metrorágiách moţno mestranol a noretisterón podávať bez 

prerušenia 2 – 3 mes., a tak vyvolať atrofiu endometria a potom indukovať pravidelný cyklus. U ţien 

v menopauze to uţ zvyčajne nie je potrebné. 

anovulatio, onis, f. – [g. alfa priv.  + l. ovum vajíčko] anovulácia, menštruačný cyklus bez dozrievania 

vajíčka a jeho uvoľnenia. 

anovulatorius, a, um – [g. alfa priv.  + l. ovulatio ovulácia] anovulačný (cyklus), bez ovulácie.  

anovulvárna atrézia – [atresia anovulvaris] vyústenie rekta do vulvy. Vývojová chyba vzniká následok 

defektu priehradky pri vývoji primitívnej kloaky. 

anoxaemia, ae, f. – [g. alfa priv.  + oxygénium kyslík + g. haima krv] anoxémia, chýbanie kyslíka v 

krvi, pouţíva sa ako syn. →hypoxémie.  

anoxia, ae, f. – [g. alfa priv. + oxygenium kyslík + -ia stav] anoxia, úplné chýbanie kyslíka. 

anoxybiosis, is, f. – [g. alfa priv.  + oxygenium kyslík + g. bios ţivot + -osis stav] anoxybióza, 

schopnosť niekt. organizmov ţiť bez molekulového kyslíka. Anoxybionty sú fakultatívne, môţu ţiť v 

kyslíkovej atfmosfére i bez kyslíka (napr. kvasinky), a obligatórne, kt. neznášajú kyslík (napr. 

Clostridium tetani). 

anoxydosis, is, f. – [g. alfa priv.  + oxygenium kyslík + -osis stav] anoxidóza, stav charakterizovaný 

nedostatkom kyslíka. 

anozognózia – [anosognosia] neschopnosť pacienta vnímať vlastnú chorobu; por. asomatognosia; 

Antonov-Babinskiho sy. 

ANP – skr. atriový nátriuretický peptid, nátriuretický faktor (ANF), nátriuretický hormón (ANH). 

ANS – skr. autonómny nervový systém. 

ansa, ae, f. – [l.] rukoväť, uško, putko, smyčka, záves, slučka. 

Ansa cervicalis – ansa n. hypoglossi. 
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Ansa cervicalis profunda – nervová smyčka tvorená z nervov cervikálnej splete na laterálnej 

strane veľkých krčných cierv. Jej r. inferior obsahuje motorické vlákna 1. – 3.(4.) krčného segmentu, 

kt. sa spájajú s r. superior, kt. obsahuje vlákna z C1 a C2 a prechodne prebieha s n. hypoglossus. 

Inervuje svalstvo pd jazykom. 

Ansa cervicalis superficialis – starší názov spojenia motorického r. colli n. facialis so senzitívnym 

n. transversus colli. Inervuje platyzmu. 

Ansa Galeni – anastomóza medzi n. laryngeus superior et inferior. 

Ansa lenticularis – smyčka nervových vláken v bazálnych gangliách mozgu, dráhy, kt. idú z palida 

do talamu, ncl. subthalamicus a jadier extrapyramídového motorického systému v mezencefale a 

rombencefale. 

Ansa nervi hypoglossi – a. cervicalis. 

Ansa peduncularis – smyčka mozgovej stopky, tvoria ju vlákna, kt. vychádzajú z mediálneho 

talamu vo vnútornej časti capsula interna a idú k spojeniu inzuly a lobus temporalis. 

Ansa subclavia – a. Vieusseni, smyčka nervových vláklen ggl. stellatum okolo a. subclavia. 

Ansaid
®
 – nesteroidové antiflogistikum, flurbioprofén. 

ansatus, a, um – [l. ansa putko] putkovitý, smyčkovitý. 

Ansbacherova jednotka – [Ansbacher, Stephan, *1905, nem. biológ pôsobiaci v USA] jednotka 

dávkovania vitamínu K. 

anser, eris, m. – [l.] hus. 

Anseriformes – zúbkozobce, rad vtákov ţijúcich na vode a blízko nej. Na okrajoch zobáka majú husté 

zúbky z rohoviny, kt. zapadajú do seba a tvoria filtračné zariadenie pri získavaní potravy z vody a 

bahna. Zobák je zakončený rohovinovým výrastkom – nechtom. A. majú krátke nohy s plávacími 

blanami. Ţijú v monogamii o potomstvo sa starajú samice. Často sú pohlavne dimorfné. 

Systematicky sa delia na čeľaď kačicovité (Anatidae), kt. majú viac podčeľadí a Anserinae. 

• Anatidae – kačicovité, tvoria najpočetnejšiu skupinu radu, sú známe po celom svete, dosiaľ bolo 

opísaných ~ 118 druhov. Všetky sú vodnými v. a na nohách medzi prstami majú plávaciu blanu. Na 

suchej zemi sú nemotorné, ale vo vode sa pohybujú ľahko. Potravu si vyhľadávajú prekutávaním 

dna. Kačica divá (Anas platyrhynchos) dosahuje veľkosť 58 cm. Je pôvodcom domácich kačíc. 

Obýva stojaté vody v Európe, v miernom pásme Ázie a na západe Sev. Ameriky.  

• Anserinae – husi. Divé husi hniezdia prevaţne v severských krajoch tundre. U nás hniezdi 

v menšom počte hus divá (Anser anser), je sivohnedá, skoro taká veľká ako domáca. Hus siatinná 

(Anser fabalis) prilieta v zimných mes. z tundry a často pri Dunaji prezimuje. Je menšia ako divá, má 

čierny zobák. Hus domáca pochádza z obyčajnej. Boli vyšľachtené viaceré plemená, napr. hus 

toulouská, pochádza z Francúzska, z domácích husí je najťaţšia (8 – 15 kg). Hus emdenská je 

biela, ťaţká, ale málo odolná, strakatá i sivá, česká hus je biela, stredne veľká, hus slovenská 

podunajská je biela, o niečo väčšia ako hus česká. Hus čínska je potomok husi labutej, bola najprv 

udomácnená v Číne, chová sa v Ázii, Afrike a Európe.  

• Cygnus spp. – labute, sú najväčšie vodné vtáky. Krátke hrubé nohy, umiestené priveľmi vzadu, im 

sťaţujú chôdzu po zemi, kde sa pohybujú veľmi ťarbavo. Dlhý krk pouţívajú na prehľadávanie dna. 

anserinus, a, um – [l. ansa hus] husí.  

   Cutis anserina – ,,husia koţa―. 

Pes anserinus – „husia noha―, spoločný úpon svalov stehna na vnútornej strane kolenového kĺbu. 
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Anschützov príznak →príznaky. 

Ansilan
®
 – anxiolytikum; →medazepam. 

Ansolysen
®
 →pentolíniumtartrát. 

Anspor
®
 →cefradín. 

ant- – prvá časť zloţených slov z g. anti proti 

ant. – skr. l.anterior predný. 

antabus →disulfiram. 

Antabus Dispergettae
®
 (Dumex) – Disulphiramum hydrophile 400 mg v 1 tbl.; antialkoholikum; 

→disulfiram. 

antabusová-etanolová reakcia – AER, reakcia, kt. vzniká následkom hromadenia acetaldehydu v 

krvi po podaní disulfiramu (Antabus
®
). U niekt. pacientov sa prejavuje začervenením, tachykardiou, 

palpitáciami, hypotenziou a hypotermiou. Niekt. pacienti sa sťaţujú na zlú chuť v ústach a bolesti 

hlavy, niekedy sa pozoruje letargia. Tieto ťaţkosti znemoţňujú poţitie alkoholu 4 – 14 d. Toto 

obdobie je niekedy dostatočné na zastavenie abúzu. Po väčších dávkach disulfiramu sa dostavuje 

lézia periférnyuch nervov, napr. n. opticus. Niekt. autori však neţiaduce účinky pozorujú zriedka. 

antacida (remedia) – [ant- + l. acidus kyslý] →antacidá. 

antacidá – [antacida (remedia)] liečivá, kt. upravujú aciditu (acidobázickú rovnováhu) v ţalúdkovej 

šťave narušenú zvýšeným mnoţstvom protónov. A. sa pouţívajú na zvýšenie pH ţalúdkového 

obsahu neutralizáciou al. väzbou HCl, čím zniţujú dráţdenie sliznice kyslým ţalúdkovým obsahom a 

zniţujú aktivitu pepsínu. A., kt. obsahujú hliník majú navyše schopnosť viazať ţlčové kys. A. majú aj 

cytoprotektívny účinok (stimulácia sekrécie endogénnych prostaglandínov), kt. prispieva k 

antiulceróznemu účinku. 

Indikácie – dyspepsie, najmä spojené s hyperaciditou (funkčná dyspepsia, pseudoulcerózny sy.), 

pyróza, refluxná ezofagitída, dyspepsie vyvolané liečivami (napr. nesteroidovými antireumatikami. 

kortikosteroidmi, salicylátmi). Erozívne zmeny gastroduodenálnej sliznice, funkčné gastropatie 

(dráţdivý ţalúdok). A. podávané dostatočný čas (~ 4 týţd.) urýchľujú hojenie peptického vredu. 

Monoterapia vredu antacídami sa však uţ nepouţívajú, s výhodou sa však pouţívajú na začiatku th. 

→ulcus pepticum na rýchlu úľavu. Pouţíva sa ako th. test pri gastrickom algickom sy. a nejasných 

dyspeptických stavoch. 

A. sa pouţívajú na symptomatickú th. ťaţkostí zo strany GIT. Pri dyspepsiách nejasnej etiológie by 

sa nemali a. podávať pred spresnením dg. Odporúča sa podávať ich 1 h po jedle, frekvencia sa volí 

podľa výskytu a závaţnosti bolestí spojených s vredovou chorobou. Bolesť zmierňujú všetky a. bez 

rozdielu neutralizačnej kapacity. Podávané v dostatočnej dávke dostatočný čas (asi 4 týţd.) 

urýchľujú hojenie peptického vredu. Nie je však vhodné podávať a. trvale vzhľadom na moţné 

neţiaduce účinky. Pouţívajú sa obyčajne v kombinácii s inými protivredovými liečivami 

(→antiulceróza). 

Obvykle sa a. aplikujú bezprostredne pri ťaţkostiach al. preventívne, keď moţno ťaţkosti očakávať. 

Pri sústavnejšej aplikácii sa podávajú medzi jedlami a na noc, a to 6 – 8-krát/d. Tekuté liekové formy 

sú obvykle účinnejšie. 

Väčšina prípravkov sa zle resorbuje, pri vyšších dávkach (napr. hydrogénuhličitan sodný a 

vápenatý) však moţno očakávať systémové účinky. Niekt. a. obsahujú pomerne veľké mnoţstvo 

Na
+
, preto u kardiakov a pacientov, u kt. treba obmedziť prívod soli, ich treba nahradiť prípravkom s 

nízkym obsahom Na
+
. 
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Súčasne s a. sa nemajú podávať iné perorálne liečivá, kt. resorpcia sa zhoršuje, pretoţe môţe 

nastať predčasné rozpustenie ich enterosolventnej vrstvy. Odporúča sa dodrţať medzi podaním a. a 

iného lieku interval min. 3 h. 

A. moţno rozdeliť na 6 skupín: 1. zlúč. zásad; 2. zlúč. alkalických zemín; 3. zlúč. hliníka; 4. 

aminooctan dihydrohlinitý; 5. adsorbenty; 6. vymieňače iónov. 

Antacida s obsahom zlúčenín hliníka a horčíka 

A., kt. obsahujú zlúč. Al a Mg sú relat. nerozp. vo vode, nepatrne sa resorbujú a pôsobia pomerne 

dlho (v závislosti od rýchlosti evakuácie ţalúdka). A., kt. obsahujú zlúč. Mg pôsobia skôr laxatívne, 

a. obsahujúce Al pôsobia skôr obstipačne; preto sa obidve zloţky kombinujú. Riziko 

hypermagneziémie a hliníkovej encefalopatie je len pri poruchách funkcie obličiek.  

Zlúčeniny hliníka – z vymieňačov iónov sa ako a. pouţívajú katexy charakteru polysulfónových, 

resp. polykarboxylových kys. vo forme sodných al. vápenatých solí. Patrí sem: 

Alexitol sodný – je sodná soľ komplexu hydroxiduhličitanu hlinitého s hexitolom – sorbitolom al. 

manitolom – vo forme gélu (Actal
®
  

Algedrát – hydroxid hlinitý v hydratovanej aktívnej forme (Anacid
®
 susp. por.: Algedratum 250 mg + 

Magnesii hydroxidum 250 mg v 5 ml susp. – 1 vrecko); Anacid compositum
®
 susp. por.: Algedratum 

380 mg + Magnesii hydroxidum 200 mg + Oxetacaini 20 mg v 10 ml susp. – 1 vrecko); Maalox
®
 tbl. 

a susp. por.: Algedratum 523,8 mg + Magnesii hydroxidum 598,8 mg v 15 ml susp. – 1 vrecko); 

Maalox 70
®
 susp. por.: Algedratum 900 mg + magnesii hydroxidum 600 mg v 10 ml susp. – 1 

vrecko; Muthesa
®
 susp. por.: Algedratum 291 mg + Magnesii hydroxidum 98 mg + Oxetacainum 10 

mg v 5 ml susp. – 1/2 vrecka, 1/2 odmerky; Rocgel
®
 susp. por. a tbl. mnd: Algedratum 8,07 g v 10 

ml – 1 vrecko).  

Almagát – je komplex kryštalického hydroxyuhličitanu hlinitohorečnatého (zásaditý uhličitan 

horečnato-hlinitý) v hydratovanej aktívnej forme ( (Almax
®
, Regla pH forte

®
 tbl.: Algedratum 460 mg 

+ Magnesii hydroxidum 220 mg + Almagatum 360 mg v 1 tbl.). 

Almasilát – je komplexná zlúč., kt. obsahuje kremičitan horčíka a hliníka v hydratovanej aktívnej 

forme (Megalac
®
 susp. por.: Almasilatum1 g + Oxetacainum 20 mg v 10 ml susp. – 1 vrecko).  

Hydrotalcit – je komplexný bázický uhličitan horečnatohlinitý v hydratovanej aktívnej forme (Talcid
®
 

susp. por a tbl.: Hydrotalcitum 1 g v 10 ml susp. – 1 vrecko, resp. 500 mg v 1 tbl.). 

Simaldrát – je komplexná zlúč., kt. obsahuje kremičitan horčíka a hliníka v hydratovanej aktívnej 

forme (Gelusil liquid
®
 susp. por: Simladratum 2,064 g v 12 ml susp. – vrecko; Gelusil-Lac

®
 tbl.: 

Simaldratum 500 + Lac desapidatum siccatum 300 mg v 1 tbl.; Tri-OM
®
 gel. por. a plv.: Simaldratum 

2 g + Calcii aluminii silicas 1 g v 10 ml – 1 vrecko, resp. v 3 g prášku – 1 vrecko). 

Ďalšie prípravky: 

• Acidrine
®
 tbl. (Aluminii amoniacetas 250 mg + Galactani sulfas 200 mg + Myrtecaini laurilsulfas 2,5 

mg v 1 tbl.; galaktán je syntetická náhrada mucínu, laurylsulfát je lokálne anestetikum) 

• Antacidum-Rennie
®
 tbl. mnd.: Calcii carbonas 680 mg + Saccarosum 475 mg v 1 tbl. 

Gasterin
®
 gel. por. (Slovakofarma): Aluminii phosphas 1, 2 g v 16 g gélu (1 vrecko). 

Tums-citrónová a pomarančová príchuť
®
 tbl. mnd.: Calcii carbonas 600 + Magnesii subcarbonas 

125 mg v 1 tbl. 

Hydroxyhlinitan horečnatý – Magnesium aluminicum, zlúč. hydroxidu hlinitého a horečnatého, kt. sa 

v ţalúdku rozkladá na MgO + Al2O3 – Al2MgO4. Je to adsorpčné a. s pomalším nástupom účinku a 

protrahovaným pôsobením. Nevyvoláva alkalózu a nemá prakticky neţiaduce účinky (Gastrogel 
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Slovakofarma
®
 tbl.: Magnesii aluminas 500 mg v 1 tbl.). Pri poruchách činnosti obličiek sa Mg a Al 

môţu v tele kumulovať. Pri dlhodobom podávaní vyšších dávok hrozí hypermagneziémia, resp. 

hliníková encefalopatia. A., kt. obsahujú Al môţu pri dlhodobom podávaní viazať v čreve fosfáty vo 

forme nerozp. solí a vyvolať hypofosfatémiu s osteomaláciou. 

Hydroxid horečnatý – Milk of Magnesia
®
 susp. por a tbl.: Magnesii hydroxidum 415 mg v 5 ml 

suspenzie, resp. 300 mg v 1 tbl.  

Hydroxid horečnatý – Kompensan
®
, Minicid

®
.  

Uhličitan dihydroxyhlinitosodný – Magnesium hydroxydatum. 

Trisilikát, oxid ÄMagnesium oxydatum, ČSL 4. 

Zlúč. Al a Mg sú dlhodobo účinné a. s pomalým nástupom účinku. Vznikajúci chlorid horečnatý 

pôsobí v čreve ako osmotické preháňadlo. Z trisilikátu sa tvorí SiO2, kt. viaţe HCl a pepsín a tvorí 

na sliznici ochrannú vrstvu. 

Trisilikát horečnatohlinitý – Magnesium aluminum silicatum, nachádza sa v mineráloch kolerainite, 

leuchtenbergite, pyrope, saponite, safiríne, šeridanite a zebedasite (Ervasil
®
, Gelusil

®
, Ultin

®
) . 

Aminooctan dihydroxyhlinitý – syn. glutamát dihydroxy-hlinitý (Ada
®
, Alamin

®
, Alglyn

®
, Alminate

®
, 

Alubasine
®
, Alzinox

®
, Aspogen

®
, Dimothyn

®
, Doraxamin

®
, Elcosal

®
, Robalate

®
). 

Fosforečnan hlinitý –Aluminium phosphoricum AlO4P sa nachádza v mineráloch angelite, 

ceruleolaktite, evansite, lucinite, metavariscite, steretite, variscite, vašegite, wavelite a zefarovichte. 

Tvorí na ţalúdkovej sliznici podobne, ako hydroxid hlinitý ochrannú vrstvu gélu, pôsobí ako tlmič a 

upravuje len zvýšenú aciditu. V kyslom prostredí je nerozp. Účinkuje pomerne rýchlo. Podáva sa v g 

dávkach (Aluphos
®
, Fosfalugel

®
, Gasterin

®
 – vrecká so 16 g gélu = 1,2 g substancie, Phosphajel

®
, 

Phosphalugel
®
, Phosphalutab

®
, Ulcocid

®
). 

Hydroxid hlinitý – Aluminium hydroxydatum, prášok rozp. vo vode. V ţalúdku tvorí gél, kt. chráni 

sliznicu i mechanicky. Nástup účinku je pomalý, účinok slabý, ale dlhodobý. Vyvoláva obstipáciu. 

Podáva sa v g. dávkach (→Aluminium hydxroxydatum colloidale ČSL 4, koloidný hydroxiud hlinitý 

(algedratum) – Aldrox
®
, Alkagel

®
, Alternagel

®
, Alucol

®
, Al-U-Creme

®
,  Aludrox

®
, Aludyal

®
, 

Amphojel
®
, Antidiar

®
, Collumol

®
, Cramalin

®
, Creamalin

®
, Cremorin

®
, Fluagel

®
, Gelumina

®
, Hycolal

®
, 

Hydrolum
®
, Chefarox

®
, Merlum

®
, Pepsamar

®
, Uracid

®
, Vanogel

®
). 

Zlúčeniny horčíka 

Fosforečnan horečnatý, terc. – Magnesium phosphoricum tribasicum Mg3(PO4)2, nachádza sa v  

   minerále bobierite. 

Hydroxid horečnatý – Mg(OH)2, nachádza sa v minerále brucite (30 % emulzia vo vode – Hydro- 

   Magma
®
). 

Oxid horečnatý – syn. magnesia usta, MgO, vyskytuje sa v minerále periklase (Magcal
®
, Maglite

®
). 

Peroxid horčíka – syn. magnéziumdioxid (Magnesium Perhydrol
®
, Magnesium Superoxol

®
). 

Trisilikát horečnatý – Mg2O8Si3 (Magnosil
®
, Petimin

®
, Trisomin

®
). 

Uhličitan-hydroxid horečnatý – Mg(CO3)4.Mg(OH)2. 5H2O, vyskytuje sa v minerále magnezite a  

   lansfordite; hydrát – hydrotalcit (Altacite
®
, Hi-Ti

®
, Nacid

®
, Talcid

®
). 

Acidrine
®
 tbl. (Aluminii aminoacetas 250 mg + Galactani sulfas 200 mg + Myrtecaini laurilsulfas 2,5  

   mg v 1 tbl.) 

Actal
®
 tbl. (Alexitolum natricum 360 mg v 1 tbl.) 

Acidrine
®
 tbl. (Aluminii aminoacetas 250 mg + Galactani sulfas 200 mg + Myrtecaini laurilsulfas 2,5  

   mg v 1 tbl.) 

Anacid
®
 5 ml susp. (Algeldratumn 150 mg + Magnesii hydroxidum 250 mg v 5 ml susp. 

Anacid compositum
®
 (Algeldratum 380 mg + Magnesii hydroxidum 200 mg + Oxetacainum 20 mg v  
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   10 ml susp. 

Anacid G
®
 susp. (Algeldratum 190 mg + Magnesii hydroxidum 100 mg v 5 ml susp.) 

Gasterin
®
 gel (Aluminii phosphas 1,2 g v 16 g gélu) 

Gastrogel Slovakofarma‹ tbl. (Magnesii aluminas 500 mg v 1 tbl.) 

Gelusil
®
 liquid susp. (Simaldratum 1,064 g v 12 ml susp.) 

Gelusic-Lac
®
 tbl. (Simaldratum 500 mg + Lac desapidatum siccatum 300 mg v 1 tbl.) 

Maalox
®
 tbl. (Algeldratum 400 mg + Magnesii hydroxidum 400 mg v 1 tbl.) 

Maalox
®
 susp. (Algeldratum 523,8 mg + Magnesii hydroxidum 598 mg v 15 ml susp. 

Maalox 70
®
 susp. (Algeldratum 900 mg + Magnesii hydroxidum 600 mg v 10 ml susp.) 

Magelac
®
 susp. (Almasilatum 500 mg + Oxetacainum 10 mg v 5 ml susp.) 

Milk of magnesia
®
 tbl. (Magnesii hydroxidum 300 mg v 1 tbl. 

Milk of magnesia
®
 susp. (Magnesii hydroxidum 830 mg v 10 ml susp.) 

Muthesa
®
 susp. (Algeldratum 291 mg + Oxetacainum 10 mg v 5 ml susp.) 

Regia pH forte
®
 tbl. (Algeldratuim 460 mg + Magnesii hydroxidum 220 mg + Almagatum 360 mg v 1  

   tbl.) 

Rocgel
®
 susp. (Algeldratum 8,08 g v 10 ml susp.) 

Talcid
®
 ţuvacie tbl. (Hydroxytalcitum 500 mg v 1 ţuvacej tbl.) 

Talcid
®
 susp. (Hydrotalcitum1 g v 10 ml susp.) 

Tri-OM
®
 gel (Calcii aluminii silicas 1 g + Magnesii aluminii silicas 2 g v 10 g gélu) 

Tri-OM
®
 tbl. (Magnesii 1,0 g + Calcii aluminii silicas 1 g v 1 tbl.) 

Tums
®
 ctb. (Calcii carbonas 600 mg + Magnesii subcarbonas 125 mg v 1 tbl.) 

Antacidá obsahujúce kys. algínovú 

Indikácie – th. refluxnej ezofagitídy, pyróza, kyslý reflux. Pri kontakte kys. algínovej a 

karboxaymnetylcelulózy so slinami sa tvorí viskózna tekutina lipnúca na sliznici ţalúdka a 

terminálneho paţeráka. Po vstupe do alkalického prostredia tenkého čreva sa gél rozpúšťa a 

nenatrávený vylučuje bez toho, aby sa ovplyvnila činnosť čreva. Účinok trvá 2 – 2,5 h. Kys. algínová 

a karboxymetylcelulóza vyvolávajú súčasne pocit sýtosti. Patrí sem: 

• Alginete
®
 tbl. (Acidum alginicum 200 mg + Carboxymethylcellulosum natricum 100 mg v 1 tbl.) 

• Talcid
®
 susp. (Hydrotalcitum1 g v 10 ml susp.) 

• Tri-OM
®
 gel (Calcii aluminii silicas 1 g + Magnesii aluminii silkicas 2 g v 10 g gélu) 

• Tri-OM
®
 tbl. (Magnesii 1,0 g + Calcii aluminii silicas 1 g v 1 tbl.) 

• Tums
®
 ctb. (Calcii carbonas 600 mg + Magnesii subcarbonas 125 mg v 1 tbl.) 

Antacidá obsahujúce zlúčeniny bizmútu 

A. obsahujúce bizmút vo forme zásaditého dusičnanu bizmútitého (bismuthi subnitras) pozostávajú 

obyvkle z ďalších zloţiek (soli horčíka a i.). Bizmút má priaznivý vplyv na elimináciu Helicobacter 

pylori. A. obsahujúce bizmút a horčík nie sú vhodné pri renálnej insuficiencii. Bizmút farbí stolicu na 

čierna. Patrí sem: 

Fosforečnan bizmutitý – BiPO4 (Bismugel
®
). 

Galát bizmutitý – Bismuthum subgallatum basicum C7H5BiO6 (zloţka prípravku Bongast
®
). 

Dusičnan bizmutitý, zásaditý – Bismuthum subnitricum. 

Oxid bizmutohlinitý –  syn. almut, Al6Bi2O12 (Bisminat
®
). 

Kombinované prípravky: 

• Roter
®
 tbl. (Bismuthum subnitras 300 mg + Magnesii subcarbonas 400 mg + Natrii 

hydrogenocarbonas 200 mg + Frangulae cortex 25 mg + Calami rhizoma 25 mg v 1 tbl.) 

• Vicalin
®
 tbl. (Bismuthi subnitras 300 mg + Magnesii subcarbonas 400 mg + Natrii 

hydrogenocarbonas 200 mg + Frangulae cortex 25 mg + Calami radix 25 mg + Khellinum 5 mg + 

Rutosidum 5 mg v 1 tbl.) 
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Antacidá obsahujúce hydrogénuhličitan sodný 

Hydrogénuhličitan sodný – NaHCO3 (triviálny názov bikarbonát, ,,sóda bikarbóna―). Reaktívne, 

rýchle pôsobiace a. s krátkodobým účinkom. V ţalúdku pri reakcii s HCl vzniká anión HCO3 , kt. 

vyvoláva sek. hypersekréciu HCl a uvoľnený CO2 môţe vyvolať distenziu ţalúdka. Pretoţe sa 

NaHCO3 vstrebáva, môţe nadmerné uţívanie vyvolať metabolickú alkalózu a retenciu tekutín. 

Uvoľňovaný CO2 dráţdi ţalúdkovú sliznicu k hypersekrécii a vyvoláva distenziu ţalúdka. Preto sa 

NaHCO3 ako a. nepouţíva; môţe sa pouţiť na alkalizáciu moču, napr. pri th. dny al. na urýchlenie 

vylučovania niekt. liečiv. Jeho vodný rozt. 0,1 mol/l je zásaditý (pH 8,1). 

• Natrii hydrogenocarbonici pulv. (magistraliter 500 mg v 1 dávke). 

Ostatné antacidá 

K ďalším zlúč. zásad patrí: 

Citrát draselný – C6H5K3O7 (Urocit-K
®
). Jeho vodný rozt. je zásaditý (pH 8,5). Pouţíva sa podobne, 

ako hydrogénuhličitan sodný viac ako antiurolitikum. 

Zo zlúč. alkalických zemín sa ako a. uplatňujú: 

Uhličitan vápenatý (calcium carbonicum) má pomerne slný a dlhodobý účinok. Vyvoláva obstipáciu s 

moţnosťou tvorby koprolitov. Vstrebaný vápnik môţe vyvolať sek. Hypersekréciu HCl. Pri 

dlhodobom podávaní súčasne s mliekom sa môţe vyvinúť sy. s hyperkalciémiou, alkalózou a 

azotémiou.  

Prípravok →Calcium carbonicum praecipitatum ČsL 4. 

Polyamínmetylénový ionex – fenolový kondenzačný produkt s polyamínmi (Exorbin
®
, Resinat

®
). 

K →adsorbentom patrí aktívne uhlie, biela hlinka a i. 

Ako a. sa pouţíva aj azulénsulfonát sodný; →azulény (Azusalen
®
). 

A. sa často kombinujú so spazmolytikami a lokálnymi anestetikami. Prípravky: Acilox
®
 pastilky, 

Anacid comp.
 ®

 susp., Gasterin
®
 vrecká, Muthesa

®
 susp., Phosphalugel

®
. 

Ebimar
®
 – sulfatovaný polysacharid C16 extrahovaný z rastliny Chondrus crispus L. Stackhouse, 

Gigartinaceae). 

Antacidum-Rennie
®
 ctb. (Nicholas) – antacídum. Zloţenie: Calcii carbonas praecipitatus 680 mg + 

Magnesii carbonas ponderosus 80 mg + Saccharosum 475 mg + Solani amylum, Maydis amylum 

praegelatum, Magnesii stearas, Talcum, Paraffinum perliquidum, Aroma menthae piperitae, Aroma 

tritici v 1 tbl. Hlavný neutralizačný účinok má uhličitan vápenatý. Chlorid horečnatý je slabšie 

antacidum s laxatívnym účinkom; vyrovnáva obstipačné pôsobe-nie uhličitanu vápenatého.  

Nástup neutralizačného účinku je do 5 min, väzbová kapacita jednotlivej dávky pre HCl je 16,1 – 

17,23 mmol H
+
. Asi 10 % podanej dávky sa resorbuje, väčšia časť sa vylučuje vo forme nerozp. 

zlúč. (uhličitan, stearát). Horčík sa resorbuje asi z 15 – 30 %, rýchlo sa vylučuje močom. Väčšia časť 

odchádza stolicou vo forme nerozp. zlúč. Hodnota pH stúpa aţ k 7, čas neutralizácie trvá asi 1 h. Pri 

max. dávkovaní (12 tbl.) je dávka CaCO3 8,16 g, Táto dávka obvykle nevyvoláva hyperkalciémiu. 

Reaktívna hypersekrécia (rebound fenomén) nenastáva al. je zanedbateľný. 

Indikácie – stavy spojené s hyperaciditou (peptický vred, refluxná ezofagitída, niekt. formy funkčnej 

dyspepsie) na symaptomatické tlmenie bolestí al. pyrózy. Polieková dyspepsia. Th. peptického 

vredu, ale v tejto indikácie je nevyhnutné časté a dlhodobé podávanie vysokých dávok, preto sa 

monoterapia vredu antacídami uţ opustila. 
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Kontraindikácie – opatrnosť je ţiaduca pri poruche obličkových funkcií (kontrola koncentrácie 

vápnika a horčíka v sére). Pre obsah cukru nie sú vhodné u diabetikov vyššie dávky.  

Nežiaduce účinky – dobre sa toleruje, zriedka vyvoláva zápchu; pri dlhodobom podávaní vysokých 

dávok môţe vzniknúť hyperkalciémia a poškodenie pečene. 

Interakcie – iné lieky treba uţívať najmenej 1 h pred podaním antacida al. po ňom. 

Dávkovanie – niekoľkokrát/d (6-krát/d) 1 – 2 tbl, najlepšie medzi 2 jedlami al. pri ťaţkostiach. 

 antacidus, a, um – [g. anti proti + l. acidum kyselina] (látky) neutralizujúce a. viaţuce HCl 

v ţalúdočnom obsahu; →antacidá. 

Antadix
®
 – pouţíva sa th. chron. alkoholizmu; →disulfiram. 

Antadol
®
 – analgetikum, antiflogistikum; →fenylbutazón. 

Antadril
®
 – antihistaminikum; →difenazolín. 

Antagonate
®
 (Dohme) – antihistaminikum; maleát →chlórfeniramínu. 

antagonista – činiteľ pôsobiaci opačne, protichodne neţ iný činiteľ; →antagonizmus. 

antagonismus, i, m. – [g. antagónistés odporca] →antagonizmus. 

antagonisty adrenergického systému →adrenergické receptory. 

antagonisty vápnika →blokátory vápnikových kanálov. 

antagonizmus – [antagonismus] protiklad, protichodná, opačná činnosť orgánov (pri svaloch napr. 

flexia–extenzia), liekov. A. je kompetitívny a nekompetitívny. Kompetitívny antagonista sa vyznačuje 

schopnosťou obsadiť receptor, znemoţniť jeho obsadenie antagonistom, ale chýba mu schopnosť 

vyvolať zmenu usporiadania receptora. Nekompetitívny antagonista má opačný účinok ako 

antagonista pôsobením cez iný receptor. 

antagonistický – pôsobiaci opačne; farm. jav v oblasti kvantit. vzťahov pri interakcii liečiva a receptora.  

antalgicus, a, um – [g. anti proti + g. algos bolesť] an(t)algický, utišujúci, zmierňujúci bolesť.  

antarthriticus, a, um – [g. anti proti + g. arthron kĺb] ant(i)artritický, pôsobiaci proti bolestiam kĺbov; 

→antirheumaticus. 

antasthmaticus, a, um – [g. anti proti + g. asthma sťaţené dýchanie] antastmatický, pôsobiaci proti 

astme, zádychu. 

Antagosan
®
 (Behringwerke) – inhibítor proteáz; →aprotinín. 

Antelepsin
®
 tbl. (Arzneimittelwerk Dresden) – Clonazepamum 0,25 al. 1 mg; antiepileptikum; 

→klonazepam. 

Antalka
®
 – acidum; hydrochlorid →kys. glutámovej. 

Antallergan
®
 – antihistaminikum; →pyrilamín. 

Antallin
®
 – chelačná látka; →edetát vápenato-dvojsodný. 

Antalon
®
 tbl. (Arzneimittelwerk Dresden) – Pimozidum 2 mg v 1 tbl.; antipsychotikum, neuroleptikum; 

→pimozid. 

Antalvic
®
 – narkotické analgetikum; →propoxyfén. 

Antalzyme
®
 – mukolytický enzým, antivirotikum; →lyzozým. 

Antamin
®
 – antihistaminikum; askorbát →difénhydramínu. 
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Antamine
®
 – antihistaminikum; →pyrilamín. 

Antapentan
®
 (Ayerst) – anorektikum; →fendimetrazín. 

Antastan
®
 – antihistaminikum; →antazolín. 

Antasten
®
 – antihistaminikum; →antazolín. 

Antasthman
®
 tbl. (Slovakofarma) – Aminophenacetinum 200 mg + Phenacetinum 200 mg + 

Theophyllinum 100 mg + Coffeinum 50 mg + Extr. belladonnae exsicc. 10 mg + Herba lobeliae 45 

mg + Lobelini hydrochloridum 0,15 + Ephedrini hydrochloridum 20 mg + Phenobarbitalum 20 mg v 1 

tbl.; bronchodilatans (obsol.). 

antasthmaticus, a, um – [g. anti proti + g. ásthma záduch] antiastmatický, pôsobiaci proti astme. 

Antaxone
®
 (Simes) – antagonista narkotík; →naltrexón.  

antazolín – 4,5-dihydro-N-fenyl-N-(fenylmetyl)-1H-imidazol-2-metánamín; N-benzyl-N-(2-imidazolín-2-

yl-metyl)-anilín, C17H19N3, Mr 265,35. Antihistaminikum, antialergikum, pôsobí na H1-receptory; 

pouţíva sa pri sennej nádche, alergických a chron. blefarokonjunktivitídach (Antastan
®
, Antasten

®
, 

Antihistal
®
, Antistin

®
, Antistine

®
, Azalone

®
, Ben-a-hist

®
, Histostab

®
. Hydrochlorid a. C17H20ClN3

Fenazolina
®
, Histazine

®
). 

Antazolini hydrochloridum →Plusnorma
®
 tbl. obd., →Spersallerg

®
 gtt. ophth.; →antazolín. 

Antazolini sulfas →Antistin-Privin
®
 gtt. ophth.; →antazolín. 

ante – [l.] napred, vpredu, skôr. Ante cenam – pred jedením. Ante cibum – pred jedením. Ante 

mortem (finem) – pred smrťou. Ante partum – pred pôrodom. 

ante- – prvá časť zloţených slov z l. ante napred, vpredu, skôr. 

Antebor
®
 – chemoterapeutikum; →sulfacetamid. 

antebrachialis, e – [l. ante pred + l. brachium rameno] predlakťový. 

antebrachium i, n. – [l. ante pred + l. brachium rameno] predlaktie. 

antecedens, entis – [l.  antecedere predchádzať] predchádzajúci, prevládajúci. 

antecedentia, ae, f. – [l.  antecedere predchádzať] antecedencia, podmienka, predpoklad, 

predchádzajúca skutočnosť. 

antecurvatio, onis, f. – [l. ante pred + l. curvare ohýbať] antekurvácia, ohnutie, skrivenie. 

Antees
®
 (Oriental) – antitusikum; →karbetapentán. 

antefixatio, onis, f. – [l. ante + l. figere pripevňovať] antefixácia, upevnenie dopredu.  

Antefixatio uteri – antefixia maternice k prednej brušnej stene, chir. úprava polohy maternice pri 

retroflexii. 

anteflexio, onis, f. – [l. ante pred + l. flexio ohnutie] anteflexia, ohnutie dopredu. 

Antegan
®
 (Merck & Co.) – kompetitívny antagonista histamínových receptorov H2; antiulcerózum; 

→cimetidín. 

antegradius, a, um – [l. ante pred + l. gredi ísť] antegrádny, pohybujúci sa, šíriaci sa dopredu, napr. 

krvným prúdom. Op. retrográdny. 

Antelobine
®
 – stimulans gonád; →HCG. 

antemenstrualis, e – [l. ante pred + l. menstrualis menštruačný] antemenštruačný, stav tesne pred 

menštruáciou. 
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antemeticus, a, um – [g. anti proti + g. emetos vracanie] antiemetický, tlmiaci vracanie. 

Antemin
®
 (Streuli) – antiemetikum; →dimenhydrinát. 

Antemovis
®
 – komplex sérotonínu s monohydrátom kreatínsulfátu; →sérotonín. 

antenatalitas, atis, f. – [g. ante- + l. natalis rodný] antenatalita, stav pred narodením. 

Anteovin
®
 tbl. (Gedeon Richter) – Levonorgestrelum 50 mg + Aethinylestradiolum 50 mg v 11 bielych 

tbl.; Levonorgestrelum 125 mg + Aethinylestradiolum 50 mg v 10 ruţových tbl.; steroidový perorálne 

antikoncepčný prostriedok. 

Antepan
®
 (Henning) – tyroliberín; →TRH. 

Antepar
®
 (Burroghs Wellcome) – anthelmintikum; →piperazíncitrát.  

Anteparsine
®
 – stimulans gonád; →HCG. 

antephasis, is, f. ante pred + g. fasis jav, obdobie] antefáza, obdobie pred mitotickou profázou. 

antepositio, onis, f. – [l. ante pred + l. ponere poloţiť] antepozícia, chir. uloţenie orgánov dopredu.  

   Antepositio uteri posunutie maternice dopredu. 

Antepsin
®
 – stimulans gonád; →HCG. 

anterethicus, a, um – [g. anti + g. erethizein dráţdiť] anterektický, mierniaci dráţdenie. 

Antergan
®
 – antihistaminikum; →fenbenzamín. 

Antergan Hydrochlorid
®
 – antihistaminikum; →fenbenzamín. 

anterídiofory – osobitné nosiče samčícha a samičích pohlavných orgánov pri niekt. druhoch 

pečeňoviek, napr. porastnici mnohotvarej (Marchantia polymorpha). 

anteridiogenín – fytohormón, diterpenoid s Mr 330, štruktúrne a biogeneticky odvodený od 

giberelínov. Izoloval sa z paprade Aneimia phyllitidis. Stimuluje v nej tvorbu anterídií uţ pri zriedení 

10 mg/l. Iné a. sa izolovali z papradí čeľade Schizaeaceae a Polypodiaceae.  

Anteridiogén 

anteridiol – -laktón kys. 3,22,23-trihydroxy-7-oxostigmasta-5,24(28)-dién-29-ovej, C29H42-O5, Mr 

470,66; steroidový rastlinný hormón. Je to prvý špecificky účinný pohlavný hormón identifikovaný v 

rastlinnej ríši. Štruktúrne sa dá odvodiť od uhľovodíka stigmasterolu; obsahuje laktónovú skupinu. 

Difundibilná látka izolovaná zo samičieho mycélia vodnej huby Achlya bisexualis a A. ambisexualis, 

kt. ho secernujú. Aj v značnom zriedení stimuluje tvorbu hýf v samičích častiach rastliny. Pouţíva sa 

na reguláciu plodnosti rastlín. 

Anteridiol 

 

anterior spinal artery syndrome →Beckov syndróm. 
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anterior, ius – [l.] predný, leţiaci vpredu. 

anterodorsalis, e – [l. anterior leţiaci predný, vpredu + l. dorsum chrbát] anterodorzálny, predozadný. 

anterolateralis, e – [l. anterior predný + l. latus bok] anterolaterálny, leţiaci vpredu na strane, 

anterolaterálna rtg projekcia. 

anteromedialis, e – [l. anterior predný, leţiaci vpredu + l. medialis stredný] anteromediálny, leţiaci 

vpredu a smerom k strednej čiare, anterolaterálna rtg projekcia. 

Anteron
®
 (Schering AG) – gonadotropín získaný zo séra gravidných kobýl (pregnant mare serum 

gonadotropin); →PMSG.  

anteroposterior, rius – [l. ante vpred + l. post za] anteroposteriórny, predozadný, anteroposteriórna 

rtg projekcia. 

anterospetalis, e – [l. anterior predný + l. septum priehradka] anterospetálny, týkajúci sa prednej 

steny srdcovej komory a medzikomorovej priehradky. 

anteroticus, a, um – [g. anti proti + g. erós láska] zniţujúci pohlavný pud. 

antesystola, ae, f. – [l. ante pred + l. systola srdcová systola] antesystola, predčasný srdcový sťah. 

antesystolia →Wolffov-Parkinsonov-Whiteho syndróm. 

antetorsio, onis, f. – [l. ante pred + l. torquere krútiť] antetorzia, skrútenie (kosti) dopredu. 

anteroventralis, e – [l. anterior predný, leţiaci vpredu + l. ventralis leţiaci na brušnej strane] 

anteroventrálny, leţiaci vpredu na brušnej strane. 

anteversio, onis, f. (uteri) – [l. ante vpred + l. vertere obracať] anteverzia (maternice), sklon 

maternice smerom dopredu. 

Antex 490
®
 (Leo Pharm.) – gonadotropín získaný zo séra gravidných kobýl; pregnant mare serum 

gonadotropin; →PMSG.  

Anthalazine
®
 (Bowman) – anthelmintikum; →piperazín. 

Anthelcide EQ
®
 (Norden) – anthelmintikum; →oxibendazol. 

Anthelin
®
 – anthelmintikum; →arekolín kys. p-stibonobenzoová. 

anthelix, cis, f. – [g. anti proti + g. helix vinutie] oblúkovitý val súbeţný so zadnou časťou helixu. 

anthelminthicus, a, um – [g. anti proti + g. helmins-helminthos červ] anthelmintický, vypudzujúci 

cudzopasné hlísty. 

anthelmintiká – [ant(i)helminthica (remedia)] liečivá pouţívané v th. helmintóz. Pôsobia buď 

vermicídne (usmrcujú červy) al. vermifugne (ochromujú al. omamujú červy). Podľa chem. zloţenia 

sa delia na: 1. halogenované fenoly; 2. hexachlórparaxylén;  3. pyrvíniumpamoát; 4. lukantóny; 5. 

deriváty piperazínu; 6. deriváty imidazolu, tiazolu a pyrimidínu. 

 
–––––––––––––––––––––––– 

Prehľad anthelmintík 

–––––––––––––––––––––––– 

Anticestodiká 

     Arekolín 

     Aspidín 

     Aspidinol 

     Dichlórfen 

     Embelín 

     Chinakrín 

     Kosín 

     Naftalén 

     Niklozamid 

     Peletierín 

     Peletieríntanát 

Antinematodiká 

     Alantolaktón 

     Amoskanát 

     Befénium 

     Bitoskanát  

   Cyklobendazol 

   Dietylkarbamazín 

   Difenazón 

   Diltiazanínjodid  

   Genciánová Violeť 
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   4-hexyrezorcinol 

   Karvakrol 

   Mebendazol 

   2-naftol 

   Oxantel 

   Papaín 

   Piperazín 

   Kys. kainová 

   Piperazínadipát 

   Piperazíncitrát 

   Piperazínedetát vápenatý 

   Piperazíntartrát 

   Pyrantel 

   Pyrvíniumpamoát 

  -santonín 

   Stibáziumjodid 

   Tetrachlóretylén 

   Tetramizol 

   Tiabendazol 

   Tymol 

   Mebendazol 

   Tymyl N-izoamylkarbamát 

   Ureastibamín 

   Tetrachlórmetán 

Antionchocercica 

   Ivermektín 

   Suramín sodný 

Antitrematodiká 

   Antiolimín 

   Tetrachlóretylén 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

1. Halogenované fenoly 

Befénium – pouţíva sa pri ankylostomiáze (Alcopar
®
).  

Bitionol – pouţíva sa pri trematodózach (Actamer
®
, Bitin

®
). 

Niklozamid – (Yomasan
®
, Fenasal

®
, Radeverm

®
, Taenifungin

®
) a oxyklomazid, pouţívajú sa pri 

cestodózach. 

2. Hexachlórparaxylén – podáva sa pri trematodóze (Chloxyl
®
). 

Pyrvíniumpamoát – pouţíva sa pri enterobiáze (Vanquin
®
, Pyrvinium

®
). 

3. Lukantóny – sú deriváty xantómu, pouţívajú sa pri schistozomiáze (Miracil
®
). 

4. Deriváty piperazínu 

Dietylkabamazón – podáva sa pri filarióze (Hetrazan
®
). 

5. Deriváty piperazínu 

Piperazínadipát – pouţíva sa pri askaridóze a enterobiáze (Adiprazin
®
, Dietelmin

®
, Entacyl

®
, 

Helmirazin
®
, Nometan

®
, Oxurasin

®
, Oxypaat

®
, Oxyzin

®
 tbl., Pipadox

®
, Vermicompren

®
, Vermilass

®
). 

Piperazíncitrát – pôsobí proti nematódam (Arpezine®, Antepar®, Exelpin®, Exopin®, Helmezine
®
, 

Multifuge
®
, Nematidal

®
, Oxucide

®
, Oxyzin

®
 sirup, Parazine

®
, Pinozan

®
, Pinrou

®
, Pipizan Citrate

®
, 

Pipracid
®
 sirup, Pipraverm

®
 sirup, Piptelate

®
, Rhomex

®
,  Ta-Verm

®
, Uvilon

®
 sirup).  

6. Deriváty imidazolu, tiazolu a pyrimidínu 

Albendazol – pouţíva sa rovnako ako mebendazol (Zentel
®
). 

Levamizol – podáva sa pri enterobiáze a takmer všetkých nematodózach (Decaris
®
). 

Mebendazol – pouţívaný pri ankylostomiáze, echinokokóze, enterobiáze, trichinelóze, 

trichuriáze,strongyloidóze a toxokaróze (Vermox
®
). 

Nitridazol – osvedčuje sa v th. schistozomiázy, trematodózy a amébiázy (Ambilhar
®
). 

Pyrantel – vhodný na th. enterobiázy a askaridózy (Combantrin
®
). 

Tiabendazol – pouţívaný ako mebendazol (Mintezol
®
). 

Chinolínové zlúčeniny 

Oxamnichín – podáva sa pri schistozomiáze (Vansil
®
). 

Prazikvantel – podáva sa pri cestodózach a trematodózach (Biltricide
®
). 

Antibiotiká 

Klindamycín – je účinný pri malárii (Dalacin
®
, Klindamycin

®
). 

Paronomycín – pouţíva sa pri cestodózach a giardiáze (Humatin®). 

Spiramycín – podáva sa pri amebóze, kryptosporidióze, pneumocystóze a toxoplazmóze 

(Rovamycin‹). 
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Tetracyklíny – ordinuje sa pri amébiáze, balantidióze, giardiáze a malárii (Oxymykoin
®
, 

Rolitetracyclin
®
, Tetracyklin

®
). 

A. sa často kombinujú s laxatívami, aby sa usmrtené al. omámené červy dostali z tela von. 

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

anthelmycín – antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces longissimus pôsobiace proti červom. 

anthelón E – inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy; →enterogastrón. 

anthelón U – polypeptid stimulujúci proliferáciu buniek a inhibujúci sekréciu ţalúdkovej šťavy; →EGF-

urogastrón. 

Anthelvet
®
 (McNeil) – anthelmintikum účinné proti cestódam; →tetramizol. 

Anthen
®
 (Byk Gulden) – antiparkinsonikum; →prodipín. 

anthesterinum – antesterín; syn. →taraxasterol. 

anthidroticus, a, um – [g. anti proti + g. hidros pot] ant(i)hidrotický, zabraňujúci poteniu, proti 

nadmernej činnosti potových ţliaz. 

Anthio
®
 – inhibítor cholínesterázy, akaricídum, systémové insekticídum; →formotión. 

anthioliminum →antiolimín. 

Anthiomaline
®
 (Specia) – anthelmintikum účinné proti trematódam; →antiolimín. 

Anthion
®
 – persíran draselný, pouţíva sa vo fotografii (odstraňuje posledné stopy tiosíranu z filmov a 

platní), analyt. chémii, ako bielidlo textilu, mydiel ap. 

Anthiphen
®
 – anthelmintikum účinné proti cestódam; →dichlorofén. 

Anthisan
®
 (M & B) – antihistaminikum; →pyrilamín. 

Anthoceropsida – Anthocerotae, roţteky, trieda pododdelenia machorastov. Majú jednoduchú ploskú 

lupeňovitú stielku. Bunky majú po jednom veľkom chloroplaste s pyrenoidom ako v bunkách rias. A. 

sa vyznačujú vysokodiferencovaným dlhým rohovitým spórangiom, vnútri s kolumelou, kt. sa otvára 

chlopňami zhora dolu. Na stene výtrusnice sú pravé prieduchy. Roţtek hladký (Athoceros laevis) 

rastie na vlhkých poliach. 

Anthocerotae →Antheropsidae. 

anthocyaninum – [g. anthos kvet + g. kyanos modrý] →antokyníny. 

Anthol
®
 – anthelmintikum; →arekolín kys. p-stibinobenzoová. 

Anthon
®
 – anthelmintikum; →trichlórfon. 

anthophylli – dozreté plody klinčekovca voňavého; →Syzygium aromaticum (Myrtaceae). 

anthophyllite – antofylit, azbestový minerál, druh →amfibolu. 

anthorine – antorín; syn. →atizín. 

Anthozoa – koraly, morské polypovce. Majú ektodermový hltan, zloţitejšiu tráviacu dutinu, kt. je 

rozdelená priehradkami. Väčšina druhov má vyvinutú kostru z rohoviny al. uhličitanu vápenatého. 

Ţijú zväčša v kolóniách v tropických a subtropických moriach na plytkejších miestach. Mnohé z nich 

majú veľký význam pri utváraní zemského povrchu, tvoria korálové útesy, bralá a atoly. Osemlúčové 

korály (Octocorallia) majú 8 ramien a 8 priehradiek. Známych je asi 6000 druhov. Patrí sem koral 

červený (Corallium rubrum), kt. tvorí vetvisté kolónie z červeného vápencového materiálu. Polypy 

má svetlejšej farby. Ţije v Stredozemnom mori. Šesťlúčové koraly (Hexacorallia) majú priehradky 

vţdy v násobku šiestich. Okrem veľkých priehradiek (makrosepta) sú vyvinuté aj malé priehradky 
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(mikrosepta). Ramien je vţdy viac ako 6. Patria sem ojedinele ţijúce aktínie a v kolónach ţijúce 

konárniky (Madreporaria), kt. vylučujú silnú vápencovú kostru rozličného tvaru. 

anthracenum →antracén. 

anthracaemia, ae, f. – [g. anthrax uhlie + g. haima krv] antrakémia, celková infekcia s prítomnosťou 

B. anthracis v krvi. 

anthracofibrosis, is, f. – [g. anthrax uhlie + l. fibrosis jazvenie] antrakofibróza, zjazvenie tkaniva s 

prímesou (uhoľného) prachu. 

anthracosis, is, f. – [g. anthrax-anthrakos  uhlie + -osis stav] antrakóza, pneumokonióza vyvolaná 

zaprášením (pľúc) uhoľným prachom. Častice uhoľného prachu pohlcujú alveolárne makrofágy a 

odvádzajú sa lymfou; vyvolávajú ich sčernanie. Uhoľnému prachu je vystavená väčšina mestských 

obyvateľov, nevyvoláva však poruchy respirácie ani dispozíciu k infekcii. Jeho nadmerné 

hromadenie v pľúcach pri dlhodobej expozícii, napr. po > 15-r. prácach v bani (,,banícke pľúca―) 

však zapríčiňuje loţiskové uloţeniny pozdĺţ respiračných bronchiolov (,,uhoľné makuly―), loţiskový 

emfyzém, miernu fibrózu pľúc a chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Dg. sa potvrdzuje rtg (difúzne 

drobnoloţiskové zmeny, ,,retikulácia― a prejavy emfyzému) a funkčným vyšetrením pľúc. 

anthrax, cis, m. – [g.] uhlie, antrax, slezinová sneť, zoonóza, kt. postihuje bylinoţrave´é zvieratá, ako 

aj človeka. Infekčná choroba vyvolaná →Bacillus anthracis. Odolné antraxové endospóry môţu 

inhaláciou vyvolať u ľudí smrteľnú chorobu. Táto ich schopnosť sa zneuţíva v biol. vojne i 

bioterorizme. Aerosólový útok pomocou 100 kg antraxových spor by mal na zaľudnenú oblasť 

rovnaký letálny účinok ako vodíková bomba. 

Epidemiológia – a. bol známy uţ v staroveku. Je to zoonóza bylinoţravcov, prenosná na človeka. 

Choroba je rozšírená po celom svete, najviac v rovinatých krajoch pozdĺţ riek (pastierske oblasti). 

Je častejší v rozvojových krajinách bez veterinárnych verejno-zdravotníckych programov. V niekt. 

oblastiach sa zvyšuje výskyt a. zvieratách (juţ. a stredná Afrika, Ázia, Afrika, karibská oblasť a 

Stredný východ). Ľudia sa nakazia obyčajne stykom s chorým zvieraťom (roľníci, zverolekári) al. pri 

spracovaní produktov infikovaných zvierat (mäso, koţa, srsť, vlna, rohy, kopytá ap.).  

A. sa vyskytuje prevaţne sporadicky, v niekt. krajinách je endemický. Zamorené bývajú oblasti 

zaplavované a slúţiace v lete ako pasienky. V priebehu 2. svetovej vojny sa konali pokusy s a. v 

Krügerovom národnom parku pri záp. pobreţí Škótska. Ţivotaschopné spóry tam pretrvávali aţ 36 r. 

a dekontaminácia si počas 8 r. vyţiadala 280 ton formaldehydu. 

Epidémie (,,čierny mor``, angl. black bane) sa vyskytovali pp. v 17. stor. V min. stor. rozsiahle 

epizoócie decimovali na svete celé stáda bylinoţravcov; napr. v Irane r. 1945 zahynulo na a. ~ 1 

milión oviec. 

Epidémia koţnej formy a. postihla v r. 1979 – 1985 > 10 000 osôb v Zimbabwe a r. 1987 

v Paraguay. V USA bolo r. 1944 – 1994 hásených 224 prípadov koţného a 11 prípadov inha-

lačného a. Hromadne sa a. vyskytol vo výskumnom biol. ústave vo Sverdlovsku r. 1979, keď 

inhaláciou antraxových spór ochorelo 79 osôb a 68 z nich exitovalo. 

U nás sa a. vyskytoval na vých. Slovensku, kde v r. 1941 – 1956 ochorelo 144 osôb; išlo o koţné 

formy, len u 2 pacientov mala choroba septický charakter so splenomegáliou. Posled-ný prípad v 

býv. ČSFR bol hlásený r. 1985. 

A. sa prenáša zo zvierat (hovädzí dobytok, ovce, ošípané, kone) a podlieha povinnému hláseniu. B. 

anthracis je patogénny pre myši, morčatá, králiky, ovce, kozy, kravy, kone, ťavy, antilopy. Pomerne 

odolné sú ošípané a mäsoţravce. Vtáky nie sú vnímavé. Neobyčajne vnímavá na infekciu je ovca 

domáca (Ovis domestica). Nákaza v nej prebieha väčšinou apoplektiformne. Chorá ovca zaostáva 
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za stádom; náhle sa dostavujú kŕče, padá k zemi a zo všetkých otvorov krváca. Krv je tmavočervená 

a horúčka dosahuje 40 – 42 °C. Imunizáciu zvierat vyriešil r. 1881 L. Pasteur. 

Prenos z nakazených bylinoţravých zvierat na človeka sprostredkujú ich produkty – koţa, srsť, vlna, 

mäso, kostná múčka, kopytá, rohy i kly. Zdrojom nákazy boli aj koţné výrobky a suveníry (opasky, 

stoličky, podušky, bubny, napr. z Haiti – Bongodrum disease), ovčia vlna, kozia srsť, slonovia a i. V 

prvej svetovej vojne to boli štetky na holenie. 

Infekcia môţe nastať inhaláciou kontaminovaného prachu pri spracovaní zvieracích produk-tov 

(priemyslový a., choroba handrárov). Pasívne môţe nákazu prenášať aj hmyz (muchy, ovady, 

komáre). Priamy prenos a. z človeka na človeka je veľmi nepravdepodobný.  

Etiopatogenéza – B. anthracis je grampozit. veľmi hrubá palička, dlhá ~ 3 – 10 m, hrubá ~ 1 m. 

Konce sú ostro zarezané a mierne konkávne. Radia sa do dlhých retiazok a svojím zoradením 

pripomínajú bambusovú tyč. V ţivom tele tvoria puzdra, rovnako ako na pôdach kultivovaných v 

atmosfére so zvýšeným obsahom CO2. Mimo ţivé telo tvoria centrálne uloţené spóry. Sporulácia 

prebieha len za prítomnosti kyslíka a v tele mŕtvoly len vtedy, keď prenikne do nej vzduch (napr. pri 

pitve). Sporuláciu vyvoláva aj vhodná teplota, nedostatok ţivín, nedostatok vody, prostredie s 

neutrálnou al. mierne alkalickou reakciou. Pridaním antiseptík do kultivačných pôd sa dajú 

vypestovať trvale nesporulujúce kmene, kt. sa hodia na výrobu vakcín. 

B. anthracis tvorí spóry, kt. sa dajú znázorniť fuchsínom za tepla a morením kys. chrómovou. 

Puzdrá sa farbia podľa Giemsu al. metachromatickou metylénovou modrou podľa Patočku 

a Ilavského.  

B. anthracis rastie dobre aj na obyčajných pôdach pri 37 °C i pri izbovej teplote. V bujóne rastie v 

charakteristickom sedimente, kt. sa podobá chumáčiku pradeného skla. Na pevných pôdach rastie 

vo veľkých kolóniách, kt. majú plsťový vzhľad (,,caput Medusae``). Na krvnom agare netvorí okolo 

kolónií hemolýzu al. len vo veľmi úzkej zóne. 

Vegetatívne formy hynú pri zahriatí na 55 °C za 40 min., zmrazenie ich neničí. Rezistencia spór je 

veľmi vysoká. V zaschnutom stave vydrţia aţ desiatky rokov. Suché teplo ich ničí pri 150 °C aţ za 1 

h vlhké teplo pri 121 °C za 15 min. Z chem. dezinficiencií spóry najlepšie ničí formalín, 0,1 % rozt. 

sublimátu za 20 min. Voči 5 % rozt. fenolu sú spory necitlivé.  

Častice nesúce spóry (Ø 1 – 6 m) môţu ľahko prenikať aţ do alveol. Endospory klíčia vnútri 

makrofágov a uvoľňujú vegetatívne formy, kt. sa mnoţia v lymfatických uzlinách a exprimujú hlavné 

virulentné faktory kódované na plazmidoch pXO1 a pXO2: 2 binárne exotoxíny, edémový (ET) a 

letálny (LT) a polyglutamylové puzdro, inhibujúce fagocytózu. ET sa skladá z edémového faktora 

(kalmodulín-dependentná adenylátcykláza) a z protektívneho antigénu (PA), sprostredkujúceho 

väzbu a prienik toxínu do bunky s následnou zvýšenou tvorbou cAMP v bunke. LT má okrem PA 

letálny faktor (zinková metaloproteáza) a stimuluje makrofágy k produkcii TNF-a a IL-1b. Expresiu 

príslušných génov pre toxíny a puzdro regulujú navyše transkripčné aktivátory (AtxA a AcpA). 

Zistilo sa, ţe mutantné bunky rezistentné voči B. anthracis nie sú schopné viazať ochranné 

antigény, takţe nemajú receptory toxínov. Podarilo sa upraviť vnímavosť buniek na antraxový toxín 

vpravením génu do týchto mutantných buniek. Tento gén kóduje proteín pozostávajúci z 368 

aminokselín, podobný proteínu TEM8, kt. súvisí s vznikom kolorektálneho karcinómu. Identifikovala 

sa aj oblasť v časti receptora, kt. vyčnieva z membrány. Táto oblasť je dôleţitá pre proteín-

proteínové interakcie. 

Známy je receptor antraxového toxínu a trojrozmerná štruktúra jeho jednej zloţky. Metódou 

génového inţinierstva sa pripravil fragment proteínu receptora antraxového toxínu (ATR). Keď sa 

pridá k bunkám kultivovaným v Petriho miske, fragment ATR blokuje väzbu toxínu na povrch buky, 

čím sa zabráni letálnemu účinku toxínu. 
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Lymfatickou a krvnou cestou, kde dosahujú koncentráciu 107 aţ 108/ml, sa bacily môţu šíriť do 

ostatných orgánov, v kt. vyvolávajú okrem edému homoragické a nekrotické lézie. 

Klin. obraz – inkubačné obdobie trvá 1 – 5 d, pri inhalačnej forme aj dlhšie (10 – 60 d; vo 

Sverdlovsku aţ 43 d). Príznaky závisí od spôsobu nákazy a od dávky (LD50 je 2500 – 55 000 

vdýchnutých spór). Infekcia B. anthracis môţe mať 6 foriem: 1. koţná forma; 2. pľúcna forma; 3. GIT 

forma.; 4. orálne-glandulárna forma; 5. cerebrálna forma; 6. septická forma. 

Kožná forma – má inkubačné obdobie 1 – 3 d, po kt. vzniká v mieste infekcie pustula (pustula 

maligna) al. karbunkul (carbunculus contagiosus). V mieste infikovaného poranenia sa vyvi-nie 

najprv svrbivý puchierik, kt. sa podobá papule po bodnutí hmyzu, z neho nebolestivý vred s Ø 1 – 3 

cm, čierny príškvar s opuchom, hnisaním a drobnými puchierikmi v okolí. Regionálne lymfatické 

uzliny bývajú zdurené. Horúčka nemusí byť prítomná. Táto forma je najčastejšia (~ 95 %), vzniká 

traumatickou cestou ako choroba z povolania. Najčastejšie sa vyskytuje u veterinárov, mäsiarov a 

roľníkov. Malígny edém môţe zasiahnuť celú krčnú a hrudnú oblasť. Lézie sa hoja v priebehu 1 – 2 

týţd. a väčšinou nezanechávajú jazvu. Asi v 20 % neliečených prípadov nastáva exitus.  

Pľúcna forma – bola častejšia v minulosti. Vznikala disemináciou infekcie z karbunkla al. po 

vdýchnutí prachu kontaminovaného spórami (z koţe, srsti ap.). V alveoloch fagocytované sporu sa 

propagujú do mediastinálnych a peribronchiálnych uzlín , kde sa rozmnoţujú. Vzniká hemoragicko-

nekrotický zápal uzlín, mediastinitída s hemoragickým pleurálnym výpotkom, príp. s krvácaním do 

pľúc. Choroba prebieha v 2 fázach: prvé príznaky po inhalácii sa podobajú nádche, spočiatku je 

horúčka, únava, dráţdivý kašeľ, bolesti hlavy a na hrudníku; po 3 – 5 d sa však dostavujú závaţné 

príznaky, dýchavica, cyanóza a príznaky septického šoku, kt. sa končí obyčajne exitom. Takmer 

polovica pacientov má súčasne hemoragickú meningitídu. 

GIT (črevná) forma – je zriedkavá a často fatálna. Vzniká perorálnou cestou po poţití mäsa chorého 

zvieraťa. Prim. lézie bývajú v terminálnom ileu a céku. GIT forma sa prejavuje spočiatku bolesťami 

brucha, stratou chuti do jedenia, nauzeou, vracaním, príp. hematemézou a krvavou hnačkou. Druhý 

aţ štvrtý d sa tvorí rapídne masívny ascites. V 25 – 60 % prípadov nastáva exitus. Smrteľná býva 

toxémia al. terminálna perforácia čreva.  

Orálne glandulárna forma – vyskytuje sa výnimočne v endemických oblastiach (argentína, Turecko). 

Ulceronekrotické al. pseudomembranózne zmeny v orofaryngu, zdurenie krčných uzlín a masívny 

edém, siahajúci niekedy aţ na hrudník, pripomínajú malígnu diftériu. Na rozdiel od klasického 

črevného a. má táto forma miernejší priebeh a priaznivejšiu prognózu. 

Cerebrálna forma – prebieha pod obrazom hemoragickej meningitídy al. meningoencefalitídy ako 

komplikácia uvedených foriem, zriedka ako prim. postihnutie. Začioatok je perakútny s príznakmi 

subarachnoidálneho krvácania. V likvore sa zisťujú antraxové bacily. Priebeh je väčšinou fatálny v 

priebehu 1 d aţ 1 týţd. Fialový vzhľad prekrvácaných leptomeningov pri obdoklcii pripomína 

,,kardinálsku čiapočku―. 

Septická forma – vzniká z pľúcnej al. črevnej formy. Infekcia postupuje do lymfatických uzlín a 

krvného riečiska. Prítomná býva vysoká horúčka, triaška, koliky, krvácania do koţe. 

Dg. – stanovuje sa na základe dôkazu B. anthracis v sekréte z karbunkulu (koţná vorma) spúta 

(pľúcna forma), stolice (črevná forma), krv (pri septickej forme z krvného rozteru), likvor, a to 

mikroskopickým vyšetrením, kultiváciou, príp. pokusom na zvierati (myš). Izoláty treba vţdy podrobiť 

testom citlivosti na antibiotiká. Kmene rezistentné na penicilín sa uţ zistili (1997). Bioteroristi majú 

pp. k dispozícii nové umelo mopdifikované kmene, kt. sú polyrezistentné al. silne virulentné. U 

zomrelých osôb a uhynutých zvierat (i v štádiu rozkladu) sa dá dg. stanoviť vyšetrením vnútorných 

orgánov (sleziny) pomocou termoprecipi-tačnej Ascoliho reakcie. Za tepla vyluhovaný extrakt 

obsahuje termorezistentné špecifické antigény, kt. sa dokáţu precipitáciou pomocou špecifického 



 788 

imunoglobulínu. Test je vhodný aj na retrospektívne overovanie dg. Špecifické protilátky moţno 

detegovať terstom ELISA a imunoblotom, menej vhodná je mikrohemaglutinácia. Novšie sa dg. 

stavuje pomocou metódou DNA. Rýchle stanovenie dhg. umoţňuje polymerázová reťazová reakcia 

(PCR), príp. jej modifikácie.  

Dfdg. – pri koţnej forme treba odlíšiť furunkul a karbunkul (zámena s karbunkulom by mohla viesť k 

chir. intervencii, kt. je tu kontraindikovaná). Streptokokové a stafylokokové karbunkuly sú na rozdiel 

od a. veľmi bolestivé. Ďalej treba odlíšiť nekrotizujúce lézie, ako je ecthyma, noma (u dystrofických 

jedincov), herpes necrotisans, zoster, orf (poxvirózu) a rickettsiové horúčky (ich iniciálne lézie – 

tache noire, cigarette burn lesion). Do úvahy prichádza aj červienka (Rosenbachov eryzipeloid), 

burulský vred (Mycobacterium ulcerans), kt. je síce tieţ nebolestivý, ale nezisťuje sa pri ňom 

lymfadenopatia. 

Pri orofaryngových léziách s lymfadenitídou al. edémom treba vylúčiť stafykokokovú a tbc etiológiu, 

tularémiu, mor a diftériu, Quinckeho edém, orbitocelulitídu a i. Antraxová lymfadenitída je 

nebolestivá, má protrahovaný priebeh a neabsceduje. 

Pľúcnu formu charakterizujú včasné rtg nálezy v mediastíne. Podobné obrazy sa však zisťujú aj pri 

iných baktériových mediastinitídach a prim. pľúcnej histoplazmóze (nechýba tu však mulfiformný al. 

nodózny erytém). Treba rozlíšiť aj zmeny na pľúcach pri tularémii, psitakóze, legionelóze, Q-

horúčke, sarkoidóze.  

Črevná forma môţe imitovať akút. brušnú príhodu, akút. gastroenteritídu, peritonitídu, brušný týfus, 

príp. tyfoidné formy rôznych infekcií. 

Hemoragickú meningitédu moţno dg. pomocou CT bez kontrastu a mikroskopickým vyšetrením 

likvoru. 

Th. – úspech závisí od jej včasnosti. Liekom voľby je penicilín G vo vysokých dávkach a tetracyklíny. 

Pri lokalizovaných koţných formách sa podáva Penicilin V
®
 4-krát 200 – 500 mg/d 7 – 10 d. Moţno 

ním zabrániť progresii a príp. generalizácii choroby. Alternatívou je doxycyklín (2-krát 100 mg/d). 

amoxicilín, makrolidy, chloramfenikol (50 – 100 mg/kg/d), aminoglykozidy, fluorochinolíny 

(ciprofloxacín, ofloxacín, levofloxacín, 2-krát 500 mg/d p. o.).  

V th. prípadov, kde sa uţ po inhalácii B. anthracis vyvinuli príznaky pľúcnej formy a., je indikovaná i. 

v. aplikácia ciprofloxacínu (2-krát 400 mg/d; ak nejde o rezistentný kmeň moţno substitučne 

podávať penicilín (aţ 24 mil. j./d) al. doxycyklín (2-krát 100 mg).  

Prirodzená rezistencia kmeňov B. anthracis je voči aztreonamu, cefotaxímu, ceftazidímu, 

cefurozímu a kortimoxazolu. V ťaţkých prípadoch (malígny edém, systémové postihnutie) sú 

indikované kortikoidy. Prognóza pľúcnej a črevnej formy je nepriaznivá. 

Jestvuje špecifický imunoglobulín. Rozhodujúci význam má účinné antidótum proti toxínu. 

Antibiotiká totiţ na cirkulujúci toxín nepôsobia.  

U ľudí je vakcína (napr. BioPort Corp. of Lansing, Michigan) účinná v 93 % prípadov. Ide o 

bezbunkový filtrát, kt. neobsahuje ţivé ani mŕtve baktérie. Zvieracie vakcíny sa nesmú pouţívať u 

ľudí. Odporúča sa očkovať ľudí, kt. prichádzajú priamo do styku s mikroorganizmami v laboratóriu, 

spracúvajú koţe a koţušiny zo zvierat importovaných z krajín s nízkym štandardom preventívnych 

opatrení proti a., ako aj osoby spracúvajúce potenciálne infikované zvieracie produkty v oblastiach s 

vysokým výskytom choroby. Očkujú sa aj vojaci pôsobiaci v oblastiach s rizikom expozície B. 

anthracis (biol. zbraň). Gravidné ţeny sa očkujú len v absol. nevyhnutných prípadoch.  

Anthriscus cerefolium – trebuľka voňavá, dvojklíčnolistová koreninová rastlina z čeľade mrkvovitých 

(Daucaceae). 
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anthropogenesis, is, f. – [g. anthropos človek + g. genesis pôvod] antropogenéza, proces vzniku a 

vývoja človeka. 

Anthropoidea – opice, primáty s dokonale vyvinutým mozgom, relat. väčším u mláďat. Mozog je na 

povrchu zbrázdený. Na prstoch majú nechty. Oči smerujú dopredu. Chvost je obyčajne dlhý, ovíjavý 

(pomáha pri lezení po stromoch). Majú dobre vyvinutú kľúčnu kosť. Hmotnosť tela spočíva viac na 

zadných končatinách. Majú jednoduchý ţalúdok, sú všeţravé. Slepé črevo je krátke a má prívesok. 

Rodia jedno mláďa, na prsiach majú jeden pár mliečnych bradavíc. Opica ploskonohé (Platyrrhina) 

majú širokú nosovú priehradku a rozostúpené nozdry. Ţijú v Stred. a Juţ. Amerike (opice Nového 

sveta). Kosmáčovité (Callitrichidae) sú malé píimáty, asi ako veveričky, majú ostro zakončené 

nechty podobné pazúrom. Rodia viac mláďat (2 – 3). Malpovité (Cebidae) majú ploské nechty a na 

ruke krátky palec, obidve skupiny dlhý chytavý chvost. Opice úzkonosé (Catarrhina) majú nozdry 

blízko seba, úzku nosovú priehradku. Pri mnohých druhoch sú vyvinuté lícne torby. Chvost nie je 

chytavý, obyčajne býva krátky. Ţijú v Afrike a juţ. Ázii (opice Starého sveta). Čeľaď mačiakovité 

(Cercopithacidae) má veľa druhov, sú to stredne veľké opice, zväčša majú chvost a lícne torby. Ţijú 

na stromoch a skalách, zo známych opíc sem patrí mačiak, gueréza, pavián, makak rhesus. Čeľaď 

gibonovité (Hylobatidae), štíhle, stredne veľké opice s dlhými prednými končatinami. Ţijú iba na 

stromoch v Zad. Indii a na Sundských ostrovoch. Orangutanovité (ľudoopice, Pongidae) majú silný 

chrup, mozog zloţitej stavby. Nemajú chvost ani lícne torby. Samice menštrujú. Šimpanz učenlivý 

(Pan troglodytes) ţije v spoločnostiach v lesoch stred. Afriky. Samec je aţ 170 cm vysoký, samica 

len 130 cm. Orangutan sundský (Pongo pygmaeus) ţije osamelo na stromoch na Sumatre a 

Borneu. Gorila obyčajná (Gorilla gorilla) je najväčšia opica, ţije v horách Tanzánie a v pralesoch 

Konga, najmä na zemi. Gorily ţijú v tlupách. Samce majú silné svaly, sú aţ 2 m vysoké a váţia 300 

kg. 

anthropoides, es –[g. anthropos človek + g. eidos podoba] antropoidný, podobný človeku. 

anthropologia, ae, f. – [g. anthropos človek + g. logos náuka] →antropológia. 

anthropometria, ae, f. – [g. anthropos človek + g. metron meradlo] →antropometria. 

anthropomorphismus, i, m. – [g. anthropos človek + g. morfé  tvar] →antropomorfizmus 

anthropophagia, ae, f. – [g. anthropos človek + g. fagein jesť, poţierať] →antropofagia. 

anthropophilicus, a, um – [g. anthropos človek + g. filiein milovať] →antropofilný. 

anthropophobia, ae, f. – [g. anthropos človek + g. fobos strach] →antropofóbia. 

anthropos, i, m. – [g.] človek. 

anthropozoonosis, is, f. – [g. anthropos človek + g. zóon zviera + g. nosos choroba] 

→antropozoonóza. 

Anthyllis vulgaria L. (Viciaceae) – bôľhoj lekársky (čes. úročník bolhoj). Rozpadáva sa na niekoľko 

poddruhov. Najrozšírenejší je bôľhoj lekársky obyčajný [ssp. vulgaris (Kern.) A. et Gr.] a bôľhoj 

lekársky kernerov [ssp. kerneri (Sag.) Dom.]. Trváca, 5 – 40 cm vysoká bylina s viachlavým 

podzemkom. Byle sú väčšinou jednoduché, vystúpavé al. priame, pritisnuto al. odstávajúco chlpaté. 

Prízemné listy sú dlhostopkaté, elipsovité, celistvookrajové a tvoria ruţicu. Listy na byliach sú 

striedavé, nepárno perovitozloţené z podlhovasto vajcovitých, ţltkastozelených lístkov, kt. sú na líci 

lysé al. pritisnuto chlpaté, na opaku hodvábno chlpaté. Koncový lístokj je omnoho väčší ako ostatné. 

Kvety vyrastajú na koncoch bylí v 1 – 2 hustých hlávkach, sediacich v pazuchách širokých 

listeňovitých, 3 – 7-laločných listov. Jednotlivé kvety sú sediace, priame 1 – 2 cm dlhé. Kalich je 

päťzubý, valcovitý, po odkvinutí nafúknutý a suchoblanitý, belavý al. ţltkastý, v hornej časti niekedy 

červenkastý. Tyčiniek je 10 a sú jednozväzkové. Plod je malý, šikmovajcovitý struk s 1 – 2 

semenami, celý uzavretý v suchom kalichu. Kvitne od mája do začiatku septembra. U nás sa 
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vyskytuje na suchších lúkach, pasienkoch, výslnných, trávnatých a krovinatých stráňach, al aj na 

medziach a vo svetlých hájoch, roztrúsený po celom území, od níţin aţ do horského pásma, niekt. 

poddruhy aj v subalpínskom a alpínskom pásme [bôľhoj alpínsky, A. v. ssp. alpestris (Kit) A. et Gr.; 

bôľhoj lekársky príbuzný, A. vulneraria ssp. affinis (Birtt.) Dom.]. Je dobrou krmovinovou rastlinou. 

Niekedy sa pouţívala v ľudovom lekárstve na liečenie rán. Kvety sa pouţívajú ako prísada do 

aromatických bylinných kúpeľov. 

Anthyllis vulgraria 

anti- – prvá časť zloţených slov z g. anti proti, opačne. 

anti-A – pravidelné (,,prirodzené―) aloaglutiníny prítomné v plazme osôb s krvnou skupinou 0 a B. 

anti-A1 – nepravidelné protilátky systému krvných skupín AB0, pomerne často prítomné v sére osôb s 

krvnou skupinou A2 a A2B. 

antiacidotiká – látky pouţívané v th. acidózy. Patrí sem: 1. hydrogénuhličitan sodný, NaHCO3, kt. sa 

pouţíva na obnovenie tlmivej kapacity a zvýšenie exkrécie vodíkových iónov výmenou za ión sodíka 

v obličkových tubuloch; pri srdcovej nedostatočnosti a opuchových stavoch je vzhľadom na zvýšený 

prívod sodíka ţiaduca zvýšená opatrnosť; 2. trihydroxymetylaminometán  (TRIS, Trometamol, 

THAM); pri obličkovej nedostatočnosti môţe vyvolať obrnu dýchania a hypoglykémiu. A. sa dávkujú 

podľa Mellemgardovho-Astrupoveho vzorca (→acidobázická rovnováha): 

Potreba zásad = –BE (mmol/l) . 0,3. telesná hmotnosť (kg) 

antiadhaesiva – antiadhezíva, farm. pomocné látky pri výrobe tbl., protilepivé látky, mazadlá, 

antidherenciá. Zabraňujú lepeniu tabletoviny na povrch lisovnice a lisovníkov. Účinkujú 

hydromechanicky al. kontaktom. Zväčša hydrofóbne látky, napr. stearáty, kys. steárová, mastenec. 

Menej účinné sú a. rozp. vo vode, napr. polyetylénglykoly 4000 a 6000. 

antiadrenergiká →sympatikolytiká. 

antiaglutinín – látka pôsobiaca proti účinku aglutinínu. 

antiagreganciá – [antiaggregantia (remedia)] liečivá, kt., bráni agregácii trombocytov, a tým 

zamedzujú tvorbe trombocytových trombov. Mechanizmus blokády jen pri jednotlivých liečivých 

odlišný, čo umoţňuje ich kombináciu. A. zniţujú mortalitu pacientov s aterosklerotickými 

ochoreniami, napr. po infarkte myokardu, nestabilnej angina pectoris, po revaskularizačných 

operáciách al. tranzitórnych mozgových príhodách. Okrem, pouţívania v sek. prevencii ovplyvňuje 

aj výskyt akút. infarktu myokardu v rámci prim. prevencie, t. j. pp. aj u zdravých muţov. 

Antiagregačný účinok majú aj nitráty, niekt. -blokátory, antagonisty vápnika, niekt. nesteroidové 

antiflogistiká. K a. v uţšom slova zmysle patria: 
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Dipyridamol – inhibuje fosfodiesterázu trombocytov, výhodná je preto kombinácia s kys. 

acetylsalicylovou, kt. pôsobí iným mechanizmom; vazodilatačný účinok (po vyšších dávkach) s 

poklesom periférnej rezistencie ciev môţe vyvolať ,,steal― sy. preto sa nemá pouţívať pri 

ischemickej chorobe srdca neodporúča. V kombinácii s účinnou antikoaguláciou sa odoporúča v 

prevenciu tromboembolických komplikácií chlopňových náhrad, v kombinácii s kys. acetyl- 

salicylovou môţe zlepšovať dlhodobú priechodnosť artokoronárnych by-passov a artériove-nóznych 

fistúl. 

Ditazol – staršie agregans, u nás sa nepouţíva. Je indikovaný pri stavoch s hyperkoagulabi-litou 

trombocytov. Kontraindikáciou sú krvácavé stavy a hepatopatie. K neţiaducim účinkom patrí 

krvácanie z GIT. Podáva sa v dávke 200 – 400 mg 2-krát/d (Ageroplas
®
 cps. Serono). 

Indobufén – Indobufenum, inhibuje tromboxánsyntetázu, čím zniţuje agregáciu trombocytov 

(vrátane tzv. spontánnej agregácie), na hodnoty koagulačných faktorov nemá vplyv. Podobne ako 

kys. acetylsalicylová blokuje cyklooxygenázu, tento účinok je však vratný. .Indikácie →kys. 

acetylsalicylová; vzhľadom nákladnosť th. uprednostňuje sa kys. acetylsalicylová a indobufén sa 

podáva len v prípade jej kontraindikácie a poptrebe termínovaného ukončenia antiagregačného 

účinku (napr. pred plánovaným chir. výkonom). Kontraindikáciou sú poruchy koagulácie, vredová 

choroba, precitlivenosť na indobufén. K neţiaducim účinkom patria bolesti brucha, zvýšené 

krvácanie, alergické koţné reakcie, vznik al. exacerbácia vredovej choroby. Podáva sa p. o. v dávke 

200 – 400 mg/d v 2 čiastkových dávkach; i. v.: 200 mg 1 – 2-krát/d (Ibustrin
®
 inj. sicc. Farmitalia, 

Ibustrin
®
 tbl. Farmitalia.) 

Kys. acetylsalicylová – patrí k najúčinnejším a. Blokuje cyklooxygenázu (kľúčový enzým v 

metabolizme prostanoidov). Prerušením syntézy tromboxánu A2 v trombocytoch sa ovplyvňuje jedna 

z hlavných ciest aktivácie trombocytov. Postihnutá je agregabilita trombocytov, nie však adhezivita, 

takţe a tým nezabraňuje uvoľňovaniu rastových faktorov v mieste lézie. Vysoká citlivosť 

cyklooxygenázy a nevratnosť deja umoţňuje intermitentné podávanie nízkych dávok, kt. sú pp. ešte 

účinnejšie, pričom výskyt neţiaducich účinkov po nich je menší. Ako antiagregans sa podáva pri 

námahovej a nestabilnej angina pectoris, nemej ischémii myokardu, stavoch po prekonanom 

infarkte myokardu, po koronárnych revaskularizačných operáciách (bypassoch) a implantáciách 

chlopňových protéz al. artériove- nóznych spojok, staochy po perkutánnych koronárnych 

angioplastikách, bezprostredne po trombolytickej th. (v kombinácii s heparínom), chron. i 

paroxyzmálnej fibrilácii predsiení (ak nie je indikovaná antikoagulačná th.), po tranzitórnych 

mozgových príhodách, pri ischemickej chorobe dolných končatín (vo fáze klaudikácií i trofických 

zmien); →kys. acetylsalicylová. 

Sulfínpyrazón – Sulfinpyrazonum, kompetitívne inhibuje cyklooxygenázu (antiagregácia) a adhéziu 

trombocytov na kolagén. Podáva sa v ,,klasických― indikáciách (ischemická choroba srdca, 

tranzitórna mozgová príhoda) sa neosvedčil, priaznivo však pôsobí prevencii tromboembolických 

príhod u pacientov s mitrálnou stenózou; indikácie v reumatológii; →sulfínpyrazón.  

Sulfínpyrazón – Sulfinpyrazonum, kompetitívne inhibuje cyklooxygenázu (antiagregácia) a adhéziu 

trombocytov na kolagén. V  ,,klasických― indikáciách (ischemická choroba srdca, tranzitórna 

mozgová príhoda) sa neosvedčil, priaznivo však pôsobí prevencii tromboembolic-kých príhod u 

pacientov s mitrálnou stenózou; indikácie v reumatológii. Kontraindikáciou sú krvácavé stavy, ťaţšia 

nefropatia, urolitiáza, vredová choroba. K neţiaducim účinkom patrí krvácanie z GIT, urolitiáza, 

alergické koţné reakcie. Sulfínpyrazón zvyšuje účinok dikumarolových antikoagulancií. Podáva sa v 

dávke 200 mg 4-krát/d (Anturan
®
 dr. Ciba-Geigy). 

Tiklodipín – Ticlodipini hydrochloridum, inhibuje fosfolipázu C, potencuje antiagregačný účinok kys. 

acetylsalicylovej. Účinok nastupuje aţ po niekoľkých d, po ukončení aplikácie však účinok pretrváva 

aţ 10 d. Indikácie →kys. acetylsalicylová; pred plánovanou angioplastikou sa podáva 1 týţd. pred 
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výkonom a th. sa ukončuje 4 týţd. po angioplastike (nebezpečie neutropénie). Kontraindikáciou sú 

krvácavé stavy, podanie pacientom ohrozeným krvácavými stavbmi, gravidita. K neţiaducim 

účinkom patrí ťaţká neutropénia, exantém, hnačky. Tiklodipín zvyšuje antioagregančý účinok kys. 

acetylsalicylovej. Podáva sa v dávke 250 mg 1 – 2-krát/d (Ticlid
®
 dr. Millot). 

antiakne – [anti- + acne uhry] lieky pouţívané v th. →acne vulgaris.  

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

Antiakne 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Deriváty retinolu 

   • Tretinoín  Airol
®
 crm, lot (Hoffmann-La Roche) 

         Derugin
®
 crm, gel (Léčiva) 

         Eudyna
®
 crm, gel (Nordmark) 

               Locacid
®
 crm. liqu. (Pierre Fabre) 

         Retin A
®
 crm, liqu. (Cilag) 

   • Izotretinoín   Roaccutane Roche
®
 cps. (Hoff- 

                               mann-La Roche) 

   • Motretinid  Tasmaderm
®
   

5. Benzoylperoxid Aknefug-Oxid 10%
®
 gel (Wolff)  

    Aknefug-Oxid mild 3, 5 a 10 %
®
  

                                gel (Wolff) 

                  Akneroxid 5 a 10
®
 gel (Hermal) 

                  Antopar
®
 gel (Lek) 

           Eclaran 5 a 10
®
 gel (Pierre Fabre) 

           Inoxitan
®
 lot (Galena) 

           Marduk B a T
®
 gel. (S & K Pharma) 

2. Kys. azelaová   Skinoren
®
 crm (Schering) 

3. Antibiotiká   Erytromycín 

   Klindymycín 

   Meklocyklín 

4. Antiseboroiká   

   • Dechty 

   • Gáfor 

   • Chymotrypsín + uhličitan vápenatý (Aknepur  

      pleťová maska
®
 plv.) 

   • Ichthamol 

   • Kys. salicylová 

   • Rezorcinol 

   • Síra (Aknepur
®
 plv.) 

   • Tetrochinón (Kelox
®
)    

6. Antiandrogény    

   • Algestónacetofenid Neolutin Depositum
®
 

   • Cyoktol           Exandron
®
 

   • Cyproterón           Androcur
®
 

            Cyprostat
®
 

    + etinylestradiol         Diane
®
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

antialergiká – [antiallergica (remedia)] liečivá zmierňujúce prejavy →alergie. Patria sem: 1. →vápnik; 

2. →antihistaminiká; 3. →kortikosteroidy; 4. látky pouţívané na →hyposenzibilizáciu; 

→antiastmatiká. 

antiallergica (remedia) – [anti- + allergia alergia] →antialergiká. 

antialbumín – [anti- + albuminum albumín] precipitín →albumínu. 

antiamébiká – [antiamoebica (remedia)] amébocidá, liečivá pouţívané v th. amebózy; pôsobia na 

Entamoeba histolytica. Podľa mechanizmu účinku sa rozoznávajú: 1. kontaktné (intraluminálne), 

zamerané na améby v čreve; 2. systémové (extraintestinálne), zamerané na pečeňové formy a 

formy postihujúce iné orgány. Niekt. a. majú kombinovaný účinok. Najčastejšie sa pouţíva 

metronidazol, ornidazol, seknidazol a tinidazol; účinný je aj diloxanidfuroát. Pri rezistencii améb na 

nitroimidazoly sa pouţívajú ďalšie a., ako je dehydroemetín, dichlórchinolid (kloroxín, Endiaron
®
 tbl. 

obd., susp. Léčiva; kombinácia s oxyfenónom Endiform
®
 tbl. obd. Léčiva), chlorochín a kombinácia 

broxychinolínu s broxaldínom. Z antibiotík sa pouţívajú tetracyklíny (teracyklín v dávke 500 mg 4-

krát/d počas 10 d, doxycyklín 100 mg raz/d počas 10 d), aminoglykozid paronomycín (Humatin
®
 

cps., pulv., sir. Parke, Davis & Co., v dávke 25 – 35 mg/kg/d v 3 čiastkových dávkach počas 5 d) al. 

spiramycín (250 – 500 mg 3–4-krát/d počas 7 – 10 d). Na voľne ţijúce améby pôsobí amfotericín B. 

Je liekom voľby pri prim. amébovej meningoencefalitíde, kt. pôvodcom je Naegleria fowleri. Podáva 

sa v i. v. infúzii v dávke 0,25 – 1,5 mg/kg/d počas 14 – 21 d; →amebóza. 

 

Prehľad antiamebík 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. 

Preparáty obsahujúce trojmocný al. päťmocný arzén 

    As(+III) 

        arstinol (Mercaptoarsenol
®
, Balarzen

®
) 

        tiokarbamizín (patent USA) 

        tiokarbarson (patent USA) 

        sulfarzid (Bamarsid
®
) 

   As (+V) 

        deifetarzón (Amebarsin
®
, Bémarsal

®
, Rodamed

®
) 

        fenarzónsulfoxylát (Aldarsone
®
) 

        glykotiarzol (Broxolin
®
, Dysentulin

®
, Milibis

®
, Viasept

®
, Wintodon

®
) 

        karbarzón (Ameban
®
, Amebarsone

®
, Amebevan

®
, Amibiarsone

®
, Carb-O-Sep

®
, Histocarb

®
, Fenarsone

®
,  

           Leucarsone
®
) 

        polybendarzol (Bendozol
®
) 

2. Amidy a amidíny 

     Amidy 

         diloxamid (Entalamide
®
, Ame-Boots

®
). 

         diloxamidfuorát (Furamide
®
, Histomibal

®
, Miforon

®
) 

         chlórbetamid (Mantomid
®
, Pontalin

®
) 

         chlórfenoxamid, syn. klefamid (Mebinol
®
) 

         teklozan (Falmonex
®
) 

    Amidíny 

         propamidín (Broline drops
®
) 

         dibrómpropamidín (Brolene
®
, Brulidine

®
) 

3. Nitroimidazolové preparáty 

    Metronidazol (Arilin
®
, Clont

®
, Cont

®
, Danizol

®
, Deflamon

®
, Elyzol

®
, Flagyl

®
, Fossyol

®
, Gineflavir

®
, Klion

®
,     

       Metrogel
®
, Metrolag

®
, Metrolyl

®
, Nidazol

®
, Orvagel

®
, Rathimed

®
, Sanatrichon

®
, Trichazol

®
,Trichocide

®
,  

       Tricho Cordes
®
, Tricho-Gynaedrom

®
, Tricocet

®
, Trivazol

®
, Vagilen

®
, Vagionid

®
, Zadostat

®
) 

    Ornidazol (Avrazor
®
, Madelen

®
, Ornidal

®
, Tiberal

®
) 
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    Teknidazol (Flagentyl
®
) 

    Tinidazol (Fasigin
®
, Fasigyn

®
, Pletil

®
, Simplotan

®
, Sorquetan

®
) 

4. Chinóny a chinolíny 

    Chinóny 

        fanchinón (Entobex
®
) 

    Chinolíny 

        Chinfamid (Amedil
®
, Amenox

®
) 

        Jódchinol (Dinolein
®
, Diodoquin

®
, Di-Quinol

®
, Direxiode

®
, Disoquin

®
, Dyodin

®
, Embequin

®
, Enterosept

®
,  

           Floraquin
®
, Ioquin

®
, Moebiquin

®
, Quinadome

®
, Rafamebin

®
, Searlequin

®
, Stanquinate

®
, Yodoxin

®
, Zoa- 

           quin
®
) 

        Jódchlórhydroxychín, syn. chlórjodochín, chinoform (Amebil
®
, Alchloquin

®
, Amoenol

®
, Bactol

®
, Barqui- 

            nol
®
, Budoform

®
, Clioquinol

®
, Cliquinol

®
, Eczecidin

®
, Enteroquinol

®
, Entero-Vioform

®
, Enterozol

®
,  

            Entrokin
®
, Hi-Enterol

®
, Chinoform

®
, Podoenterol

®
, Nioform

®
, Quinambicide

®
, Rometin

®
, Vioform

®
) 

        Chlorochín (Aralen
®
, Artrichin

®
, Bipiquin

®
, Capquin

®
, Nivaquine B

®
, Résoquine

®
, Reumachlor

®
, Sano- 

              quine
®
) 

          Difosfát chlorochínu (Arechin
®
, Avloclor

®
, Imagon

®
, Malaquin

®
, Resochin

®
, Silbesan

®
, Tresochin

®
) 

          Sulfát chlorochínu (Nivaquine
®
)  

       Chlorochinát – kombinácia chinfamidu s chlorochínom (Resotren
®
) 

       Chiniofén – kombinácia chinfamidu s 20 % NaHCO3 (Sefona
®
, Quinoxyl

®
, Yatren

®
, Yochimil

®
) 

5. Epoxyfenantropyrán – glaukarubín, syn.-kirondrín (Glaumeba
®
) 

6. Alkaloidy 

    Emetín a jeho dihydrochlorid (Homometina
®
) a acetarzónová soľ (Arsemétine

®
) 

    Dezmetylemetín, syn. cefaelín, dihydropsychotrín, a jeho dihydrochloridheptahydrát a dihydrobromidhepta- 

        hydrát 

    Metylétery – 2-dehydroemetín a 2,3-dehydroemetín (Datetin
®
, Metabin

®
) 

7. Antibiotiká 

    Fumagicín 

    Chlórtetracyklín 

    Paronomycín 

    Tetracyklín 

8. Všeobecné →antiseptiká, napr. bialamikol (Camoform
®
 a i.). 

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

antiandrogény – liečivá blokujúce účinok →androgénov v cieľových tkanivách.  
––––––––––––––––––––––––––––– 
Antiandrogény    
–––––––––––––––––––––––––––––   

 Bifluranol    Flutamid 

 Cyoktol  Nilutamid 

 Cyproterón         Oxendrolón 

 Delmadinónacetát 

––––––––––––––––––––––––––––- 

Niekt. navyše inhibujú biosyntézu androgénov, ovplyvňujú ich metabolizmus a sekréciu 

gonadotropínov. Látky zniţujúce libido a sexuálnu agresivitu sú indikované pri sexuálnych 

aberáciách. Sú účinné pri th. androgén-dependentných nádorov, najmä karcinóme prostaty 

(flutamid, nilutamid). Blokujú spermatogenézu a zniţujú virilizačné prejavy vyvolané androgénmi, 

napr. akne a hirsutizmus u ţien. Spomaľujú predčasnú pubertu akcelerovanú androgénmi. V 

experimente vyvolávajú feminizáciu samčích plodov, preto sú kontraindikované v gravidite. K 

syntetickým antiandrogénom s výraznou antigonadotropnou a geastagénnou účinnosťou patrí 

→cyproterónacetát. 

antianemiká – lieky pouţívané v th. →anémií. Patria sem: 1. prípravky ţeleza; 2. vitamín B12; 3. kys. 

listová; 4. pyridoxín; 5. erytropoetín; 6. anabolické steroidy; 6. antilymfocytový globulín; 7. 

kortikosteroidy a i.  
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1. Prípravky železa sú indikované len pri latentnej al. manifestnej sideropénii. Latentnú formu 

charakterizujú hodnoty Fe v sére < 13 mol/l, feritínu < 10 g/l a zníţený počet sideroblastov a 

siderofágov v kostnej dreni s normálnymi hodnotami hemoglobínu v krvi; pre manifestnú formu sú 

typické zníţené hodnoty hemoglobínu > 110 g/l , mikrocytóza a hypochrómia. Profylaktické 

podávanie Fe je oprávnené len v gravidite, pri menorágii, u darcov krvi, po subtotálnej al. totálnej 

gastrektómii, u dojčiat s nízkou pôrodnou hmotnosťou, napr. predčasne narodených, u dojčiat a detí 

porodených cisárskym rezom. 

Fe sa má podávať predovšetkým per os, len ojedinele prichádza do úvahy parenterálna aplikácia, a 

to pri preukázateľnej neznášanlivosti Fe podaného p. o., pri malabsorpčnom sy., ulceróznej kolitíde, 

Crohnovej chorobe, u nespoľahlivého a nespolupracujúceho pacienta. Medzi jednotlivými soľami Fe 

(fumaran, glukonan, sukcinát, síran atď.) nie sú veľké rozdiely, pokiaľ je Fe dvojmocné, isté rozdiely 

sú len v ich resorpcii. Horšie sa vstrebáva trojmocné Fe, pretoţe sa musí najprv redukovať na 

dvojmocnú (resorbovateľnú) formu. Ak sú dávky Fe dostatočné, rýchlosť úpravy hemoglobínu 

nezávisí od druhu podanej soli Fe. O voľbe prípravku rozhodujú skôr neţiaduce účinky a jeho cena. 

Obvykle sa podávajú dávky 120 – 180 g elementárneho Fe/d. Najčastejšie sa aplikuje vo forme 

bezvodého síranu ţeleznatého (ferrosi sulfas siccum). Keď sa zjavia neţiaduce účinky, treba dávku 

prechodne zníţiť al. vymeniť liekovú formu, príp. chem. formu Fe. Lepšia znášanlivosť iného 

prípravku však môţe byť následkom niţšieho obsahu elementárneho Fe al. jeho horšou biol. 

dostupnosťou. Obsahu 60 g elementárneho Fe zodpovedá 163 g sulfátu, 183 g fumaranu, 214 

g chloridu, 310 g síranu heptahydrátu a 518 g glukonanu. 

K neţiaducim účinkom Fe patria ťaţkosti zo strany GIT, zrejme následkom adstringentného 

pôsobenia jeho solí. Bolesti v nadbruší, tlak a nauzea závisia od podanej dávky; niekedy sa dostaví 

zápcha (najmä u starších osôb), inokedy hnačka. Prípravky s modifikovaným uvoľňovaním Fe môţu 

zhoršiť hnačky u pacientov so zápalovým ochorením hrubého čreva. Zvýšenú pozornosť vyţadujú 

pacienti so striktúrou a divertikulózou čreva. U detí môţu väčšie dávly vyvolať intoxikáciu Fe. 

Vstrebávanie Fe závisí najmä od: 1. stavu zásob; 2. dávky Fe; 3. súčasného príjmu jedla. Z dávky 

10 mol (0,56 mg) sa u zdravých osôb vstrebáva aţ 75 %, kým zo 100 g elementárneho Fe sa 

vstrebe len 7 – 10 %. Pri sideropenickej anémii s hodnotou hemoglobínu < 100 g/l sa vstrebáva 25 

%, pri sideropénii bez anémie asi 15 – 17 %. Uţívanie Fe počas jedenia zniţuje môţe zníţiť jeho 

vstrebávanie pri formách s nemodifikovaným (rýchlym) uvoľňovaním Fe aţ 8-krát, pri formách s 

modifikovaným (pomalým) uvoľňovaním 3-krát. Preto sa má Fe uţívať ½ – 1 h pred jedením al. 2 h 

po ňom. 

K perorálnym formám Fe patrí síran ţeleznatý (→Ferrosi sulfas), fumaran ţeleznatý (→Ferrosi 

fumaras), glukonan ţeleznatý (→Ferrosi gluconas), chlorid ţeleznatý (→Ferrosi chloridum) a 

sukcinylkazeinát ţelezitý (→Ferri succinylcaseinicum). 

Parenterálne prípravky Fe – obsahujú výhradne trojmocné Fe. Indikáciou na parenterálne 

podávanie Fe je zlyhanie perorálnej th.: 1. u nespoľahlivých a nespolupracujúcich pacientov; 2. pri 

neznášanlivosti perorálnych prípravkov, neovplyvnenej výmenou prípravku, soli Fe ani max. 

zníţením dávky; 3. malabsorpcii spojenej napr. s gluténovou enteropatiou; 4. pri ulceróznej kolitíde, 

Crohnovej chorobe, ak perorálna th. zhoršuje ich priebeh. 

Kontraindikáciou na parenterálne podávanie Fe sú stavy spojené s nadmerným mnoţstvom Fe v 

parenchýmových orgánoch (hemochromatóza, posttransfúzna hemosideróza, sideroblastická 

anémia, talasémia ap.), anémie iné neţ sideropenické, ťaţšia nefropatia a precitlivenosť na liečivo. 

Tolerancia sa testuje pred začiatkom th. podaním malej testovacej dávky. Liekové formy určené na 

i. m. aplikáciu sa nesmú podávať i. v. 
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Komplex oxidu železitého s polyizomaltózou – Ferri oxidum polyisomaltosum, komplexná zlúč. s 

Fe
3+

 a veľmi dobrou toleranciou po i. m. aplikácii (Ferrum Lek i.m.
®
, Lek – obsahuje 100 mg 

elementárneho Fe v 2 ml inj. rozt.). 

Komplex oxidu železitého so sacharózou – Ferri oxidum saccharatum, komplexná zlúč. obsahujúca 

Fe
3+

 s dobrou toleranciou po i. m. aplikácii (Ferrum Lek i.v.
 ®

, Lek – obsahuje 100 mg 

elementárneho Fe v 5 ml inj. rozt.). 

Glukonan sodno-železnatý – Ferri natrii gluconas, rozp. soľ Fe
3+

 s dobrou lokálnou toleranciou po i. 

v. inj. (Ferrlecit
®
 inj., Nattermann – obsahuje 62,5 mg elementárneho Fe v 5 ml inj. rozt..). 

Komplex citronanu železitého so sorbitolom – Ferri sorbiotoli citras, komplexná zlúč. obsahujúca 

Fe
3+

 s dobrou toleranciou po i. v., resp. i. m. inj. (Jectofer
®
 inj., Astra – obsahuje 100 mg 

elementárneho Fe v 2 ml inj. rozt.). 

2. Vitamín B12 je nevyhnutný koenzým homocysteínmetyltransferázy; umoţňuje syntézu DNA, jeho 

nedostatok vyvoláva megaloblastickú hemopoézu; za normálnych okolností sú zásoby v pečeni asi 

na 1 r.; prechádza enterohepatálnym obehom. Odporúča sa denný prívod asi 6 mg. Na jeho 

resorpciu je nevyhnutný vnútorný faktor.Vitamín B12 sa podáva pri pernicióznej anémii a i. stavoch s 

jeho deficitom, ako aj pri subakút. degenerácii miechových povrazcov. Nemá sa podávať bez 

overenej dg. Ojedinele sapo jeho podávaní zjavuje akne, alergické koţné reakcie, výnimočne 

celková alergická reakcia. Vitamín B12 sa podáva i. m. Pri pernicióznej anémii sa podáva 1000 mg 

kaţdé 2 – 3 d, celkove 5 – 7-krát; udrţovacia dávka je 1000 mg kaţdé 3 mes al. 300 mg raz/mes. po 

celý ţivot; deťom sa podávajú rovnaké dávky (B12 Ankermann 100 a 1000 mg
®
 inj., Wörwag 

Pharma; Cyanocobalamine
®
 inj., Medexport; Vitamin B12

®
 inj. Jenapharm; Pharmachim; Polfa; 

Vitamin B12 Léčiva 300 a 1000 mg
®
 inj., Léčiva; Vitamin B12-ratiopharm

®
 inj., Merckle). 

3. Kyselina listová po biotransformácii na kys. tetrahydrolistovú je nevyhnutným koenzýmom pri 

syntéze DNA; prechádza placentárnou bariérou a prestupuje do materského mlieka. Odporúča sa 

denný prívod 4,0 mg. Kys. listová sa v prevencia a th. jej deficitu u dialyzovaných pacientov, 

pacientov s poruchami resorpcie (napr. Crohnova choroba), pacientov uţívajúcich dlhodobo liečivá, 

kt. zasahujú do jej metabolizmu (metotrexát, trimetoprím, perorálne antikoncepčné prostriedky, 

fenytoín). Nemá sa podávať ako monoterapia pri pernicióznej anémii a i. chorobách z nedostatku 

vitamínu B12, pretoţe môţe zhoršiť degeneratívne zmeny zadných a postranných miechových 

povrazcov. U precitlivených jedincov sa môţe zjaviť svrbenie, erytém, výnimočne bronchospazmus 

aţ anafylaktická reakcia, nechuť do jedenia, nauzea. Účinnosť kys. listovej zniţujú barbituráty a 

perorálne antikoncepčné prostriedky; vo vysokých dávkach zniţuje účinnosť antiepileptík (Acidum 

folicum Léčiva
®
 dr., Léčiva). 

4. Pyridoxín sa osvedčuje pri dedičnej a získanej sideroblastickej (tzv. pyridoxínrespondentnej) 

anémii, a to v dávke 200 – 400 mg. Zo získaných sideroblastických anémií sú to najmä reverzibilné 

anémie spojené s th. izoniazidom, alkoholizmom, niekt. hemolytické anémie a anémie pri otrave 

olovom.  

5. Anabolické steroidy sa podávajú pri aplastickej anémii, ich účinok však značne varíruje. Estery 

nandrolónu (nandrolóndekanoát, nandrolónfenpropionát) sa podávajú i. m., preto sú nevhodné pri 

aplastickej anémii spojenej s trombocytopéniou; skôr sa odporúča podávať perorálne oxymetolón v 

dávke 2 – 3 m,g/kg/d počas 3 – 6 mes. K neţiaducim účinkom patrí virilizácia a hepatopatia; 

→anaboliká. 

6. Erytropoetín – rekombinantný ľudský erytropoetín (epoetín, EPO) sa pouţíva v th. anémií 

spojených s chron. obličkovou nedostatočnosťou s jeho deficitom. EPO  
®
 inj. Cilag) a  

(Recormon
®
 inj. sicc. Boehringer Mannheim) sú glykoproteíny s totoţným polypeptidovým reťazcom, 

líšiace sa sekvenciou cukrov v sacharidovej časti molekuly. Klin. účinkom sú podobné a sú 
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vzájomne zastupiteľné. EPO sa podáva pri anémii nedonosených novorodencov, anémii vyvolanej 

protinádorovou chemoterapiou a anémii pri chron. obličkovej insuficiencii, najmä spojenej s angina 

pectoris, srdcovou nedostatočnosťou, dýchavicou, poklesom výkonnosti, bolesťami hlavy, zníţením 

koncentračnej schopnosti, potrebou opakovaných transfúzií a poklesom hemoglobínu < 80 g/l, resp. 

hematokritu < 0,30; →erytropetín. 

7. Antilymfocytový globulín – (immunoglobulinum equinum antilymphocytarum humanum) 

osvedčuje sa v th. aplastických anémií sa osvedčuje podávanie antilymfocytového globulínu asi v 50 

%, ešte výraznejší účinok sa dosahuje súčasným podávaním →ciklosporínu.  

8. Kortikosteroidy – podávajú sa pri autoimunitných hemolytických anémiách a hemolytickej 

posttransfúznej príhode. Pri aplastickej anémii je ich účinok sporný, pôsobí pp. synergicky s 

anabolikami na hemopoézu. Najčastejšie sa ako a. pouţíva →metylprednizolón a →prednizón. 

antianginosa (remedia) – [anti- + angina pectoris hrudníková angína] →antianginóza. 

antianginóza – [antianginosa] látky pouţívané v th. ischemickej choroby srdca, →angina pectoris, a 

to th. akút. záchvatov, ako aj v ich prevencii. Patria sem: 1. koronarodilatanciá; 2. →-blokátory; 3. 

→antagonisty vápnika. Okrem toho sem patria rôznorodé látky, kt. mechanizmus účinku je nejasný 

a účinok nejednoznačný. Výnimku tvorí molsidomín. Liekom prvej voľby bývajú nitráty, na druhej 

pozícii sú blokátory vápnika a ďalej -blokátory. Hodnotenie antianginózneho účinku zaťaţuje 

subjektívny faktor pociťovania bolesti a placebový efekt. K látkam so sporným účinkom patrí 

prenylamín a dipyridamol.  

1. Koronarodilatanciá sú látky, kt. vyvolávajú vazodilatáciu na úrovni artérií, arteriol a vén. Líšia sa 

podľa miesta účinku. Dilatácia v oblasti stenotických artérií zlepšujú prietok krvi tkanivami, dilatácia 

na úrovni arteriol zniţujú TK a pozáťaţ srdca (afterload), venodilatácia zniţuje ţilový návrat, t. j. 

predzáťaţ (preload). Výsledným účinkom je zlepšenie perfúzie ischemických tkanív (najmä 

myokardu) a zníţenie metabolických nárokov srdca. Zníţenie ţilového návratu pri pľúcnom edéme 

zmenšuje stázu v malom obehu. Patria sem org. zlúč. nitrátov (nitroglycerín, izosorbiddinitrát – IZDN 

a izosorbidmononitrát – IZMN).  

Organické zlúčeniny nitrátov – vyvolávajú dilatáciu stenotických vencovitých tepien, zabraňujú 

vazokonstrikcii, resp. ju potláčajú. Po podaní krádkodobo pôsobiaceho nitrátu sa na účinku 

zúčastňuje aj zníţenie ţilového návratu. Ich mechanizmus účinku spočíva v uvoľňovaní oxidu 

dusnatého priamo v cievnom endoteli. Org. zlúč. nitrátov, najmä nitroglycerín sa pouţívajú 

v zmierňovaní anginóznych bolestí viac neţ storočie. V tejto indikácii ho prvý krát pouţil angl. lekár 

Brunton r. l867. Najúčinnejšia relaxačná endogénna látka cievnej steny pôvodom z endotelu je 

jednoduchá látka oxid dusnatý NO. Za obsolétny sa pokladá amylnitrit, kt. sa pouţíval inhalačne uţ 

od r. 1867. Je to prchavá a horľavá tekutina, kt. sa pouţívala vo forme sklených zatavených rúrok. 

Po inhalácii pôsobila veľmi rýchle. Neprakticky sa skladovala a sfarbovala šaty, ak sa trubičky nosili 

v náprsnom vrecku. 

Účinok nitrátov na intracelulárnej úrovni pozostáva z niekoľkých stupňov. Na uvoľnenie nitritových 

iónov z org. nitrátov sú potrebné tkanivové nitrózotioly. Vnútri bunky sa mení nitritový ión NO2 na 

NO. Oxid dusnatý (NO) intracelulárne tvorí reaktívne nitrózotiolové intermediárne produkty (RSNO), 

kt. aktivujú cytozolovú cyklickú guanylátcyklázu. Tým sa zvyšuje intracelulárna koncentrácia cGMP, 

ktorý interaguje s proteínkinázami. Následkom poklesu intracelulárnej koncentrácie vápnika al. 

priamym ovplyvnením aktínu a myozínu nastáva relaxácia svaloviny. 

Niţšie dávky nitrátov vyvolávajú najmä dilatáciu hladkej svaloviny veľkých vén. Následkom poklesu 

tlaku v kapacitnom riečisku sa zníţuje predzáťaţ, a tým poţiadavky myokardu na kyslík. Pri vyšších 

dávkach začína prevládať účinok na artériový systém. Dilatáciou artérií klesá pozáťaţ, klesá TK. 
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Koronárnu cirkuláciu priamo ovplyvňujú na rozdiel od väčšiny dilatačných látok dvojakým spôsobom: 

dilatujú koronárne artérie a zároveň aj otvárajú kolaterály. Dilatačne pôsobiace látky, ako napr. 

dihydralazín presmerujú krvný prúd do oblasti so sklerózou nepoškodených ciev, teda mimo 

ischemické zóny. Prejavuje sa to ako fenomén ,,krádeţe krvi― z postihnutej oblasti (steal fenomén). 

Nitráty pôsobia relaxačne aj na iné typy hladkých svalov ako je Oddiho zvierač a hladká svalovina 

bronchov. Jedným z ďalších účinkov je mierny antiagregačný efekt. 

Okrem priaznivého efektu na srdce (zníţenie práce srdca) sa môţu dostaviť aj neţiaduce účinky 

následkom poklesu TK, ako závraty pri náhlych zmenách polohy. V dôsledku artériovej dilatácie 

mozgových ciev vznikajú bolesti hlavy. 

Antianginózne účinky nitrátov sa dajú charakterizovať ako zníţenie práce srdca, a tým poţiadavky 

na kyslík, redistribúciou krvi v prospech ischemického riečiska a uvoľnením koronárneho spazmu v 

prípade typu variantnej angíny. 

Org. zlúč. nitrátov sú lipofilné látky. Dobre sa vstrebávajú po podaní p. o., prenikajú pokoţkou a 

resorbujú sa aj bukálnou sliznicou. Metabolizujú sa v pečeni väčšinou na málo účinné metabolity. 

Denitrované medziprodukty sa vylučujú po konjugácii s kys. glukurónovou. Výnimku tvorí 

izosorbidmononitrát vznikajúci po podaní izosorbiddinitrátu, kt. sa s úspechom vyuţíva ako preparát 

s dobrými farmakokinetickými a moţno aj inými vlastnosťami. 

Po podaní p. o. nitráty podliehajú fenoménu prvého prechodu pečeňou. Na dosiahnutie th. efektu 

treba v porovnaní so sublingválnou aplikáciou niekoľkonásobne zvýšiť dávky. Biol. t0,5 po podaní p. 

o. značne kolíše, pri izosorbiddinitráte je to asi 1 h, pri izosorbidmononitráte 4 h.  

Koronárnu cirkuláciu priamo ovplyvňujú na rozdiel od väčšiny dilatačných látok dvojakým spôsobom: 

dilatujú koronárne artérie a zároveň aj otvárajú kolaterály. Dilatačne pôsobiace látky, ako napr. 

dihydralazín presmerujú krvný prúd do oblasti so sklerózou nepoškodených ciev, teda mimo 

ischemické zóny. Prejavuje sa to ako fenomén ,,ukradnutia krvi`` z postihnutej oblasti (steal 

fenomén). 

Indikácie – 1. ako liek prvej voľby pri záchvate angina pectoris p. o. 0,5 mg nitroglycerínu, pričom si 

pacient nechá tbl. rozpustiť pod jazykom aţ do úľavy a zvyšok vypľuje (neţiaduce účinky sú závislé 

od dávky). 2. Dlhodobá profylaxia anginóznych záchvatov. K dispozícii su rôzne liekové formy – tbl., 

mikrokapsule, náplaste s riadeným uvoľňovaním nitrátov, gély a masti. Vhodnými terapeutickými 

schémami utvorením ,,terapeutického okna― treba zabrániť vzniku tolerancie (napr. vynechať 

večernú dávku, aby nastala regenerácia biol. systému tiolových donorov, kt. zabezpečujú 

dostupnosť a účinok nitrátov na úrovni hladkej svaloviny ciev. 3. Pomocná th. srdcovej 

nedostatočnosti sólovo al. v kombinácii s inými vazodilatanciami pôsobiacimi prevaţne na artérie 

(hydralazíny). 4. I. v. infúzia: th. zlyhávania srdca; podáva sa izosorbitdinitrát al. nitroglycerín (pri 

zabezpečení stáleho monitorovania pacienta). 5. Ţlčníková kolika. 6. Ako antidótum pri otravách 

kyanidmi. 

Nežiadúce účinky – po th. dávkach bolesti hlavy, začervenanie, palpitácie, po vysokých dávkach 

zriedka synkopa, prechodná mozgová príhoda. Po náhlom prerušení th. sa môţe vyskytnúť efekt 

,,vynechania látky―. Alergické reakcie sú zriedkavé, častejšie sa vyskytujú ako reakcia na náplasť. 

Optimálna dávka nitrátov je niekde blízko dávky, kt. vyvoláva len malú tachykardiu a začína sa 

prejavovať pocitmi tlaku v hlave. Po vysokých dávkach môţe vzniknúť methemoglobinémia. Lieči sa 

inhaláciou kyslíka. Nepríjemnou komplikáciou terapie nitrátmi je vznik tolerancie. Vysvetľuje sa 

nedostatkom al. vyčerpaním tiolových skupín, a tým znemoţnením pôsobenia nitritového iónu na 

hladkú svalovinu ciev. Na vzniku tolerancie sa môţe zúčastňovať kompenzačné mechanizmy a pp. 

aj zmena na úrovni receptorov. Vzniká častejšie po kontinuálnom podávaní vysokých dávok. 
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Z nitrátov sa pouţíva nitroglycerín, izosorbidmononitrát a dinitrát. Menej často sa ešte vyuţí-va 

izopentylnitrit a pentaerytryltetranitrát. Mechanizmus účinku nitrátov spočíva v relaxácii hladkého 

svalu ciev.  

V ostatnom čase sa úpúšťa od klasického nitroglycerínu a uprednostňujú sa nitráty s dlhším trvaním 

účinku (izosorbiddinitrát – IZDN a izosorbidmononitrát – IZMN). Krátkodobo pôso-biace nitráty (čas 

pôsobenia 10 – 30 min) sa podávajú pri záchvate angina pectoris al. preven-tívne, napr. pred 

väčším telesným al. psych,. zaťaţením. Pri profylaktickom dlhodobom podá-vaní nitrátov sa max. 

dávka podáva v čase najväčšieho výskytu ischemických záchvatov (pri námahovej angina pectoris 

najmä ráno, pri variantnej forme v noci). Pri ťaţšej forme angina pectoris sa má najprv zvýšiť dávka 

nitrátov (napr. podať 120 mg retardovaného prípravku s IZDN ráno) a súčasne podľa srdcovej 

frekvencie -blokátor. Táto kombinácia je výhodná: -blokátory potláčajú neţiaduce zvýšenie 

srdcovej frevencie nitrátmi; nitráty zasa zamedzujú vazokonstrikcii navodenej  -blokátormi. Pridanie 

antagonistov vápnika obvykle prináša len mierne zlepšenie. 

Izosorbiddinitrát – má spoľahlivý účinok a dobrú dostupnosť, po sulblingválnom podaní sa dobre a 

rýchlo sa resorbuje, po podaní p. o. sa rýchlo biotransformuje v pečeni na aktívny metabolit 

izosorbid-5-mononitrát s dlhodobým účinkom; biol. t0,5 je 30 – 60 min. Pôsobí dlhšie ako 

nitroglycerín. Podáva sa v profylaxii a th. ischémie myokardu a ako podporná th. ľavostrannej 

srdcovej nedostatočnosti (Elantan
®
, Elantan long

®
, Imdur

®
, ESMN 20 a 40

®
,  Isomonat 20 a 40 mg

®
, 

Mono-Mack
®
, Mono-Mack

®
, Mono-Mack 50 D

®
, Mono-Mack depot

®
, Monosan 20 a 40 mg

®
, 

Monosan 40 retard
®
, Olicard 40 a 60 retard

®
, Sorbimon 20 a 40 mg

®
; kombinácia s pindololom – 

Viskenit
®
); →izosorbiddinitrát. 

Izosorbidmononitrát – aktívny metabolit izosorbiddinitrátu s výhodnejšími farmakokinetický-mi 

vlastnosťami a dlhším biol. t0,5 (4 – 5 h). Pouţíva v profylaxii angina pectoris. Vzhľadom na pomalší 

nástup účinku nie je vhodný na akút. pouţitie (APO-ISDN 5, 10 a 30 mg
®
, APO-ISDN retard 20

®
, 

Cardiket retard 40 a 120
®
, Corovliss rapid

®
, Corovliss retard

®
, Iso Mack

®
, Iso Mack retard 20, 40 a 

60 mg
®
, Iso Mack retard 120 mg

®
 , Isoket

®
, Isoket 5

®
, Isoket Lösung 0,1 % pro infus.

 ®
, Isoket retard 

40, 80 a 120
®
, Isoket spray

®
, Isonit 40 mg CR

®
, Isostenase 20, 40, 60 a 80

®
, Lomillan retard, 

Maycor 5
®
, Maycor retard

®
, Maycor retard 20 a 40 mg

®
, TD spray Iso Mack

®
, Vasorbate

®
, 

Wesorbide 5, 10, 20 mg
®
, Wesorbide 2,5 a 5 mg

®
; →izosorbidmononitrát. 

Obmedzene sa ešte pouţíva pentaerytroltetranitrát al. jeho účinnejší metabolit pentaerytroltri-nitrát. 

Ide o výbušnú látku s pomaly nastupujúcim a dlhšie účinkom dlhšie (t0,5 je asi 11 h).  

Nitráty sú dostupné v rozličných liekových formách: na akút. pouţitie vo forme sublingvá l-nych tbl. 

al. spreja, kt. sa applikuje na sliznice, na profylaxiu vo forme retardovaných tbl., i. v. infúzie al. v 

transdermálnych formách. Na zabezpečenie pacienta so stabilizovanou formou ischemickej choroby 

srdca sú optimálne retardované formy (tobolky, tbl.). Transdermálna resorpcia je síce pravidelná, ale 

th. je nákladná. I. v. prístup sa volí pri nevyhnutnosti pruţnej úpravy dávky (napr. pri akút. formách 

ischemickej choroby srdca).  

Pri opakovanom podávaní vysokých dávok nitrátov, sa môţe vyvi- núť tolerancia (zníţenie ich 

účinku), kt. nie je kríţová (citlivosť nemoţno obnoviť zámenou prípravku). Jej vývoju moţno zabrániť 

podávaním v čase najčastejšieho výskytu ťaţkostí a ich vynechaním na 8–10 h (tzv. nitrate-low-

interval) v čase niţšieho výskytu záchvatov. Ak si to klin. stav pacienta vyţaduje, moţno v období 

nízkej koncentrácie nitrátov podať antagonisty vápnika al. molsidomín. 

Nitroglycerín – má veľmi rýchly nástup účinku, ale krátky bol. t0,5 (2 – 3 min), po subling-válnom, 

perorálnom al. transdermálnom podaní sa dobre resorbuje, biotransformuje sa v pe-čeni a endoteli. 

Je výhodný najmä pri prerušení jednotlivých záchvatov; v re- tardovanej forme sa pouţíva v 

profylaxii; vzhľadom na slabší účinok sa odporúča len pri ľahkej forme angina pectoris. Uplatňuje sa 

tu aj placebový účinok (Deponit 5 a 10 mg
®
, Maycor nitro-spray

®
, Nit-Ret Slovakofarma

®
, Nitro-
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Mack
®
, Nitro-Mack retard 2,5 a 5 mg

®
, Nitromint

®
, Nitro Pohl

®
, Nitro Rorer

®
, Nitroderm TTS 5 a 10

®
, 

Nitroglycerin Slovakofarma
®
, Perlinganit pro infus.

 ®
); →nitroglycerín. 

Molsidomín – nepatrí k nitrátom, má však podobný účinok, navyše stimuluje fibrinolýzu a za-braňuje 

vzniku trombov a pôsobí antiagregačne. Jeho výhodou je min. riziko tolerancie. Podáva sa v 

profylaxii ischémie myokardu (Corvaton
®
, Corvaton forte

®
, Corvaton retard

®
, Molsihexal 1, 2 a 4 

mg
®
, Molsihexal retard

®
). 

2. Betasympatolytiká – pouţívajú sa v dlhodobej prevencii záchvatov angina pectoris. Blokujú -

adrenergické receptory v myokarde počas záťaţových situácií. Zniţujú tonus sympatika (zniţujú 

automáciu a kontraktilitu myokardu). S poklesom minútového srdcového vývrhu sa zniţujú 

poţiadavky myokardu na kyslík. Tieto účinky sú výraznejšie pri záťaţi ako v pokoji. 

Neţiaduce účinky – následkom poklesu srdcového výdaja sa zvyšuje periférna rezistencia ciev a 

klesá periférny prietok (chladné končatiny). Treba uprednostniť látky s dualistickým účinkom, t. j. 

látky s vnútornou aktivitou, pri kt. nie je natoľko vyznačený vazokonstriktorický účinok na periférne 

cievy, a tým menšie zníţenie pokojovej frekvencie tepu. Pre pacientov s chron. obštrukčnou 

chorobou pľúc a asthma bronchiale sú jedinou moţnosťou selektívne 1-blokátory. Všeobecne sa 

zvyšuje pouţívanie selektívnych -blokátorov a určitým trendom je hľadanie látok s priamou zloţkou 

vazodilatačného účinku (napr. bevantolol, celiprolol a karvedilol). 

U pacientov s ťaţkou formou astmy bronchiale sa treba -blokátorom radšej vyhnúť. Pouţívanie 

vysokých dávok i selektívnych -blokátorov ,,prelomí― selektivitu a prejavia sa nepríjemné a 

nebezpečné bronchokonstriktčné účinky. Th. sa nemá náhle prerušiť, pretoţe môţu vzniknúť 

závaţné následky ako je kumulácia anginóznych záchvatov al. vznik infarktu myokardu. Niekt. -

blokátory zniţujú hodnoty HDL- a zvýšujú LDL-lipoproteínov, čo má za následok zvýšenie rizika 

aterosklerózy. Nie sú vhodné u pacientov s vazospastickými poruchami periférnych ciev. 

-blokátory sa delia na tri skupiny: I. generácia (klasické  -blokátory) – metipranol (Trimepramol
®
), 

pindolol (Visken
®
), propranolol (Inderal

®
); II. generácia (selektívne blokátory) – acebutol Sectral

®
, 

Sectral 400
®
), atenolol (Atenobene

®
, Tenormin

®
), bisoprolol  (Concor 5 a 10

®
) metoprolol (Betaloc

®
); 

III. generácia (má určité špecifické vlastnosti) – celiprolol (Selectol
®
). 

3. Blokátory vápnikových kanálov – patria spolu s nitrátmi medzi najdôleţitejšie lieky v th. a profy-

laxii anginóznych záchvatov. Vazodilatačne pôsobia predovšetkým v arteriálnom systéme. Niekt. z 

nich, ako verapamil a jeho analógy a čiastočne aj diltiazemový rad negat. ovplyvňujú vodivý systém 

srdca. V akút. záchvate angina pectoris sa následkom artériových spazmov uplatňuje ich 

vazodilatačný účinok. Sú liekom voľby pri Prinzmetalovej angíne. Tým, ţe zniţujú prácu srdca, 

zniţujú jeho nároky na kyslík. Ich účinok na srdce je komplexný. Pôsobia preventívne pri 

ischemickom poškodení myokardu a pp. aj antiaterogénne. Nitráty v kombinácii s antagonistami 

vápnika sú podstatne účinnejšie v prevencii záchvatov pri variantnej a nestabilnej forme angina 

pectoris.  

Blokátory vápnikových kanálov sú nízkorizikové lieky. V priebehu th. môţu objaviť perimaleolárne 

edémy. Bolesti hlavy, palpitácie a závraty sa častejšie zjavujú pri prudkom zvyšovaní dávok. 

Ťaţkosti zo strany GIT nie sú častejšie ako pri iných a.  

Patria sem: 

Nifedipín – biol. t0,5 je asi 2 h (Adalat
®
). 

Diltiazem – biol. t0,5 je asi 5 h; má negat. chronotropný účinok (Dilzem
®
). 

Izradipin – t0,5 je asi 8 h; má predĺţený účinok (Lomir
®
). 

Amlodipín – t0,5 je asi 40 h; stačí podávať 1 dávku/d (Amlopin 5 a 10 mg
®
 tbl. Lek, Norvasc 5 a 10    

    mg
®
 tbl. Pfizer). 

Ostatné antianginóza 
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Dipyridamol – nemá sa kombinovať s inhibítormi ACE (Curantyl
®
 dr.) 

Hexobendín – kombinácia s etofylínom a etamivanom (Instenon
®
 dr. ) 

Papaverín – Panergon
®
. 

Oxifedrín – Myofedrin‹ inj. 4 mg, gtt., Ildamen
®
 inj. 4 mg, gtt. 

Antiarchia – placodermy, najstaršie a najprimitívnejšie pancierovité ryby ţijúce od vrchného silúru do 

začiatku karbónu. 

-antiarín – 3-[(6-deoxy--D-gulopyranozyl)oxy]-5,12,14-trihydroxy-19-oxokard-20(22)-enolid, 

C29H42O11, Mr 566,63. Látka izolovaná zo ţivice (šípového jedu) zo stromu Antiaris toxicaria Lesch. 

(Muraceae) rastúceho v Indonézii. Cukrovú zloţku -antiarínu tvorí antiaróza (D-gulometylóza), kým 

 -antiarínu L-ramnóza. 

antiarrhythmica (remedia) – [anti- + arrhythmia arytmia] →antiarymtiká. 

antiarthritica (remedia) – [anti- + arthritis zápal kĺbu] →antiartriká. 

antiartritiká – [antiarthritica] →antireumatiká. 

 


