E – 1. symbol pouţívaný v geometrickej izomérii; 2. značka jednotky rádioaktivity →eman;
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3. značka jednotky tiaţového zrýchlenia →eötvös; fyz. značka pre exa- (10 ); 4. skr.
→energie; 5. skr. →extinkcie; 6. serol. hlavný antigén krvnej skupiny Rhesus; 7. oftalmol.
skr. →emetropie.
e – 1. mat. symbol pre základ prirodzených logaritmov; číslo e; 2. fyz. skr. pre elektrón,
elementárny náboj.
e, ex -- [l.] z, zo, zvnútra, podľa.
e- – ako predpona v zloţených slovách znamená pohyb zvnútra, vy-.
®

E 605 – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →paratión.
°E – značka jednotky viskozity, stupeň Englera.
®

E-Z-CAT susp. (E-Z-EM) – Barii sulfas 4,9187 g v 100 ml suspenzie. Viskózna vodná
béţová suspenzia s pomarančovou vôňou. Rtg. diagnostikum na vyšetrovanie GIT
pomocou CT.
®

E-Z-GAS plv. (E-Z-EM) – Natrii hydrocarbonas 55 g + Acidum citricum 38 g + chuťové
korigenciá a odpeňovacie látky v 1000 g prášku. Rtg. diagnostikum na vyšetrenie GIT
pomocou dvojitého kontrastu, efervescenčná zmes uvoľňujúca aţ 400 ml CO 2 z jedného
vrecka.
®

E-Z-HD (E-Z-EM) – Barii sulfas 98,45 g + korigenciá a látky na zníţenie viskozity v 100 g
prípravku. Biely aţ takmer biely jemný prášok. Rtg. diagnostiku na dvojkontrastné
vyšetrenie GIT, najmä paţeráka, ţalúdka, dvanástnika a tenkého čreva.
®

E-Z-PAQUE (E-Z-EM) – Barii sulfas 96,3045 g + korigenciá a látky na zníţenie viskozity v
100 g prípravku. Biely aţ takmer biely jemný prášok. Rtg. diagnostikum na dvojkontrastné
vyšetrenie GIT, najmä paţeráka, ţalúdka, dvanástnika a tenkoho čreva.
EA – skr. enteroanastomóza.
EAA – skr. exogénna alergická alveolitída.
®

EAC inj a plv (Germed) – Acidum -aminocapronicum 40 % v 1 amp. 10 al. 20 ml.
Syntetické hemostatikum, antifibrinolytikum; pôsobí ako kompetitívny inhibítor aktivácie
plazmínu. →kyselina -aminokaprónová.
EACA - skr. epsilon aminocaproic acid, →kyselina -kaprónová.
Eagleho syndróm – syndróm processus styloides (→syndrómy).
Eaglov-Barrettov syndróm – aplázia brušnej steny.
Ealesova choroba – Ealesov sy. (→syndrómy).
Ealesov syndróm – Ealesov sy. (→syndrómy).
EAS – psych. skr. Erlangen Angstskala, stupnica úzkosti z Erlangenu, dotazník
sebahodnote-nia. Pacient sám posudzuje stav svojho emočného stavu.
Eatonov agens →Mycoplasma pneumoniae.
Eatonov syndróm – Lambertov-Eatonov sy. (→syndrómy).
®

Eazi-Breed Cidr B corp. vag. ad us. vet. (Carter Holt Harvey) – Progesteronum 1,94 g vo
valcovitom vagínovom teliesku dĺţky 20 cm z bielej silikonovej gumy v hornej časti
rozvetvené do tvaru písmena T, na dolnej časti s 18 cm polyetylénovým lankom. Pouţíva

sa na synchronizáciu ruje jalovíc a dospelých kráv, th. popôrodných porúch pohlavného
cyklu laktujúcich kráv a skrátenie servisnej periódy.
Ebbeckeho reakcia – [Ebbecke, Ullrich, 1883-1960, nem. fyziológ pôsobiaci v Bonne]
lokálna vazomotorická reakcia, →dermographismus ruber.
Ebbinghausov test – [Ebbinghaus, Hermann, 1850 - 1909, nem. psychológ pôsobiaci v
Jene] →testy.
eben – druh vzácneho dreva z ebenovníka (Diopsyros melanoxylon); →Diospyraceae.
Eberleinov-Bongiovanniho syndróm →syndrómy.
Eberthella typhi →Salmonella typhi.
ebikon - druh snímacej elektrónky zaloţenej na indukovanej vodivosti s rozkladovou
elektrónkou.
®

Ebimar – C 16, polysacharid C 16, rozloţený carrageenan. Sulfatovaný polysacharid
extrahovaný z Chondrus crispus (L.) Stachouse (Gigartinaceae). Antacidum.
Ebnerove žľazy – [Ebner, Victor von, Ritter von Rofenstein, 1842 - 1925, rak. anatóm a
histológ pôsobiaci vo Viedni a Gra- zi] drobné vretenovité serózne ţliazky v kryptách
papillae vallatae jazyka.
Ebnerove polmesiačiky – [Ebner, Victor von, Ritter von Rofenstein, 1842 - 1925, rak.
anatóm a histológ pôsobiaci vo Viedni a Grazi] serózne zakončenia nasadajúce na
mukózny tubulus zmiešaných slinových ţliaz (glandula submandibularis a sublingualis).
Ebola-vírus – [podľa rieky Ebola v sev. Zaire, kde sa ochorenie prvýkrát pozorovalo] syn.
Sudan-Zaire-vírus, RNA-vírus (55-70 nm) z čeľade Filoviridae, rod Filovirus. Vyvoláva
akút. ochorenie s makulopapulózou vyráţkou a hemoragickým sy.; →horúčku ebola.
ebolália – porucha reči, zaraďovanie bezvýznamných, nezmyselných zvukov do reči; por.
ebolofrázia.
ebolofrázia – porucha reči; zaraďovanie bezvýznamných, nezmyselných slov do viet.
ebonit – tuhý produkt s nepatrnou ťaţnosťou získaný vulkanizáciou kaučuku so sírou v
mnoţstve 35 - 50 dielov síry na 100 dielov kaučuku, t. j. tvrdá guma zo zmesi kaučuku a
sí-ry bez ďalších prísad al. s ich min. mnoţstvom.
®

Ebrantil inj (Byk Gulden) – Urapidili hydrochloridum zodpovedá 25 al. 50 mg bázy v 1
amp. Antagonista 1-adrenergických a sérotonínových receptorov; →urapidil.
®

Ebrantil retard cps (Byk Gulden) – Urapidili hydrochloridum, antagonista 1adrenergických a sérotonínových receptorov, piperazínové antihypertenzívum s tzv.
kombinovaným účinkom; →urapidil.
ebricatio – psychické poruchy pri alkoholizme (Paracelsus). Ebricatio celeste –
náboţenské vzrušenie a nadšenie psychiatrických pacientov (Paracelsus).
ebrietas, ebriositas, atis, f. – [l.] opitosť, opilsto, opojenie.
Ebrietas pathica – patol. opitosť, chorobné pitie; →alkoholizmus.
®

Ebrimycin gel (Chinoin) – Primicini sulfas 2 mg (0,2 %) + Lidocainum 20 mg (2 %) v 1 g
gélu. Dermatologikum; →primicín.
ebriosus, a, um - [l.] opitý, opojený, omámený.

Ebsteinov syndróm →syndrómy.
Ebsteinova horúčka →Pelova-Ebsteinova horúčka.
Ebsteinova choroba – [Ebstein, Wilhelm, 1836-1912, nem. internista pôsobiaci v
Göttingene] →choroby.
ebuliometer – [l. ebulire vzkypieť + g. metron miera] prístroj na určovanie obsahu liehu v
liehových kvapalinách.
ebulioskop – [l. ebulire vzkypieť + g. skopein pozorovať] prístroj na meranie zvýšenia
teploty varu metódou →ebulioskopie.
ebulioskopia – [l. ebulire vzkypieť] metóda na určovanie pomernej Mr látky na základe
zvýšenia bodu varu jej rozt. v porovnaní s čistým rozpúšťadlom.
ebulioskopická depresia – [l. ebulire vzkypieť + l. deprimere stlačiť] pokles teploty varu;
→osmometria.
ebulitio, onis, f. – [l. ebulire vzkypieť] vrenie, var.
ebulizmus – [l. ebulire vzkypieť] syn. aeroebulizmus; rýchly pokles tlaku pôsobiaceho na
organizmus (dekompresia), kt. vyvoláva uvoľnenie plynov rozpustených v telových tekutinách (najmä dusíka) do krvi a tkanív s rizikom vzniku plynovej embólie; →kesonová
choro-ba (→choroba)
ebur, oris, n. – [l.] slonová kosť, slonovina.
eburnamonín – eburnamenín-14(15H)-ón, C19H22N2O, Mr 294,40, alkaloid izolovaný zo zimozelene (Vinca) a Hunteria eburnea Pinchon (Apocyanaceae).
(+)-forma – vinkanorín; (–)-forma – vinkamón, má vazodilatačné
®
®
®
účinky (CH 846 , Cervoxan ); (–)-forma fosfát – Eburnal .
Eburnamonín

eburneácia – [eburneatio] eburnifikácia, vysoký stupeň väzivovej premeny kostnej drene,
pri kt. kosť nadobúda podobu tvrdej slonoviny; extrémna hyperostóza.
eburneatio, eburnificatio, onis, f. – [l. ebur slonovina] →eburneácia.
eburneus, a, um – [l.] slonovinový, zo slonoviny. Substantia eburnea - sklovina.
E. C. – skr. Enzyme Classification; →enzýmy.
®

Ecalin crm. (Jaka 80 Radovis) – Econazoli nitras 1 g (1 %) v 100 g krému. Azolové
antimykotikum; →ekonazol.
Ecarazine

®

– antihypertenzívum; →todralazín.

®

Ecasolv (Lepetit) – vápniková soľ →heparínu.
®

Ecazide
(Squibb) – antihypertenzívum; kombinácia inhibítora enzýmu konvertujúceho
angiotenzín s hydrochlorotiazidom, antihypertenzívum; →kaptopril.
®

Ecboline – zmes ergokornínu, ergokristínu a ergokryptínu s oxytoxickým účinkom;
→ergotoxín.
eccema →eczema.

eccentricus, a, um – [g. exó von + l. centrum stred] excentrický, výstredný.
Eccles, John Carew sir – (*1903 Melbourne) austr. neurofyziológ pôsobiaci na Austrálskej
univerzite v Sydney. Vyšiel zo Sherringtonovej školy na univerzite v Oxforde. R. 1952 sa
mu podarilo zaviesť do nervovej bunky sklenú kapilárnu mikroelektródu naplnenú rozt.
KCl, pomocou kt. registroval transmembránové akčné potenciály. R. 1953 vydal knihu
The Neurophysiological Basis of Mind, v kt. zhrnul súčasné poznatky činnosti ľudského
mozgu. R. 1963 mu bola spolu s A. F. Huxleyom a A. L. Hodgkinom udelená Nobelova
cena za fyziol. a med. za objav mechanizmu iónov, kt. pôsobia pri stimulácii a inhibícii v
periférnych a cent-rálnych oblastiach bunkových membrán.
Eccothal

®

(Centerchem) →táliumsulfát.

eccrinus, a, um – [g. ekkrinó vylučujem] vylučovací.
ecdemicus, a, um – [g. ecdémos cudzí, cudzozemský] a-á choroba privlečená, prinesená;
op. endemicus.
ecdysonum →ekdyzóny.
ecdysteronum →-ekdyzón.
ECGF – skr. endothelial cell growth factor →endotelový rastový faktor.
®

Echinaceae succus →Imunal gtt.
ecchondroma, tis, n. – [l. ex z, zo + g. chondros chrupka] ekchondróm, nezhubný nádor z
chrupkového tkaniva, rastúci na povrchu kosti al. chrupky.
ecchondrosis, is, f. - [l. ex z, zo + g. chondros chrupka] ekchondróza, bujnenie kostí
podobné →exostóze.
Echondrosis physaliphora – ţelatinózne uzlíky heterotopického notochordového
tkaniva projikujúce sa z clivus al. dorsum sellae. Pravé nádory (chordómy) môţu
vychádzať z týchto uzlov al. z intraoseálnych zvyškov chorda tympani.
ecchordosis, is, f. – [l. ex z, zo + g. chorda struna] ekchordóza; →ekchondroma.
ecchymosis, is, f. – [g. ekchýmos šťava] ekchymóza, bodkovité krvácanie na slizniciach a
seróznych vlanách.
ECHO – skr. angl. enteric cytophathogenic human orphans, malé RNA-vírusy (24 – 40 nm)
rodu Enterovirus, čeľade Picornaviridae. Spočiatku sa nedali klasifikovať (angl. orphan
sirota). Dosiaľ sa izolovalo 32 sérotypov (ECHO 1 - 19, 11 - 27, 29 - 34). Vyskytujú sa v
črevách, krvi a spúte. Vyvolávajú poškodenie enterocytov a epitelu dýchacích ciest s
horúčkovými respiračnými al. GIT ochoreniami s netypickým chrípkovým obrazom,
hnačkou a exantémom, niekedy príznakmi meningoencefalitídy al. encefalomyelitídy. Dg.
sa opiera o elektrónovomikroskopický dôkaz vírusu, stanovenie protilátok
(hemaglutinačný, komplementfixačný al. neutralizačný test).
ecispóra, ecidiospóra – bot. obyčajne dvojbunková spóra utvorená v prášivke výtrusných
húb.
écium – prášivka výtrusných húb.
Ecklinov syndróm – [Ecklin, T., bazilejský pediater] novorodenecká hyperregeneratívna
anémia; →anémia.
Eckerov dilučný roztok – [Ecker, Enrique E., 1887-1966, amer. bakteriológ] →ReesovEckerov dilučný rozt. (→roztoky).

Eckerova fisúra – [Ecker, Alexander, 1816-1887, nem. nem. patológ] sulcus occipitalis
transversus.
Eckhart – (1260 – 1327) významný predstaviteľ kresťanskej Ämystiky. Mystika Majstra
Eckharta sa od scholastiky podstatne odlišovala. Cirkev odsúdila mnohé jeho tvrdenia, kt.
musel r. 1327 pred duchovným súdom v kolínskom dominikánskom chráme odvolať.
Eckhart je zakladateľ špekulatívnej mystiky. Jeho diela: Opus tripartium a Quaestiones. V
nich sa zaoberá najmä večnými pólmi mystiky: Boha a duše. Boh je podľa Eckharta tak
dobrý, jedi-ný, absolútny a nad svetom, ţe o ňom nemôţeme vôbec nič vypátrať.
Čokoľvek by sme mu chceli pripísať ako atribút, mu skôr neprislúcha ako prislúcha.
Teológia preto pozostáva predovšetkým z negat. výpovedí. Tohto Boha, kt. je úplne mimo
tohto sveta, nazýva Eckhart ,,boţstvo" al. ,,nesprírodnená (nestvorená) príroda". Boţstvo
treba odlišovať od ,,Boha" čiţe ,,sprírodnenej (stvorenej) prírody". Pôvodné boţstvo,
pretoţe mu nemoţno prisúdiť ani predi-kát ,,bytia", je ako priepasť ničoty. ,,Boţstvo
nepôsobí, nie je v ňom nijaké dielo". Aby sa zjavilo, musí sa boţstvo najprv ,,vyhlásiť",
,,vysloviť slovo". Aţ tým sa stane z jedného boţstva trojjediný Boh kresťanstva. Boţstvo
sa rozostúpi na subjekt a objekt. Boh Otec je subjekt. Objekt, ,,Slovo", v kt. sa vyslovuje,
je Boh Syn. ,,Večné Slovo je Slovo Otca a je jeho jednorodený Syn, náš Pán Jeţiš
Kristus. V ňom vyslovil všetky stvorenia bez začiatku a konca" Puto lásky, kt. spája Otca a
Syna je Duch svätý.
Podľa jeho dynamického poňatie duše má človek v kaţdom okamihu svojho ţivota
moţnosť ,,zavrieť oči", nehľadieť na svet, ale do vlastného vnútra a rozdúchať do jasného
plameňa boţskú iskru, kt. tam tlie. V tejto iskierke moţno uzrieť Boha neobrazným
spôsobom.
Druhá zákl. myšlienka je náuka o jednote Boha a ľudskej duše. Duša utvorená podľa
Boţieho obrazu. Ako Boh je aj duša trojjedinná. Pozostáva z 3 duševných síl, poznania
,,hnevania sa`` a chcenia, ktorým sú priradené 3 zákl. kresťanské ctnosti, viera láska a
nádej. Avšak ako nad trojjediným Bohom stojí jediné boţstvo, tak aj v duši nad 3
duševnými silami stojí boţská ,,iskierka" – ,,tak čistá a vznešená a ušľachtilá v sebe
samej, ţe v nej nemôţe byť nič stvorené, ale len Boh so svojou rýdzou boţskou
prirodzenosťou". ,,Iskra duše je svetlom boţskej rovnosti, kt. sa po celý čas obracia k
Bohu."
Zákl. myšlienkou Eckhartovej mystiky je vystúpenie zo seba a splynutie s Bohom.
Podmien-kou zjednotenia s Bohom je zriecť sa hriechu, dosiahnuť pokoj a vnútorné
uvoľnenie, vzdať sa vlastnej vôle a vojsť do vôle Boţej. Keď duša dosiahne tento stav a
zbaví sa všetkého, čo ju oddeľuje od Boha, stane sa rovná Bohu. Keď Jeho substancia,
Jeho bytnosť a Jeho prirodzenosť splynú s mojou dušou, potom som synom Boţím. ,,Kto
uzrie Boha, ten pozná, ţe všetky stvorenia nie sú nič" (negat. teológia). Eckhart vidí
spásu človeka v podstate v poznaní. V tom sa zhoduje so scholastikmi, lebo aj preňho
spočíva blaţenosť v poznaní, v uzrení Boha. Rozdiel je v tom, ţe je to poznanie mystické
a moţno ho podľa Eckharta dosiahnuť uţ v tomto ţivote.
Eckova fistula – [Eck, Nikolaj Vladimirovič, 1847 - 1908, rus. fyziológ] arteficiálna spojka
medzi koncom v. portae a stranou v. cava inferior (end-to-side). Pouţíva sa v
experimentoch a u ľudí v th. paţerákových varixov pri portálnej hypertenzii. Obrátená E. f.
je arteficiálna spojka, kt. sa odvádza krv zo zadnej (dolnej) časti tela portálnou ţilou do
pečene.
Eclabron

®

(U. S. Ethicals) – bronchodilatans, expektorans; →guajtylín.

eclampsia, ae, f. – [g. eklampó blýskam] →eklampsia.

Eclampsia gravidarum – eklampsia ťarchavých; →gestóza.
Eclampsia infantum – detská eklampsia, ,,psotník``, záchvaty celkových kŕčov; obsol.;
→epilepsia.
eclampsismus, i, m. – [g. eklampó blýskam] eklampsizmus; →gestóza.
®

Eclaran 5 a 10 gel (Pierre Fabre) – Benzoperoxidum 5 al. 10 % v géle. Dermatologikum,
antiseptikum, keratolytikum; →benzoylperoxid.
®

Eclipse Red – farbivo; benzopurpurín 4B.
eclipsis, is, f. →eklipsa.
ECM

®

(Grove) – antibiotikum; →aspoxicilín.

ecmnesia, ae, f. – [g. mnésis spomienka] →ekmnézia.
ecnoia, ae, f. – [g. eknoiá nezmysel] →eknoia.
Ecobutazone

®

-- antiflogistikum, analgetikum; →fenylbutazón.

®

Ecoderm (Corvi) – analgetikum, antipyretikum, antireumatikum, antikoagulans; acidum
acetylsalicylicum; →kyselina acetylsalicylová.
®

Ecodipin
(Ecosol) – Nifedipinum 10 al. 20 mg v 1 ksp., dihydropyridínový blokátor
vápnikových kanálov, antianginózum, antihypertenzívum; →nifedipín.
®

Ecodox (Pulitzer) – antibiotikum; →doxycyklín.
®

Ecodurex (Ecosol) – Hydrochlorothiazidum 50 mg + Amiloridi hydrochloridum dihydricum
5,67 mg v 1 tbl., diuretikum šetriace draslík; zmes →amiloridu a →hydrochlorotiazidom.
®

Ecofenac
(Ecosol) – Diclofenacum natricum 75 mg v 1 amp.; nesteroidové
antireumatikum, antiflogistikum; →diklofenak sodný.
®

Ecofrol →vitamín E acetát.
ECoG – skr. →elektrokortikogram.
e׀cochleatio, onis, f. – [e- + l. cochlear lyţica] →ekochleácia.
E. coli →Escherichia coli.
®

Ecolicun ung. ophth. (Interpharm) – Erythromycini lactobionas 26 mg + Colistimethatum
natricum 41,7 mg + Vaselinum album ad 3,5 g masti; →erytromycín.
®

Ecolid (Ciba) – antihypertenzívum; chlorizondamín.
Ecolid Chloride

®

(Ciba) – antihypertenzívum; →chlorizondamínchlorid.

ecologia, ae, f. – [g. oikos dom + g. logos náuka] →ekológia.
Econ

®

(Cole) →vitamín E acetát.

Econazolum →ekonazol.
v. Economova choroba – [Economo, Constantin v., 1876 - 1931, viedenský psychiater]
→encephalitis epidemica.
ecophobia, ae, f. – [g. oikos dom + g. fobos strach] →ekofóbia.
Ecosporina
Ecostatin

®

®

(Ecobi) – cefalosporínové antibiotikum; →cefradín.

(F. A. I. R.) – antimykotikum; →ekonazol.

ecothiopatum iodidum →ekotiopátjodid.
®

Ecotrin (SK & F) →acidum acetylsalicylicum.
ecuotismus – [franc. écouter počúvať] →ekutizmus.
Ecoval 70
Ecovent
®

ECP

®

®

-- glukokortikoid; 17-valerát →betametazónu.

(Ecosol) – bronchodilatans, tokolytikum; →albuterol.

(Upjohn) – skr. →estradiol 17-cypionát.

ecphoria, ae, f. – [g. ekferein prinášať] →ekfória.
®

Ecristidine – esenciálna aminokyselina, suplement výţivy; →histidín.
ecstasy – uţívateľský a priekupnícky názov hydrochloridu metyléndioxymetamfetamínu,
halucinogén; →MDMA.
ECT – 1. skr. extracelulárna tekutina; 2. angl. skr. syn. EST, Electro-Convulsive (Shock)
Treatment, elektrošok.
ectasia, ae, ectasis, is, f. – [g. ektasis rozšírenie] →ektázia.
®

ECTEOLA-Cellulose – ionex, aniónový vymieňač iónov pripravený z celulózy,
epichlórhydrínu a trietanolamínu.
ecthyma, tis, n. – [g. ekthyein vypuknúť] ektyma, vredovitá choroba koţe vyvolaná
streptokokmi al. stafylokokmi a krytá chrastou.
Ecthyma contagiosum – syn. ovčie kiahne, endemické vírusové ochorenie oviec a kôz,
kt. sa môţe preniesť na ľudí (pastieri, dojiči). Pôvodcom ochorenia je Parapoxvírus.
Inkubačné obdobie je 4 – 8 d. Prejavuje sa papulopustulóznymi, červenými, mokvajúcimi
uzlíkmi, kt. sa po niekoľkých týţd. zhoja bez jazvenia (uzlíky dojičov).
Ecthyma gangraenosum terebrans – pustuly a ulcerácie vyskytujúce sa u oslabených
dojčiat a ma-lých detí, rozšírené po celom tele.
Ecthyma simplex – epidermovo-dermálne erozívno-ulcerózne ochorenie koţe, vyvolané
obyčajne Streptococcum pyogenes, zväčša lokalizované na predkoleniach. Postihuje
malé deti a dospelé osoby so zníţenou odolnosťou, nízkou úrovňou hygieny, najmä po
mikrotraumatizácii. Pustuly al. buly sa rýchlo menia na krusty, pod kt. sa tvoria vredy s
kolmo spadajúcimi ostrými okrajmi. Okolie je zapálené, môţe sa pridruţiť lymfangitída a
lymfadenitída, nektrotické, hemoragické krusty sa len pomaly odlučujú, demarkujú. Vredy
sa hoja jazvou s hyperpigmentovanými okrajmi. Dg. sa stanovuje na základe klin. obrazu.
Dfdg. – 1. ulcerózne syfilidy a exulcerované gumy (sú oválne, vznikajú pomaly a sérol.
testy na syfilis sú pozit.); 2. vredy pri erythema induratum Bazin (majú fialkovasto
podmínované okraje a vredy s nekrózami pri vaskulitídach, kt. sa neobmedzujú len na
predkolenie, vznikajú postupne a na ich dg. je potrebné histol. a imunol. vyšetrenie).
Th. – lokálne dezinfekčné obklady (etakridíniumlaktát al. chloramín) al. kúpele v
®
hypermangánovom rozt. (1:10 000), antibiotiká, dezinfekčné zásypy (Septonex ,
®
Endiaron ), celkove cielene antibiotiká, zlepšiť celkový stav pacienta a jeho hygienu.
Ectiban

®

(ICI) – insekticídum; →permetrín.

®

(Bayer) – fungicídum; →etisazol.

Ectimar

ectoblastos, i, m. – [ecto- + g. blastos výhonok] ektoblast, vonkajší zárodkový list.
ectocardia, ae, f. – [ecto- + g. cardia srdce] uloţenie srdca mimo hrudníka.

ectoderma, tis, n. – [ecto- + g. derma koţa] →ektoderma.
ectodermalis, e – [ecto- + g. derma koţa] ektodermový, týkajúci sa ektodermy.
ectodermosis, is, f. – [ecto- + g. derma koţa + -óza stav] nešpecifikovaná porucha
ektodermu.
Ectodermosis congenitalis →Sturgeho-Weberov sy. (→syndrómy).
Ectodermosis pluriorificialis erosiva -- [ecto- + g. derma koţa + -osis stav + g. plús
viac + l. orificium otvor + l. erosio oderok] pluriorificiálna erozívna ektodermóza, zápal
vyvolaný precitlivenosťou, postihujúci najmä prechody sliznice do koţe, najmä v ústach,
nose, spojovke, rodidlách a análnom otvore; Fiessingerov-Renduov sy. (→syndrómy).
Ectodermosis polymorfa – Fiessingerov-Renduov sy. (→syndrómy).
®

Ectodex sol ad us. vet. (Hoechst) – Amitrazum 2,5 g v 50 ml rozt., ektoparaziticídum
pouţívané v th. demedikózy, sarkoptového svrabu , kliešťov a vší psov; →amitraz.
ectogenes, es – [ecto- + g. gennain plodiť] ektogénny, exogénny.
ectogenesis, is, f. – [ecto- + g. genesis vznik] biol. smer v biológii hlásajúci vplyv
vonkajšieho prostredia na vývin organizmov.
ectomeninx, gis, f. – [ecto- + g. meninx plena] ektomeninx, vonkajšia mozgová blana, dura
mater.
ectomesoderma, tis, n. -- [ecto- + g. meso + g. derma koţa] ektomezoderma.
ectomia, ae, f. – [g. ektomé vyrezanie] →ektómia.
Ectomia partialis – odstránenie časti orgánu.
Ectomia totalis – odstránenie celého orgánu.
ectopagus, i, m. – [ecto- + g. págus od pígnymi spájam] ektopagus, zdvojená anomália, pri
kt. sa jedna časť zvonku pripája k druhej časti.
ectoparasitus, i, m. – [ecto- + g. parasitos príţivník] →ektoparazit.
ectophyton, i, n. – [ecto- + g. fyton rastlina] ektofyt, rastlinný parazit ţijúci na povrchu tela
svojho hostiteľa.
ectophytus, i, m. – [ecto- + g. fyton rastlina] cudzopasník na povrchu tela svojho hostiteľa.
ectopia, ae, f. – [ecto- + g. topos miesto] ektopia, chybné umiestenie vnútorného orgánu na
povrchu tela pre rázštep steny tela.
Ectopia cervicis uteri – ektopia čapíka maternice, výskyt ţliazok a cylindrického epitelu
endocervixu na čapíku maternice. Má vzhľad červenej škvrny (nepravá erózia), pri
potrení 3 % kys. octovou je viditeľné belavé sfarbenie.
Ectopia cordis – ektopia srdca, vrodené umiestnenie srdca na prednej strane hrudníka,
spojené s rázštepom mostíka. Srdce môţe vyčnievať smerom navonok z apretúry
hrudníka (e. c. suprathoracica), pri rázštepe distálnej časti mostíka s deficitom prednej
časti bránice srdce zostupuje do brušnej dutiny (e. c. sternoepigastrica) al. je strdce
uloţené zriedka pred sternom a pod neporušenou koţou so zachovaným perikardom (e.
c. tecta), príp. srdce nie je pokryté koţou, voľne prechádza na okrajoch do okolitej koţe,
je voľne zavesené na svojich veľkých cievach (e. c. nuda). Tieto chyby sú zriedkavé.
Relat. dobrú prognózu má sternoepigastrická forma ektópie, ostatné formy sú infaustné.

Ectopia lentis – ektopia šošovky, posunutie šošovky z normálnej polohy z vrodených
príčin, obyčajne obojstranné; je podmienené vrodenou slabosťou závesného aparátu.
Výskyt chyby je často familiárny, často sa spája s poruchami mezodermu, ako napr. pri
Marfanovom syndróme.
Ectopia pupillae – ektopia zrenice, →corectopia.
Ectopia renis – ektopia obličky.
Ectopia testis – ektopia semenníka, kryptorchizmus.
Ectopia vesicae – ektópia močového mechúra.
ectopicus, a, um – [ec- + g. topos miesto] ektopický, nepravidelne, nenormálne, vonku
uloţený.
ectoplacentalis, e – [ecto- + l. placenta lôţko] ektoplacentárny, leţiaci mimo maternicové
lôţko.
ectoplasma, tis, n. – [ectoplasma] →ektoplazma.
Ectoral

®

(Pitman-Moore) – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →ronnel.

ectoscopia, ae, f. – [ecto- + g. skopein pozorovať] ektoskopia, vyšetrenie a určovanie
príznakov choroby prostým okom.
ectosphaera, ae, f. – [ecto- + g. sfairos guľa] →ektosféra.
ectothrix, trichos, f. – [ecto- + g. thrix-trichos vlas] ektotrix, pleseň zjavujúca sa na povrchu
vlasu (Trichophytia ectothrix).
ectotoxinum, i, n. – [ecto- + g. toxikon jed] ektotoxín, exotoxín, jed vylučovaný baktériami
do okolia; baktériové →toxíny.
ectozoon, i, n. – [ecto- + g. zoon ţivočích] ektozoon, parazit ţijúci na povrchu tela hostiteľa.
ectro- – [ektro-] prvá časť zloţených slov z g. ektróma predčasný pôrod.
ectrodactylia, ae, f. – [ectro- + g. dactylos prst] →ektrodaktýlia.
ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome –
ektodermovej dysplázie a rázštepov, EEC sy. (→syndrómy).

angl.

sy.

ektrodaktýlie,

ectrophia – [ec- + g. trophia] →ektrofia.
ectromelia, ae, f. – [ectro- + g. melos úd] →ektromélia.
ectrophalangia, ae, f. – [ectro- + g. falanx článok] →ektrofalangia.
ectropium, i, n. – [ectr- + g. ops videnie] 1. vydutie mihalnice, vyvrátenie okraja mihalnice
od bulbu smerom navonok; 2. chybné postavenie mihalnice, kt. sa skrútila spojovkovou
plochou navonok.
Ectropium cervicis – predpadnutie sliznice krčka maternice pred vonkajšiu bránku.
Ectropium cicatriceum – jazvovité ektrópium, vzniká po zjazvovacích procesoch na
koţnej časti mihalnice (poranenia, poleptania, jazvy po lupuse a chron. ekzémoch).
Môţe sa vyskytnúť aj na hornej mihalnici.
Ectropium lacerativum – laceračné ektropium, z roztrhnutia maternicového čapíka.
Ectropium paralyticum – paralytické ektrópium následkom paralýzy n. facialis.

Ectropium senile – starecké ektrópium vzniká následkom ochabnutia tonusu svalsva a
koţe.
Ectropium spasticum →blefarospazmus.
ectrosyndactylia, ae, f. – [ectro- + g. syn- + g. dactylos prst] →ektrosyndaktýlia.
ectylurea →ektylmočovina.
®

Ecuanil

(Wyeth) – anxiolytikum; →meprobamat.

eculizumab – monoklonová protilátkia blokujúca štiepenie C5 zloţky komplementu. Je to
zatiaľ jediná látka umoţňujúca th. paroxyzmálnej nočnej hemoglobinúrie. Patrí do skupiny
tzv. orphan drugs.
®

Ecylert – stimulans CNS; →pemolín.
Eczecidin

®

– miestna antimikróbiová látka,antiamébikum; →jódchlórhydroxychín.

®

(Quinoderm) – adstringens, dermatoprotektívum; →kalamín.

Eczederm
®

Eczekan tbl. ad us. vet. (Sanofi) – Dexamethasonum 1 mg + Nicotinamidum 10 mg +
Pyridoxinum hydrochloridum 50 mg + Methioninum 300 mg v 1 tbl. (8 g kocka cukru).
Glukokortikoid pouţívaný vo veter. med. v th. akút. a chron. neparazitárnych koţných
chorôb (ekzémov ) psov a mačiek.
eczema, tis, n. – [g. ekzepsó varím] syn. eczema vulgare, ekzém, najčastejšie svrbivé,
povrchové zápalové ochorenie pokoţky a papíl podmienené alergickou reakciou na
exogénne al. endogénne škodliviny (alergény). Hojí sa bez jazvenia a má sklon k
recidívam.
Eczema acutum – akút. ekzém, syn. akút. kontaktný ekzém, kontaktná dermatitída. Je to
časté koţné ochorenie, postihuje 5 – 10 % populácie. Etiologicky sa rozlišuje: 1. alergická
kontaktná dermatitída →eczema contactum allergicum; 2. toxická kontaktná dermatitída
→eczema contactum toxicum; 3. fotoalergická kontaktná dermatitída →eczema
photocontactum; 4. fototoxická kontaktná dermatitída →eczema phototoxicum.
Klin. obraz - charakterizuje spočiatku pocit napätia, svrbenia, príp. pálčivosti v mieste
vzniku, a to aj na úplne zdravej koţi. Objektívne sa najprv zisťujú početné bodkovité
papulky kónického al. kuţeľovitého tvaru veľkosti špendlíkovej hlavičky, svetločervenej
farby (e. papulatum), sčervenanie (e. erythematosum). V centre loţísk sú papulky husto
nahromadené, periférne ich ubúda. Pri intenzívnejšej škodlivine vznikajú vezikuly (e.
vesiculosum), po ich prasknutí drobné erózie, mokvanie (e. madidans), chrasty rozličných
farieb podľa charakteru a stupňa sek. infekcie (e. crustosum), pri hojení ustupuje zápal
koţe, kt. sa odlupuje drobnými lamelóznymi al. otrubovitými šupinami (e. squamosum).
Výsevy vznikajú naraz al. sa zjavujú postupne (tzv. evolučný polymorfizmus). Z klin.
obrazu sa nedá usudzovať o etiológii.
Th. – podľa štádia vývoja vysušovanie externami obsahujúcimi glukokortikoidy (tct.,
emulzie, lociá, krémy) al. rozpúšťanie krúst (mastnými al. mastno-zvlhčujúcimi
prípravkami).
Eczema alumni – [l. alumnus ţiak, chovanec] →eczema infantum verum.
Eczema asteatoticum →eczeme craquelé.
Eczema atopicum – syn. e. constitutionale, neurodermitis, atopický, konštitučný ekzém,
systémové ochorenie podmienené gen. poruchou imunitného systému, kt. sa manifestuje
okrem koţných afekcií aj inými alergickými prejavmi, tzv. ekvilvalentmi (asthma

bronchiale, senná nádcha atď.). Postihuje asi 10 % detí a 0,09 % dospelých. V ostatných
50 r. sa výskyt e. a. zdvojnásobil. Za príčinu nárastu sa pokladajú najmä ekologické
faktory (znečistenie ovzdušia, strata zalesnených plôch, predlţovanie peľovej sezóny, iné
zloţenie stravy a prídavné látky v potravinách, väčší výskyt chem. látok v domácom
prostredí, väčšia expozícia domácemu prachu, roztočom a plesniam).
V patogenéze e. a. majú dôleţitú úlohu gen. a imunol. faktory. O význame gen. faktorov
svedčí pozit. rodinná anamnéza atopických ochorení (aţ v 70 – 80 %). Pravdepodobnosť
postihnutia dieťaťa bez atopickej rodinnej záťaţe je 5 – 15 %, ak je jeden rodič atopikom
20 – 40 %, obidvaja atopickí rodičia mávajú atopické dieťa v 40 – 60 %; ak obidvaja
rodičia trpia rovnakou orgánovou manifestáciou (napr. ekzémom al. astmou), zvyšuje sa
riziko vzniku e. a. u ich dieťaťa na 60 – 80 %. Väzba e. a. na chromozóm 5 al. 11q13, kt.
charakterizuje respirač-nú atopiu, sa pri e. a. nepotvrdila. Predpokladá sa nepravidelná
autozómovo dominantná dedičnosť s premenlivou expresivitou, resp. penetranciou
závislou od vonkajších provokač-ných vplyvov. O dedičnosti e. a. svedčí aj časté
zdruţovanie s inými gen. podmienenými chorobami, ako je ichtyóza, pilárna keratóza,
sebostáza.
E. a. sa pokladá za následok poruchy koordinácie imunitných mechanizmov. Ide o
následok ich dysregulácie, kt. sa prejavuje zmenenou reaktivitou koţného imunitného
systému.
Histol. sa zisťuje dermatitída s infiltráciou horných vrstiev kória mononukleárnymi a dendritickými bunkami. Nápadná prevaha CD4+ lymfocytov T a veľký počet Langhansových
buniek svedčí o tom, ţe sa tu uplatňujú mechanizmy IV. typu alergických reakcií, kým
zvýšená tvorba IgE špecificky zameranému proti alergénom okolitého prostredia skôr o
pre-citlivenosti typu I.
Imunitná odpoveď závisí od hlavného histokompatibilného systému (MHC). Antigén sa
prechodne viaţe na protilátku a vstupuje do buniek, kt. sú schopné prezentovať antigén
(APC, napr. makrofágov, dendritických buniek, lymfocytov B al. Langhansových buniek).
Prienik komplexu antigén-protilátka umoţňuje jeho väzba na membránový receptor pre
Fc-fragment imunoglobulínu. Antigén v bunke degraduje komplex hydrolytických enzýmov;
produktom hydrolýzy sú peptidy pozostávajúce z 12-24 aminokyselín. Peptidy zapadnú do
ţliabku v bi-molekulovom MHC znaku II. triedy. Takto utvorený komplex sa ponúkne
receptoru CD4 na CD4+ lymfocytoch T. Lymfocyty T sa aktivujú najmä v prítomnosti IL-12
a iniciujú dva druhy odpovedí: a) odpoveď lymfocytov Th1 s tvorbou interferónu g (INF-),
IL-2, IL-8, IL-10, faktora nekrotizujúceho nádory B (TNF-B) a IgG2, a tým rozvoj
neskorenej precitlivenosti s účasťou cytotoxických lymfocytov; b) odpoveď lymfocytov TH2
so sekréciou IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 a IL-13, kt. pôsobia ako bunkové signály pre lymfocyty B
a navodzujú presun tvorby IgG a IgM na IgG1 a antigénovo špecifické IgE.
Obidve odpovede sa vzájomne vylučujú: produkt odpovede TH1 INF- tlmí odpoveď TH2.
Odpoveď Th1 inhibuje IL-4 a IL-10. V imunitnej reakcii sa často uplatňujú obidve
odpovede, jedna však vţdy výrazne prevláda. U atopikov prevaţujú lymfocyty TH 2.
Lymfocyty CD4+ atopikov po styku s antigénom (napr. domácim prachom,
Dermatophagoides pteronysinus) produkujú prednostne IL-4 (produkt odpovede TH2), kt.
indukujú tvorbu IgE. IL-4 zabraňuje expanzii lymfocytov T a vyvoláva deficit buniek
schopných sprostredkovať reakciu neskorej precitlivenosti. Môţe vyvolať relat. deficit
tvorby INF-, kt. tlmí expanziu lymfocytov T, a tým inhibuje odpoveď TH2. Blokuje aj
indukčné pôsobenie IL-4 na tvorbu IgE v lymfocy-toch B.

U atopikov sa zisťujú aj poruchy autonómneho nervového systému: porušená funkcia receptorov s následnou prevahou vplyvu -receptorov. Prejavom abnormálnej cievnej
reakcie je výrazný biely dermografizmus, blednutie koţe končatín v chlade a pomalé
zohrievanie v teple, piloerekcia v mieste mechanického dráţdenia. Po i. d. aplikácii
acetylcholínu nastáva miestne vyblednutie a zvýšené potenie, po jeho inhalácii
hyperreaktivita bronchov a zvýšený pupilárny reflex, po i. d. aplikácii histamínu zníţená
koţná odpoveď, po aplikácii kys. nikotínovej miestne zblednutie koţe (väčšinu týchto
reakcií sprostredkúva cAMP).
Charakteristické sú funkčné poruchy koţe. Koţa atopikov má zníţenú schopnosť
zadrţiavať vodu a zníţenú bariérovú funkciu. V stratum corneum je zníţený obsah
ceramidov. Zníţená je aktivita mazových a potových ţliaz, čo má za následok sebostázu a
xerodermiu.
Klin. obraz je pestrý a premenlivý; v priebehu choroby sa dajú rozlíšiť tri formy ochorenia,
kt. na seba nadväzujú.
– Dojčenská forma – e. alumni, e. infantum verum, začína sa väčšinou medzi 2. – 4-mes.
po narodení. Ide o exsudatívne zmeny, t. j. mokvanie so vznikom krúst. Akút. papuly a
vezikuly bývajú lokalizované najprv symetricky na obidvoch lícach, odkiaľ sa môţe rozšíriť
na celú hlavičku (crusta lactea), neskôr môţu prechádzať na trup a končatiny. Súčasne sa
dostavuje záchvatové intenzívne svrbenie a impetiginizácia; deti sú nepokojné, mrzuté, zle
spia. Pre nebezpečie generalizácie vakcíny na celé telo (e. vaccinatum) sa nesmú deti
očkovať proti variole. Táto fáza trvá s remisiami asi do 2. r. ţivota a v prípade, ţe
neustúpi, prechádza do druhej fázy.
– Detská forma – e. flexurarum, môţe nadväzovať na predchádzajúce obdobie al. sa
vyskytuje samostatne akpo prvý prejav ochorenia. Postihuje symetricky lakťové a
kolenové jamky, zápästia a chrbty rúk, často aj prsty rúk, mihalnice a periorálnu oblasť. E.
uţ nemá exsudatív-ny charakter, proces sa stáva chron. s občasným vzplanutím. Ak sa e.
neupraví do puberty, prechádza ochorenie do 3. fázy.
– Eczema dospievajúciuch a dospelých – neurodermatitis disseminata atopia Besnier,
forma neostro ohraničená od predchádzajúcej. Ide obyčajne o ekzémové loţiská
diseminované symetricky po celom tele, obyčajne lichenifikované, najmä v ohyboch a na
šiji. Koţa je difúzne zápalovo začervenená, nepravidelne infiltrovaná, s jemným
olupovaním, suchá, drsná a silne svrbí. V dôsledku škrabania vznikajú erózie a exkoriácie
s hemoragickými krustami. Na trupe sa tvoria rozsiahle hyperpigmentácie (cutis
vagantium), lymfatické uzliny bývajú zväčšené. Úporné svrbenie vyvoláva nespavosť a
únavu. Nechty na rukách sú stálym trením vyleštené. Často vzniká superinfekcia zlatým
stafylokokom al. pyogénnym streptokokom (eczema impetiginisatum). V ekzéme sa môţe
zjaviť vírusová infekcia vyvolávajúca vznik bradavíc a mollusca (eczema verrucatum,
eczema molluscatum). Závaţnou komplikácoiou je zanesenie vírusu herpes simplex do
loţiska ekzému a jeho ďalšie šírenie aj v zdravej koţi (eczema herpeticatum). Ochorenie
sa môţe aj generalizovať (sek. erytrodermie), častejšie prejavy ustupujú a v strednom
veku miznú. Prechodu do 2. a 3. fázy často predchádza provokácia alergénmi z prostredia
(domáci prach, vata, juta, perie, srsť, rastliny roztoče, plesne, baktérie, dráţdivé mydlá a
saponáty, chemikálie a i.). Ochorenie môţu vyprovokovať al. zhoršiť rôzne nešpecifické
faktory (extrémne teploty, vlhkosť ovzdušia, potenie po námahe, baktériové a vírusové
infekcie, psych. stres, nosenie vlnených odevov a odevov z umelých textilných vláken).
K chron. e. a. sa často pridruţujú rôzne zmeny kloţe a jej adnexov (stigmy): Hertigov
príznak (vymiznutie laterálnej časti obočia), Dennieho-Morganova infraorbitové záhyby,

halonované oči (periorbitová pigmentácia), sivasté, suché vlasy bez lesku, difúzna
alopecia, leukomelanodermia (striedanie oblasti hyperpigmentácie a vyblednutia), sivoţltý
al. popolavý kolorit koţ, pseudo-Parrotove jazvy okolo úst, hyperlineárne dlane a stupaje,
u muţov presahovanie ovlasenia v spánkovej oblasti cez normálnu hranicu.
Časté sú frustné, larvované formy e. a. postihujúce len niekt. ohraničené oblasti
(perirorálnu al. retroaurikulárnu oblasť, mihalnice, ruky, palce dojčiat, brušká prstov,
stupaje, loţiská folikulárnych hyperkeratotických papúl). Časté je striedanie al. kombinácia
koţných prejavov atopie s alergickou rinitídou, konjunktivitídou, astmou, príp. hnačkami.
Pri zlepšení koţného nálezu sa môţu zhoršiť atopické ekvivalenty (astma, senná nádcha).
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy, rodinnej anamnézy, nálezu zvýšených hodnôt
IgE, koţných testov, očného vyšetrenia, príp. vyšetrenia bunkovej imunity in vivo.
Dfdg. – treba odlíšiť akút. dermatitídu po mechanických a chem. podnetoch v mieste styku
so škodlivinou, dyshidrózu, kandidózu, trichofýciu, svrab, baktériovú superinfekciu s
impetiginizáciou a vírusovú infekciu (e. herpeticatum – generalizovanú infekciu herpes
simplex, e. molluscatum); pri subakút. a chron. e. najmä chron. dermatitídu a
epidermofýciu. Pri e. infantum verum treba myslieť na kontaktný e. a seboroickú
dermatitídu.
Th. – treba odstrániť vyvolávajúcu príčinu (eliminácia alergénu). V prvej fáze sa odstraňujú
z potravy nevhodné zloţky, ako dráţdivé jedlá, aromatické ovocie, paradajky, čokoládu,
kakao, treba vyskúšať toleranciu mlieka a vajíčok. Dieťa treba správne odievať, pouţívať
vhodne pranú bielizeň, vhodné pracie prostriedky a prísady do kúpeľa.
V druhej fáze sa th. zameriava na elimináciu alergénov z domáceho prostredia (prach,
perie, vlna srsť zvierat, niekt. kvetiny ap.). Externe sa aplikujú spočiatku obklady, napr. 1 –
3 % bórová voda al. Jarischov rozt., u malých detí obklady s plumbum acet. basic. Po
ústupe exsudatívnej zloţky a pri subakút. forme sa aplikujú mäkké pasty (Burowova,
®
ichtamolová, 1 – 2 % pixová), príp. kortizonoidové krémy (Triamcinolon ). Na zvláčnenie
suchej koţe sa odporúčajú indiferentné masti a krémy (Rp. Ambidermani ung. 300,0, Rp.
Ung. lenientis 300,0, Rp. Syndermani ung., Aq. calcis aa ad 300,0 a i.) a pravidelné
ošetrovanie loţísk mäkkými pastami. Na veľké plochy bez infekcie sú vhodné mäkká
zinková pasta (Rp. Zinci oxydati, Talci veneti aa 7,5, Syndermani ad 100,0). Chron. formy
sa liečia tvrdými pastami (napr. pasta s 5 % obsahom ichtyolu v mäkkej paste al. 1 - 2 %
pix lithantracis, 4 – 5 % tct. carbonis deterg. v masťovom základe, príp. aj masťami s
®
®
obsahom kortizonoidov (Dexamethazon ung., Triamcinolon S ung.). Pri sek.
infikovaných formách sa pouţívajú obklady s obsahom dezinfekčných prostriedkov (napr.
1 ‰ rivanolový rozt., hypermangán a i.). Pri impetiginizovaných formách sa osvedčuje
®
®
®
Saloxyl ung., Triamcinolon E ung., 1 – 2 % endiarón v mäkkej paste (Endiaron past.).
Nedostatočný lipidový plášť u atopikov so suchou, drsnou koţou pomáhajú regenerovať
olejové prísady do kúpeľa s obsahom sójového a arašidového oleja a nenasýtených
karboxylových kys.
V celkovej th. sa treba zamerať na odstránenie fókusov, porúch GIT, endokrinných a
nervových porúch. Svrbenie sa tlmí antihistaminikami a ataraktikami, pri impetiginizácii je
namieste celková th. antibiotikami podľa citlivosti, autovakcína, resp. stafylokokový
anatoxín (Stafana‹), pri sek. vírusových infekciách gamaglobulín a virostatiká. Pri
rozsiahlom postihnutí koţe (erythrodermia) sa indikujú kortizonoidy. Pri atopickom e.
(neurodermatitis disseminata atopica Besnier) sa osvedčuje vitamín D 3 za kontroly
vylučovania vápnika močom. Poruchy imunitného systému priaznivo ovplyvňuje interferón
g a cyklosporín (uplatňuje sa vo včasných fázach aktivácie lymfocytov), ako aj peptidové

hormóny týmu; skúša sa napr. zmes polypeptidov extrahovaných z teľacieho týmu (TP-1)
a syntetický pentapetid (T-5). V chron. prípadoch treba zváţiť oţiarenie ultrafialovým
ţiarením (UV A), odporúča sa aj fototerapia kombinovaná s rôznymi th. kúpeľmi (soľ z
Mŕtveho mora, byliny) v denných sanatóriách al. opatrné prírodné slnenie, príp. rtg th.
(hraničné lúče). Vhodná je komplexná kúpeľná a primorská th. Ak sa atopický e. nevyhojí
do školského veku, je pp. jeho prechod do chron. štádia.
Eczema bullosum – bulózny, pľuzgierikovitý ekzém.
Eczema callosum – kalózny ekzém.
Eczema callosum verrucosum nodulare →Hydeov sy. (→syndrómy).
Eczema constitutionale – konštitučný ekzém; por atopia.
Eczema contactum allergicum – kontaktný alergický ekzém, zápalové ochorenie koţe,
kt. vzniká následkom reexpozície vonkajším činiteľom po predchádzajúcej senzibilizácii.
Ide o neskorý typ alergickej reakcie (IV. typ →alergie). Koţné prejavy vyvolané
jednoduchým dráţdením sa označujú ako kontaktná iritatívna dermatitída (dermatitis
contacta irritativa). Kontaktná alergická a iritatívna dermatitída postihuje u nás 1 – 5 %
populácie. Koţné prejavy vo forme svrbiacej rozsevovej reakcie vznikajú po 12 – 48 h;
nezávisia od dávky. Dg. sa stanovuje epikutánnymi testami. V anamnéze sú suspektné
alergény. Reakcia má crescendový charakter. Obligátnou tkanivovou reakciou na toxické
látky je toxický kontaktrný ekzém – (eczema contactum toxicum). Koţné prejavy vznikajú
po minútach aţ hodinách a závisia od dávky, resp. koncentrácie toxickej látky.
Charakterizuje ju presne ohraničené miesto pôsobenia. Reakcia má decrescendový
charakter. Dg. sa stanovuje epikutánnym testom a porovnaním so zdravou kontrolnou
osobou.
E. c. a. sa dostavuje aţ 10 h po aplikácii antigénu a dosahuje vrchol po 48 h. Alergén
vniká do koţe po kontakte. Naň sa viaţu T-lymfocyty, kt. produkujú lymfokíny
vyvolávajúce vazodilatáciu, zvýšenia permeability cievnych stien a spongiózy epidermis.
Na dôkaz alergénov slúţia koţné testy. E. c. a. vzniká len v mieste kontaktu. Je
podmienený senzibilizáciou koţe chem. látkami.
E. c. a. môţu vyvolať antioxidanty gumy a akcelerátory vulkanizácie. Antioxidant 4010 NA
(N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamín) sa vyskytuje sa v čiernych gumových predmetoch
(hadice, káble, tesnenia, pneumatiky, čiţmy). Medzi látkami podobnej chem. štruktúry
vzniká skupinová alergia, napr. medzi parafenyléndiamínom (farbivá na vlasy) a
azofarbivami, kt. majú tieţ na benzénovom jadre aminoskupinu viazanú v parapolohe.
Silným alergénom gumy je aj tetrametyltiuramdisulfid (TMTD) a merkaptobenztiazol
(MBT), kt. sa vyskytujú v gumových rukaviciach.
Silné alergické reakcie vyvolávajú niekt. ţivice (akryláty, epoxidy, polyestery)
nachádzajúce sa v dvojzloţkových náterových látkach, lepidlách, modelovacích
materiáloch pouţívaných v protetike.
K alergénom patria niekt. lokálne pouţívané lieky, napr. neomycín a endiaron. Z
prírodných látok je to peruánsky balzam. Hlavnými zloţkami, kt. môţu alergizovať je kys.
škoricová, benzylbenzoát, kys. benzoová, nerolidol, vanilín a i. Tieto látky sa nachádzajú
aj v tropickom ovocí, najmä v citrusových plodoch a často vo voňavkách. Pri alergii na
peruánky balzam sa preto zakazuje kontakt s lokálnymi liekmi, ale aj prírodnými látkami
podobného charakteru (kalafúna, propolis) a parfumovou kozmetikou. Alergénom môţe
byť aj lanolín.

V kozmetike majú najväčší význam konzervačné látky, voňavky, emulgátory, tónovacie
zloţky a antimikróbiové prísady (Bronopol, parabény, Kathon CG, Quaternium 15), . Niekt.
výrobky majú na obale vytlačený zoznam látok, kt. sa ako alergény vyskytujú častejšie.
U mladých ţien a dievčat sa ako alergén často uplatňuje nikel z lacnej kovovej biţutérie
(náušnice, retiazky, kovové pásky hodiniek) a kovové doplnky (spony, pracky opaskov,
gombičky a cvočky dţínov, zámky a očka kabeliek a i.). Niekt. naše mince sú potiahnuté
tenkou vrstvičkou niklu. Uvoľňovanie niklu z povrchovej úpravy kovových predmetov
moţno dokázať jednoduchým testom s dimetylglyoxímom. Z ďalších kovov sú alergénmi
kobalt a paládium, kt. sú skôr pôvodcom zdruţenej alergie na nikel. Závaţnou príčinou e.
c. a. je šesťmocný chróm (čistý kov e. nevyvoláva). Jeho zdrojom je cement a chrómom
opracovaná koţa (ochranné pracovné rukavice, pracovná obuv), základové farby na kovy,
chrómové pigmenty v náterových látkach zelenej, ţltej a oranţovej farby, konzervačné
prísady v chladiacich kvapalinách a olejoch a i.).
Priebeh e. c. a. môţe byť akút., subakút. al. chron. Akút. zmeny v mieste pôsobenia
alergénu charakterizuje začervenanie, opuch, papulky a papulovezikuly. Popraskanie
vezikúl má za následok mokvanie a tvorbu krúst. V subakút. fáze vezikuly zasychajú, koţa
sa vysušuje, praská a olupuje sa. Pre chron. e. je typické zhrubnutie rohovej vrstvy a
lichenifikácia, tvorba hlbokých bolestivých ragád v miestach ohybu koţe (dlaňové partie
prstov rúk). Proces sa spája so svrbením.
Prim. lokalizácia e. je dôleţitá z hľadiska identifikácie vyvolávajúcej príčiny. Najčastejšou
lokalizáciou sú ruky (prsty a chrbát, menej dlane), odkiaľ sa proces šíri na zápästia a
predlaktia. Často je postihnutá tvár (farbivá na obočie, kvety, rámy okuliarov, kozmetické
prostriedky, rúţe, ústne vody, zubné pasty), šija (textil, koţušiny, šperky), vlasatá časť
hlavy (trvalá, vlasové farbivá, kozmetické prostriedky), axily (dezinfekčné prostriedky,
teplomery, depilátory, voňavky, dezodoranty, protipotivé prostriedky), na trupe (prísady do
kúpeľa, podprsenky, odev, masáţové krémy, voňavky), končatinách (antireumatické
mazania, zápalkové krabičky vo vreckách nohavíc, textílie, pančuchové príponky,
záchodové sedadlá), rukách (profesné škodliviny, ako dvojchroman draselný napr. u
murárov, terpentín napr. u ma liarov; zloţky rastlín, rukavice, laky na nechty a i.), nohách
(antimykotické lieči- vá, topánky, čistiace prostriedky na topánky, pančuchy), v análnej
oblasti (hemoroidálne čapíky, toaletný papier), genitálnej oblasti (prietrţový pás,
dezinficienciá, kondómy, mydlá ap.).
Klin. prejavy majú na rozdiel od iritačnej dermatitídy vţdy typický vzhľad e. s max.
zmenami v centre. Známe sú prípady systémových reakcií typu neskorej reakcie
precitlivenosti, keď e. vzniká po vstrebaní látky z koţe (neomycín pouţitý na ošetrenie
vredov predkolenia) al. z GIT (diéta bohatá na nikel). Pri dlhodobom al. opakovanom
pôsobení niekt. silných alergé-nov prechádza proces do chronicity (chróm, guma) a e.
pretrváva aj po prerušení kontaktu s alergénom.
Pri podozrení na alergiu neskorého typu treba vykonať epikutánne testy. Testovacia
náplasť obsahujúca nariedený alergén sa nakladá na chrbát na 24 – 48 (tuhé látky aţ na
72) h a reakcia sa odčíta 1., 3. a 4. d. Na tento účel sú k dispozícii sady štandardných
alergénov, kt. zachytávajú 50 - 60 % alergických reakcií. Pri podozrení na profesionálnu
alergiu sa doplňuje paleta alergénov o látky pouţívané na pracovisku. Pri podozrení na
→eczema photocontactum sa pouţíva súčasné UV oţiarenie.
Akút. iritatívna dermatitída sa hojí väčšinou dobre, chron. má však sklon k
superalergizácii, sek. infekcii a sezónnym exacerbáciám.
Eczema crustosum – krustózny ekzém, ekzém s tvorbou chrást.

Eczema degenerativum – syn. degeneratívno-toxický, traumiteratívny, expozičný,
nealergický, kontaktný ekzém. Pokladá sa za predstupeň ekzému, podmienený
precitlivenosťou koţe, kt. odpovedá na pomerne slabé podnety vznikom ekzému. Môţe
byť následkom vyčerpania obranyschopnosti koţe následkom dlhotrvajúcich al.
opakovaných kontaktov so zásadami (nem. Alkaliekzem), minerálnymi olejmi, tukovými
rozpúšťadlami a čistiacimi prostriedkami. Po prerušení expozície sa ekzém rýchlo
zlepšuje, prejavy generalizácie chýbajú. Epikutánne testy sú negat.
Eczema discoides – syn. numulárny ekzém; →eczema micorbiale.
Eczema dyshidrosiforme – dyshidroziformný ekzém, syn. dyshidroziformná erupcia
(Fox, 1873), dyshidrotický ekzém, dyshidrotický komplex, eczema parapticum, pomfolyx –
cheiropomfolyx a pedopomfolyx (Hutchinson, 1876). Palmoplantárne dyshidroziformné
erupcie rôznej etiológie. Nejde o poruchu potných ţliaz s retenciou potu v akrosyringiu
(miliáriá), ale nanajvýš o sek. hyperhidrózu pri kontaktnom al. hematogénnom ekzéme,
alergicko-toxickom exantéme, alergitíde, pyodermii al. tiney.
K etiologickým faktorom patria: 1. Kontaktná alergia na lieky a chemikálie (30 %), s
miestne iritačným účinkom (saponáty, org. rozpúšťadlá, minerálne oleje, mydla, šampóny)
al. alergi-zujúce látky (neomycín, peruviánsky balzam, parabény, sulfónamidy, benzokaín,
chloramín, lanolín, Kathon CG a i.), endoprotézy, implantáty, výplne (Cr, Ni, Co, amalgám,
akryláty), allergia contacta proteinurica po pôsobení rastlinných al. ţivočíšnych alergénov
penetrujúcich poškodenou koţou s krátkym obdobím latencie 30 – 60 min. 2. Atopická
hyperreaktivita s pozit. i. d. testami s atopickými alergénmi, pozitívnym RAST, zvýšenými
hodnotami IgE v sére. 3. Epidermotropné alergény biol. pôvodu (plesne, huby, kvasinky,
baktérie); zdrojom dyshidroziformných mikrobidov (bakteridov) môţu byť loţiská
lokalizované kdekoľvek, napr. pyodermie na chrbte nôh, predkolení, loţiská v tonzilách,
zubných
granulómoch,
zdrojom
mykidov loţiská
trichofýcie,
epidermofýcie
(epidermofytidy) al. kandidózy (levuridy) lokalizované perigenitálne, perianálne, v pošve,
ochlpení, interdigitálne al. plantárna tinea. Niekedy ide o koincidenciu bakteridu a mykidu.
4. Primárne iritanciá na privrátených stranách prstov a v interdigitálnych riasách. 5.
Psychogénne faktory, ako je emočný stres, kt. predisponuje, indukuje, udrţuje a zniţuje
toleranciu, vegetatívna stigmatizácia, konštitúcia, vyčerpanie, psychická tenzia, anxiozita
spojená s obsesiami. 6. E. d. môţe byť prvým prejavom pemfigoidu indukovaného niklom
v potrave, pemfigu, dermatitis herpetiformis, dermatitis linearis IgA, nešpecifickej reakcie
pri infekcii HTLV-1.
K modulujúcim vplyvom patria: 1. poruchy GIT; 2. obezita; c) endokrinné faktory
(dysfunkcia ovárií, najmä precitlivenosť na progesterón - progesterónová autoimunitná
dermatitída); 3. sezónne vplyvy (jarnoletný výsev); pôsobenie slnečného ţiarenia
(dyzidroziformná fotoreakcia); 4. profesie (kaderníctvo, pracovníci stravovacích zariadení,
baní, hutí, vo výrobe plastov, vodiči, vojaci); práca s nepriedyšnými rukavicami, v
skafandroch - potápači a chemici ap.; 5. zabránenie odparovania potu adstringenciami,
tukovými rozpúšťadlami, minerálnymi olejmi, máčaním rúk vo vode; 6. nadmerné potenie
pri vysokých horúčkach, neurovegetatívna labilita, vazoneurózy, vplyv nikotínu, kofeínu,
kys. acetylsalicylovej, perorálnych antikoncepčných prípravkov.
Klin. obraz – charakterizuje spongiotická dermatitída dlaní a stupajov s tvorbou vezikúl aţ
búl, kt. neobsahujú pot, ale tkanivovú tekutinu a len málo z nich komunikuje s ekrinným
vývodom. Erupcie môţu byť symetrické al. asymetrické, ich spodina nevykazuje príznaky
zápalu, resp. erytému. Hrubá rohová vrstva bráni vzniku papuliek, tie vznikajú len z hlbšie
uloţených vezikúl s pevným krytom. V chron. štádiu pristupuje infiltrácia, deskvamácia,

bolestivé ragády s vezikulami presvitajúcimi v hĺbke (,,ságové zrnká``), kt. sa menia na
hyperkeratózu. Dfdg. prichádza do úvahy psoriáza, hyperkeratotický ekzém a
onychogryfóza. Výsevy môţu recidivovať.
Formy d. e.: 1. Iritačná kontaktná dyshidroziformná dermatitída – (dermatitis contacta
irritativa dyshidrosiformis) vyskytuje sa častejšie na predtým poškodenej koţi s oslabenou
bariérovou schopnosťou vrátane konštitučných stavov (atopia, ichtyóza, hyperhidróza), po
poškodení rozmanitými chemikáliami, v okluzívnych podmienkach nepriedyšných rukavíc,
skafandrov ap. Býva najčastejšie lokalizovaná na medziprstových riasach a privrátených
stranách najmä 2., 3. a 4. prsta. Jej prototypom je saloxylová dermatitída s hustým
výsevom vezikúl s čírym obsahom. Často vzniká aj následkom profesionálnych vplyvov,
ako sú napr. chladiace a rezné emulzie pri obrábaní kovov, org. rozpúšťadlá, saponáty,
kys., zásady ap. 2. Dyshidrotický ekzém – (e. dyshidroticum) je kombinácia dlhotrvajúcej
dyshidrózy a sek. kontaktného alergického ekzému. Pridruţenie kontaktnej precitlivenosti
zmení náhle prejavy dyshidrózy na kontaktný ekzém s výraznými ťaţkosťami, polymorfiou,
prechodom na chrbty rúk, predlaktia a výsevom na celých končatinách a trupe. Spája sa s
intenzívnym svrbením najmä pri vzniku ďalších vezikúl, kt. vystupujú na zápalovej
spodine. Lokalizáciu ekzémových zmien určuje expozícia alergénom. Niekedy sa táto
forma začína priamo ako chron. alergický kontaktný dyshidrotický ekzém s preskočením
akút. štádia. Epikutánne testy sú pozit. 3. Dyshidroziformný ekzém - (e. dyshidrosiforme)
ide o vezikulózny ekzém bez dyshidrózy, prim. kontaktný alergický ekzém palmoplantárnej
oblasti so zápalovou zloţkou rôznej intenzity. Klin. sa podobá dyshidrotickému ekzému,
epikutánne testy sú pozit. 4. Hematogénny dyshidroziformný ekzém - (eczema contactum
haematogenes dyshidrosiforme) predstavuje neskorú bunkovú reakciu ekzémového typu.
5. Pomfolyx – (pompholyx, cheiro-, pedopompholyx) veľkobulózny variant, začína sa
väčšinou náhle symetrickou erupciou mnohopočetných, drobných i veľkých puchierov
najprv na privrátených stranách prstov, hranách rúk a nôh, potom postupuje do dlaní a
stupajov. Istá úloha sa pripisuje emočným faktorom, exhauscii a vegetatívnej stigmatizácii.
Epikutánne testy, mykologické a alergologické vyšetrenie sú negat.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. vyšetrenia, epikutánnych testov, mykol. vyšetrenia,
vyšetrenia dermografizmu (biely pri atopickej reaktivite). Anamnéza sa zameriava najmä
na odhalenie epidermotropných liekov, dráţdidiel, chemikálií, mykotických, kontaktných
antigénov, hyperhidrózy. Pacienti s atopickou diatézou a akrálnou formou atopického
ekzému patria do rúk alergológa. Klasický obraz dyshidrotického ekzému prekrýva často
sek. ekzematizácia, mikróbiová a mykotická infekcia. Genuínny d. e. je nepravdepodobný
v prítomnosti zápalové-ho erytému a edému.
Dfdg. – 1. Akropustulózy: a) trvalá hnisavá akrodermatitída (acrodermatitis continua
suppurativa, syn. dermatitis repens), pri kt. ide o zápalové vezikulopustulózne a jazviace
zmeny na terminálnych článkoch prstov, pp. variant pustulóznej psoriázy; b) pustulózny
bakterid (pustulosis palmaris et plantaris) so symetrickými, recidivujúcimi výsevmi
sterilných pustúl veľkosti 1 – 5 mm, zasychajúcich do ţltohnedých a hnedých morf na
polymorfných mierne zápalových plochách, s dlhodobým priebehom, moţnosťou
baktériovej al. mykotickej superinfekcie, intradermálymi pustulami (rozhodujúce je histol.
vyšetrenie); c) detská akropustulóza – svrbiaci intraepidermálny vezikulopustulózny výsev,
najmä palmoplantárne, zjavujúci sa medzi 4. – 17. po narodení. 2. dyzhidroziformné
alergidy (franc. allergides dyshidrosiformes) následkom pôsobenia inhalačných,
alimentárnych, baktériových, mykotických, liekových al. profesionálnych alergénov s
palmo-plantárnym symetrickým výsevom zjavujúcim sa samostatne al. v incidencii s d. 3.
Chron. akrálne dermatitídy (dermatitis acralis chronica) so svrbivými papulovezikulóznymi

morfami na rukách a nohách, zvýšením IgE > 100 000 ng/l a negat. atopickou
anamnézou. 4. Ekzémy a dermatitídy: a) akrálna forma atopického ekzému (eczema
atopicum) s atopickou anamnézou, bielym dermografizmom a imunoalergologickými
testami; b) kontaktný ekzém (eczema contagiosum) sek. palmoplantárne postihnutie pri
koexistencii inde lokalizovaných loţísk a s pozit. epikutánnymi testami; c) hematogénny
kontaktný
ekzém
(eczema
contagiosum
haematogenes)
so
symetrickými
dyshidroziformnými výsevmi po perkutánnom, príp. mimokoţnom prívode alergénu a
obvykle s pozit. epikutánnymi testami; d) bielkovinový alergický ekzém (eczema contacta
proteinicum) po pôsobení rastlinných al, ţivočíšnych alergénov penetrujúcich poškodenou
koţou, s pozit. testom votrením, skarifikáciou a RAST; e) iritačná dermatitída (dermatitis
irritativa) ,,ekzematoidný", monomorfný klin. obraz len v mieste expozície alergénu a s
negat. epikutánnymi testami. 5. Bulózne dermatózy podobné pomfolyxu: a)
dyshidroziformný začiatok pemfigu (pemphigus vulgaris) so suprabazálnymi
akantolytickými a subepidermálnymi puchierikmi, ako aj pemfi-goid s hemoragickou
dyshidrózou, kt. sa dajú dg. histologicky a imunofluorescenciou; b) dermatitis
herpetiformis s purpurickými papulami a vezikulami na dlaniach, niekedy zdruţená s
gluténsenzitívnou enteropatiou; c) dermatitis linearis IgA so subepidermovými puchiermi,
lineárnymi depozitami IgA v zóne bazálnej membrány, hemoragickými, herpetiformnými a
pemfigoidnými svrbivými morfami lokalizovanými kdekoľvek. 6. ,,Choroba rúk, nôh a úst" angl. hand-foot-and-mouth disease, vyvoláva ju vírus coxsackie. Prejavuje sa malými
sivými vezikulo-pustulami na dlaniach, stupajoch a v ústach s celkovými príznakmi; dg. sa
virol. vyšetrením obsahu puchierikov a sérolog. vyšetrením. 7. Herpes simplex, kt.
charakteri-zujú unilaterálne jednotlivé al. zoskupené vezikuly s centrálnou umbilikálnou
jamkou, pozit. Tzankovým testom a dôkazom vírusov v puchierikoch. 8. AIDS – infekcia
HTLV-1 s palmoplantárnou léziou podobnou pomfolyxu sa dá odlíšiť pozit. histol. nálezom
a dôkazom protilátok pomocou ELISA. 9. Exfoliatívna keratolýza – (keratolysis exfoliativa)
vyvolaná fyz. al. chem. poškodením so superficiálnymi bodovitými aţ mincovitými
asymptomatickými areami bez viditeľnej vezikulizácie. 10. Psoriasis pustulosa palmaris et
plantaris Königsbeck-Barber – s ohraničenými psoriaziformnými loţiskami a výsevom
sterilných pustúl, solitárnych pustúl aj na normálnej koţi, dg. sa stanovuje histologicky. 11.
Dyshidroziformná pyodermia – (pyodermia dyshidrosiformis) s rýchlym vznikom
subkorneálnych pustúl po mikrotraumách a kultivačným nálezom streptokokov, príp.
stafylokokov. 12. Svrab – (scabies) papulovezikulózny výsev na privrátených stranách
prstov a medziprstových riasách s chodbičkami, dg. mikroskopickým dôkazom zákoţky
svrabovej (Sarcoptes scabiei). 13. Syfilis – v II. štádiu, dg. sa stanovuje sérologicky. 14.
Tinea dyshidrosiformis – erytematoskvamózna ohraničená area s periférnym výsevom
vezikúl, pustúl, väčšinou unilaterálne, dg. sa stanovuje mykologicky. 15. Tinea squamosa
– splýva s dyshidrosis lamellosa sicca a keratolysis exfoliativa, dg. mykologicky, často sa
dokáţe Tinea rubrum. 16. Tbc – tuberkulidová forma podobná pomfolyxu s hojením
jazvou, dg. sa stanovuje histologicky. 17. Crostiho-Gianottiho sy. – infekčno-alergické
ochorenie, kt. sa prejavuje papulóznou, papulovezikulóznou, papulohemoragickou
palmoplantárnou erupciou po infekciách GIT a dýchacieho systému u detí vyvolaných
Ebsteinovým-Barrovej vírusom, vírusom coxsackie A16, parainfluenzy B.
Th. – riadi sa typom e. Po stanovení predbeţnej dg. sa začína ,,prekleňovacou th.".
Miestne sa aplikujú antiseptiká, kortikosteroidové externá s chemoterapeutikami.
Významné miesto má premasťovanie, kt. sa zabraňuje presušovaniu a vzniku bolestivých
ragád. Aplikačnú formu určuje morfologický vzhľad:
®

• Dyshidrosis lamellosa sicca – Rp.: 2 % salicyl-Neoaquasorbi crm seu Ung. lenientis ad
®
50; Mykoseptin ung.

• Nepatrné, nesplývavé vezikuly – vlaţné kúpele 1 – 2-krát/d v ruţovom rozt.
manganistanu draselného al. sol. aluminii-aceticotartarici (1 lyţ. na liter vody) al. v cortex
Quercus (Rp. Corticis quercus 500,0, DS. 50 g na 1 l vody, variť 1 h); 2 % salicyl 3 %
tanínový lieh (Rp. Ac. salicylici 2,0, Tannini 3,0 Spir vini dil ad 100,0; 5 % bór 10 %
tanínový zásyp (Rp. Ac. borici 5,0, Tannini 10,0, Zinci oxydati ad 100,0, 1 – 2-krát/d
prepúdrovať látkové rukavice).
®

®

• Vezikulobulózny výsev – Triamcinolon S ung., Triamcinolon E ung. 2-krát/d v
kombinácii s vysychavými obkladmi 2 – 3-krát/d), Dexa-Endiaron-Saloxyl ung. (Rp.
®
Dexamethasoni 0,01, Spir. vini dil q. s., Endiaroni pst., Saloxyli ung. aa ad 60,0),
manganistan draselný %,1 %, rivanol, sol. Jarisch 1 – 2-krát/d.
®

®

• Erytematoskvamózne, krustózne prejavy – Triamcinolon S ung., Triamcinolon E ung.,
®
Prednisolon J ung., Dexa-Endiaron-Saloxyl ung. Septonex-Hydrocortison ung. (Rp.
Septonexi 0,06, Hydrocortisoni 10,0, Ung. acidi borici ad 30), príjemný teplý kúpeľ raz/d.
®

• Chron. zmeny – Delatar ung., Dexamethazon-Pix ung. 3 % (dexa)pix pasta (Rp.
Dexamethasoni 0,01, Picis lith. 1,5, Ol. Helianthi 3,0, Pastae zinci oxyd. ad 50,0), 1 – 2krát/d.
®

• Premasťovanie – 2 % salicyl-leniens (Neoaquasorb ) (Rp. Ac. salicylici 1,0,
Neoaquasorbi crm seu Ung. lenientis ad 50,0), 2 % bór-Synderman (Rp. Ac borici, Aquae
destil. 10,0, Syndermani ad 50,0), 2 % salicylmočovina Cutilan (Rp. Ac salicylic, Ureae aa
1,0, Aquae destil. 5,0, Cutilani ad 50,0), 10 % Ol. Helianthi-Pontin (Rp. Ol. Helianthi 5,0,
®
®
Pontini ad 50,0), Ung. acidi borici, Infadolan‹ ung., Erevit ung., Calcium pantothenicum
®
ung., Indulona A/64, A/85‹.
Na zvládnutie akút. štádia sa pouţívajú najprv kortikosteroidy strednej účinnosti
®
®
(Triamcinolon S . ung., Triamcinolon E . ung.), na doliečenie slabšie kortikoidy
®
®
(Hydrocortison ung., Prednisolon J ung.). Dôleţitý je intervalový systém th.
(kortikosteroid:klasické externum najprv 6:1, potom postupný prechod na aplikáciu 1:6 v
týţdni), kt. bráni vzniku steroidnej závislosti s neţiaducimi následkami na koţu rúk.
Vysychavé obklady a kúpele v akút. štádiu sa pouţívajú najprv neohriate, po ústupe
zápalových zmien teplé a ich denná frekvencia sa zniţuje. V intervale medzi obkladmi sa
postihnuté plochy potierajú 1 – 2/d kortikoidovým lociom al. 1 – 2 % salicylom-leniensom,
1 – 2 % salicylom-Neoaquasorbom. Pri ľahších formách idiopatického dyshidroziformného
ekzému sa odporúča ponáranie rúk na niekoľko min do horúcej vody, borovej vody,
hypermangánu a rozt. octanu hlinitého s následným potretím 2 % salicylovýmrezorcínovým liehom. Ďalšou alternatívou je pouţitie vysušujúcich pást s 3 %
chloroxínom, 5 % tanínom (Rp. Cloroxini 1,5 seu Tanini 2,5, Ol. Helianthi 3,0, Pastae zinci
oxyd. ad 50,0).
Na premasťovanie vysušenej koţe sa odporúčajú rôzne bázy a špeciality. Prehnaná
lubrikácia má často za následok negat. účinky na bariéru rohovej vrstvy. Osvedčuje sa
®
®
napr. Indulona A/64 al. indulona A/85 . Pacient si nemá sám prepichovať a odstrihovať
puchiere a zdrapy epidermis. Pokoj, polohovanie končatiny a vkladanie priedyšných
gázových vločiek medzi prsty zabránnia zapareniu a macerácii.
®

Pri akút. zápalových reakciách sa celkove podáva Prednison (40 – 60 mg/d, p. o.), pri
väčších opuchoch furosemid, pri alergii amilorid s obmedzením soli. Antipruriginózne a
®
®
®
®
®
antialergicky pôsobí Dithiaden , Tavegyl , Prothazin , Peritol , Fenistil . Hyperhidróza sa
®
®
®
ovplyvňuje anticholínergikami (Atropin tbl., Nacton tbl., Bellaspon dr.), príp.
®
Meprobamat .

Relat. časté pyogénne komplikácie (impetiginizácia, lymfangitída, lymfadenitída, horúčky)
sa ovplyvňujú širokospektrálnymi antibiotikami (tetracyklíny, roxitromycín, erytromycín).
®
®
Proti dermatofytom a kandidám sa podáva terbinafín (Lamisil ) a ketokonazol (Nizoral ).
Chron. rezistentná forma e. d. s atopiou si vyţaduje špecializovanú alergologickú th.
Odporúča sa miestna fototerapia metódou PUVA i samotným UVA ţiarením,
balneoterapia v kombinácii s oţiarením SUUP, pokus o th. preladenie striedavými kúpeľmi
(35 – 40 °C) na ovplyvnenie akrocyanotickej dysregulácie. Osvedčujú sa aj teplé kúpele s
octanom hlinitým. Oţiarenie rtg. lúčmi (Bucky) sa neodporúča, pretoţe recidívy u
oţiarených pacientov sú ťaţšie zvládnuteľné.
Eczema dys(h)idroticum – dyshidrotický ekzém, ekzém pri nadmernom potení na rukách
a nohách; →eczema dyshidrosiforme.
Eczema endogenes – endogénny →ekzém; →eczema atopicum.
Eczema erythematosum – erytematózny →ekzém.
Eczema flexurarum – ekzém ohybových častí koţe tela, syn. neurodermitis disseminata,
angl. dermatitis atopica, franc. prurigo Besnier, nem. Spätexsudatives Ekzematoid Rost,
rus. difuznyj nejrodermit. Ide o druhú fázu ekzému, pokračovanie infantilného ekzému so
symetrickým postihnutím lakťových a kolenových jamiek, zápästí a chrbta rúk. Postihuje
batoľatá vo veku 2 – 3 r. Niekedy obdobie infantilného ekzému chýba a e. f. sa začína aţ
v dospievajúcom al. dospelom veku, najneskôr v 3. dekáde. Ak sa neupraví do tohto času,
recidivuje po celý ţivot. Charakterizujú ho drobné papulózne eflorescencie, kt. sa
vysievajú husto vedľa seba a splývajú do súvislého infiltrovaného loţiska ťaţko zriasiteľnej
koţe. Koţa je zhrubnutá, rozpolíčkovaná koţným reliéfom, kt. je dobre vyznačený (tzv.
lichenifikácia koţe). Ochorenie sa vyznačuje záchvatovitým svrbením, kt. je intenzívne,
často nezvládnuteľné a v dôsledku rozškriabania vzniká často sek. infekcia loţísk.
Postihnutá je koţa lakťových a podkolenových jamiek, krku a šije, koţa zápästia a oblasti
slabín. E. sa môţe generalizovať. Po ústupe ochorenia ohybové miesta zostávajú
lichenifikované. Sek. infekcia sa môţe rozšíriť na koţu prstami pri škriabaní. U
dospievajúcich a dospelých sa môţe vyskytovať katarakta so zníţením vízu aţ stratou
zraku. Zriedka sa zisťuje alergická nefritída. Koţa býva suchá, vyznačená je folikulová
hyperkeratóza, príp. ichtyóza. Príčinou exacerbácie býva nervové vyčerpanie a stres.
Eczema herpeticum – syn. e. herpeticatum, e. herpetiforme Kaposi, Kaposiho
varičeliformná dermatitída, Kaposiho-Juliusbergov sy., prim. herpetické ochorenie
novorodencov a detí, vyskytuje sa na chron. zmenenej koţi (neurodermitída, seboroická
dermatitída, pemfigus). Na začiatku býva obyčajne niekoľkodňová horúčka, zjavia sa
vezikuly meniace sa rýchlo na pustuly a krusty najprv v ekzémových oblastiach koţe, za 3
– 7 d sa zjavujú vezikuly aj v nezmenených oblastiach koţe, vznikajú nekrózy, krvácanie a
súčasne v rozličných orgánoch (pečeň, nadobličky) sa zisťuje diseminovaný herpes. U
predčasne narodených je ochorenie často smrteľné. E. h. sa môţe vyvinúť aj ako
komplikácia lokalizovaného herpesu. Treba od neho odlíšiť →eczema vaccinatum;
→herpes simplex.
Eczema hyperkeratoticum – hyperkeratotický ekzém, chron. forma ekzému podmienená
hyperke-ratózou, vyskytuje sa najmä na dlaniach a stupajoch (e. tyloticum). Často sa
spája so zníţením eklastickosti koţe, ragádami a fisúrami (e. rhagadiforme).
Eczema chronicum – chron. ekzém, môţe prebiehať chronicky od začiatku, častejšie je
pokračo-vaním akút. ekzému, vyvolaným opakovanou expozíciou. Pri alergickom
kontaktnom ekzéme je výrazná rozsevová reakcia, pri toxickom kontaktnom ekzéme sa

koţné zmeny obmedzujú na miesto pôsobenia, koţa však býva poškodená predtým (tzv.
dermatóza z opotrebovania, nem. Abnutzungsdermatose, napr. u ţien v domácnosti); na
rozdiel od neho prebieha pomal-šie.
Prejavuje sa ojedinelými papulózno-infiltratívnymi zmenami, edém nie je natoľko
vyznačený a loţiská majú skôr hnedočervenú farbu. Mikroskopicky sa zisťuje akantóza.
Koţa sa nedá tak dobre zriasiť ako zdravá koţa a nevracia sa tak rýchlo do pôvodného
stavu. Koţné brázdy sú hlbšie a koţný reliéf je zhrubnutý. Koţa má matný vzhľad a
väčšinou sa drobno olupuje (e. squamosum), neskôr koţný reliéf zhrubne a koţa
lichenifikuje (eczema lichenificatum). Pri prevaţnom postihnutí dlaní a stupají vznikajú
hyperkeratotické aţ parakeratotické zmeny (e. hyperkeratoticum al. e. tyloticum, bujnenie
loţísk e. verrucosum, príp. ragády (eczema ragadiforme).
Th. – pri suchých prejavoch sa aplikujú tučné masťové základy s glukokortikoidmi, príp.
dechtové prípravky, keratolýza pomocou kys. salicylovej.
Eczema impetiginosum – syn. e. impetiginisatum, impetiginózny, impetiginizovaný
ekzém, ekzém zmenený sek. infekciou. Jantárovo ţltý tkanivový mok nadobúda
medovoţltú farbu a zasýcha vo forme ţltých aţ ţltozelených chrást. Na periférii loţiska sa
zisťujú ojedinelé, príp. hnisavé folikulitídy al. vezikuly, kt. obsah sa rýchlo hnisavo skalí.
Po ich prasknutí obsah zasychá opäť vo forme ţltých al. ţltozelených chrást. Najčastejšie
sa vyskytuje na koţi tváre.
Eczema infantum verum – syn. e. alumni, začiatočná forma ekzému, kt. vzniká zväčša v
3. mes. ţivota. Ide zväčša o neurodermitis atopica al. seboroický, príp. mikróbiový ekzém.
Alergický kontaktný ekzém je u dojčiat a malých detí veľmi zriedkavý; →eczema atopicum.
Eczema intertriginosum – intertrigo, intertriginózny ekzém, ekzém na dotyku dvoch
plôch koţe.
Eczema lichenificatum – lichenifikovaný ekzém.
Eczema madidans – mokvajúci ekzém, ekzém po prasknutí pľuzgiera.
Eczema marginatum Hebrae →prurigo.
Eczema microbiale – mikróbiový ekzém. Rozoznáva sa 1. Numulárny ekzém (e.
nummulare): okrúhle, ostro ohraničené, husto usporiadané papulovezikulárne
eflorescencie veľkosti mince, miestami medovoţlté krustózne loţiská, lokalizované na
končatinách. Príčinou je senzibilizácia koţe voči Stahylococcus aureus. 2. Lokálny
mikróbiový ekzém (e. parafoliculare, e. paratraumaticum, e. paraulcerosum) podmienený
osídlením mikróbov, ako aj faktormi terénu. Vyskytuje sa zvyčajne u dospelých osôb vo
forme početných diseminovaných loţísk lokalizovaných na chrbtoch rúk a nôh, horných a
dolných končatinách, zriedkavejšie na trupe. Loţiská sú spočiatku malé, erytematózne aţ
infiltratívne, pomerne ostro ohraničené, na okraji s vezikulami. Následkom exsudácie
pľuzgieriky praskajú a na ich miestach vznikajú ţlté krusty. Priebeh je chron., niekedy sa
proces generalizuje (mikrobid). Na patogenéze ochorenia sa môţe zúčastňovať fokálna
infekcia, alergia na mikróby, ako o tom svedčí sek. vznik z macerovaného okolia
hnisavých rán, pyodermií ap.
Eczema microbiale varicosum – mikróbový ekzém vznikajúci druhotne na podklade
varikózneho komplexu al. ekzému vzniknutého senzibilizáciou lokálne aplikovaným
liekom; →varikózny komplex.
Eczema nummulare – syn. e. discoides; ekzém s výsevom kruhovitých loţísk puchierikov
s neskorším mokvaním a vznikom exkoriácií, vyskjytuje sa najčastejšie na extenzorovej

ploche končatín al. na trupe. Niekedy sa pokladá za –idovú reakciu v súvislosti
s infekčnými loţiskami a zaraďuje k →eczema microbiale.
Eczema papulosum – syn. e. papulatum, papulózny ekzém, začiatočná forma akút.
ekzému vo forme bodkovitých papuliek konického al. kuţeľovitého tvaru (vyklenutie
rohovej vrstvy epidermis v dôsledku jej edémového presiaknutia – spongiózy),
svetoločervenej farby, veľkosti špendlíkovej hlavičky. V strede ekzémových loţísk sú
drobné bodkovité papulky nahromadené husto vedľa seba , smerom na perifériu je ich
menej.
Eczema paratraumaticum – eklzém vznikajúci v okolí hnisajúcich poranení, fistúl ap.
Niekedy sa zaraďuje k eczema microbiale.
Eczema photocontactum et phototoxicum – fotokontaktný ekzém vzniká následkom
kombinované-ho účinku chem. látky (napr. Berloqueova dermatitída) a UV ţiarenia;
→eczema contactum allergicum. K fotokontaktným alergénom patria halogénované fenoly
(bitionol, hexachlorofén, salcylanilidy – látky s antimikróbiovým a antimykotickým
účinkom), súčasti parfumov (Moschus ambrette), lieky (fenotiazíny, nesteroidové
antiflogistiká, sulfónamidy) a niekt. chemikálie pouţívané ako slnečné filtre (benzofenóny,
cinamáty, kys. p-aminobenzoová a jej estery). Niekt. látky môţu pôsobiť u niekoho ako
beţné alergény, u iného ako fotoalergén. Dg. sa stanovuje pomocou epikutánnych
fototestov, príp. porovnaním so zdravou kontrolnou osobou. Na rozdiel od beţných
epikutánnych testov sa vykonávajú dvojmo – jedna polovica políčok sa oţiari, druhá
neoţiarená slúţi ako kontrola na odlíšenie jednoduchej kontaktnej alergie.
Eczema professionale – profesionálny ekzém.
Eczema rhagadiforme – ragadiformný ekzém charakterizovaný tvorbou hlbokých ragád
v chron. štádiu, najmä pri súčasnej hyperkeratóze (eczema hyperkeratoticum).
Eczema rubrum – ekzém charakterizovaný suchosťou a začervenaním koţe.
Eczema seborrhoicum – seboroický, mazotokový ekzém; →seborea.
Eczema solare – solárny ekzém, vyvolaný účinkom UV ţiarenia.
Eczema squamosum – skvamózny →ekzém charakterizovaný tvorbou drobných šupín.
Vyvíja sa z papulózneho ekzému.
Eczema tyloticum – mozoľovitý, chron. prebiehajúci ekzém podmienený hyperkeratózou
epidermis dlaní a stupajov.
Eczema vaccinatum – vakcínový ekzém, hematogénna generalizácia vakcíny na koţu
celého tela po očkovaní detí s ekzémom proti variole, najmä u pacientov s atopickou
neurodermitídou. Hodnoty IgE v sére bývajú výrazne zvýšené. Zanecháva tzv. varičelové
jazvičky. Letalita je 10 - 30 %. Dfdg. treba vylúčiť variolu.
Eczema vesiculosum – vezikulózny, pľuzgierikovitý →ekzém.
Eczema xeroticum – e. asteatoticum; →eczeme craquelé.
eczematicus, a, um – [g. ekzepsó varím] ekzémový.
eczemat׀ides – [eczema + g. eidos podoba] ekzematidy, koţné ochorenia podobné
ekzému.
Eczematides figuratae →dermatitis seborrhoica.
Eczematides folliculariae →dermatitis seborrhoica.

Eczematides pityriasiformes →dermatitis seborrhoica.
Eczematides ityriasoroseaformes →dermatitis seborrhoica.
Eczematides psoriasiformes →dermatitis seborrhoica.
eczematiformis, e – [g. ekzepsó varím] ekzematiformný
eczematisatio, onis, f. – [g. ekzepsó varím] ekzematizácia, vznik a vývoj ekzému;
→eczema.
ezcemat׀oidum, i, n. – ekzematoidný, podobný →ekzému.
eczematosis, is, f. – [g. ekzepsó varím] ekzematóza, zvýšená dráţdivosť koţe prejavujúca
sa vznikom ekzému z nepatrných príčin.
ezcematosus, a, um – ekzematózny.
eczeme craquelé – [eczema + franc. craquelé prasknutý, popraskaný] syn. eczeme canalé,
exsikačný ekzematid, eczema xeroticum, toxicky vyvolaná forma dermatitídy. Prejavuje
sa svrbivými koţnými léziami červenej farby s pityriaziformným šupením a oblúkovitými
ragádami rohovky. Príčinou ochorenia je ustavičné odtučňovanie a nedostatočná tvorba
koţného mazu, napr. nadmernou hygienou (časté kúpanie, sprchovanie a i.) al.
profesionálne podmie-nenými vplyvmi (tukové rozpúšťadlá).
ED – 1. skr. efektívna dávka, erytémová dávka ţiarenia röntgenom (→dosis); 2. skr.
endotelová dysfunkcia; 3. skr. erektilná dysfunkcia; 4. skr. →etynodiol.
ED50, ED95 – efektívna →dávka.
EDA – skr. epidurálna anestézia.
edacitas, atis, f. – [l.] edacita, pahltnosť, nenásytnosť, paţravosť, hĺtavosť.
edafický – týkajúci sa pôdy, vzťahujúci sa na pôdu.
edafón – súbor ţivočíchov trvalo al. aspoň dočasne sa nachádzajúcich v pôde.
edatop – pôdna časť →ekotopu.
®

Edalene
(Pharmuka) – kompetitívny
antiulcerózum; →cimetidín.

antagonista

histamínových

H2-receptorov,

edathamil - kys. edetová, →kyselina etyléndiamíntetraoctová.
edathamil disodium →edetan dvojsodný.
EDB – skr. etyléndibromid, 1,2-dibrómetán.
EDC – 1. skr. angl. estimated date of conception predpokladané vypočítaného dátumu
počatia; 2. skr. angl. estimated date od confinement predpokladané dátum pôrodu; 3.
etyléndichlorid, 1,2-dichlóretán.
EDCF – skr. angl. endothelium derived constricting factor vazokonstrikčný faktor
produkovaný endotelom; por endotelín.
EDD – skr. angl. 1. enddiastolic diameter enddiastolický rozmer ľavej komory; 2. expected
date of delivery predpokladané (očakávané) dátum pôrodu.
Eddowesov syndróm – [Eddowes, Alfred, *1850, angl. lekár pôsobiaci v Londýne] syn.
Sourwayov-Eddowesov sy. Ide o mnohopočetné lézie stredného zárodočného listu s
fragilitou kostí a modrými sklérami, prvýkrát opísané r. 1900. Dfdg. – ostatné formy
osteochondrodysplázie a osteogenesis imperfecta, Lobsteinov sy., van der Hoeveho sy.

EDDP – fungicídum; →edifénfosf.
Edebohlsova poloha – [Edebohls, George Michael, 1853 – 1908, newyorský chirurg] syn.
Simonova poloha, poloha na chrbte so zdvihnutými kolenami, flektovanými stehnami,
pritiahnutými k bruchu, zvýšením bedier a abdukovanými stehnami.
®

Edecril (Merck; Sharp & Dohme) – acidum etacrynicum, diuretikum; →kyselina etakrynová.
®

Edecrin inj (Merck; Sharp & Dohme) – Natrii etacrynas zodpovedá 50 mg kys. etakrynovej
v 1 fľaštičke, diuretikum; →kyselina etakrynová.
Edelman, Gerald Maurice – (*1929) amer. biochemik spolu s Rodneyom Porterom dostal r.
1972 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu za separáciu a identifikáciu ťaţkých a
ľahkých reťazcov v molekule protilátky.
edém – [oedema] opuch; →oedema.
Edém očnej papily – neostro ophraničené prekrvenie očnej papily s častými
hemorágiami okolo ciev. Edém papily sa meria v dioptriách, 1 D zodpovedá zhrubnutiu
povrchu o 0,3 mm. Je prejavom intrakraniálnej hypertenzie (nádory CNS, hypertenzná
encefalopatia, hydrocefalus, encefalitída, subarachnoidálne krvácanie).
Edém pľúc – je akumulácia tekutiny v pľúcnom tkanive má za následojk zníţenie jeho
poddajnosti s následnou hypoventiláciou v príslušnej oblasti. Býva následkom
nervovnováhy medzi objemom tekutiny filtrovanej z krvi do pľúcneho interstícia a
objemom tekutiny odvádzanej z pľúc lymfatickou drenáţou. Filtráciu tekutín určujú fyz.
faktory v pľúcnych kapilárach a interstíciu. Na cievnej strane alveolokapilárnej membrány
je to onkotický tlak krvnej plazmy a hydrostatický tlak krvi. V pľúcach je onkotický tlak
krvnej plazmy > 2-krát vyšší ako hydrostatický tlak v kapilárach. Prechod tekutiny z krvi do
interstícia výrazne ovplyvňuje tlak v pľúcnom interstíciu; ten je niţší ako atmosferické tlak
a dosahuje hodnoty –1,3 aţ –2,0 kPa (–10 aţ –15 Torr). Onkotický tlak bielkovín (v krvnej
plazme totoţný s onko-tickým tlakom v interstíciu) sa pri pľúcnom edéme zniţuje.
Intersticiálny tlak v pľúcach závisí od transtorakálneho tlaku a zmien alveolárneho tlaku.
Prechod tekutiny z interstícia do alveolov uľahčuje fyziol. nízke povrchové napätie
alveolárnej steny. Povrchové napätie závisí od geometrie a veľkosti alveolov, ako aj od
prítomnosti pľúcneho surfaktantu. Objem a kva-litu filtrovanej tekutiny určuje permeabilita
membrán, cez kt. tekutina prechádza. Permeabilita pľúcnych kapilár je v suchých a
vzdušných pľúcach pomerne nízka. Vyššia je v nevzdušnom tkanive a väčšom objeme
krvi v pľúcach, ako aj pri zvýšení transmurálneho tlaku pľúcnych ciev. Zvyšuje sa aj pri
poškodení endotélií a pľúcnych epitelií.
------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––
Príčiny edému pľúc
1. Porucha permeability
• zápal
• vdýchnutie dráţdivých plynov a dymu
• diseminovaná intravaskulárna koagulácia
• alergická reakcia
• oţiarenie
• obličkové zlyhanie
• aspiračná pneumónia
2. Zvýšenie hydrostatického tlaku pľúcnych kapilár
• chlopňové chyby
• ľavostranné zlyhanie srdca
• vysoký prietok krvi pľúcami

• obštrukcia pľúcnych ţíl
3. Zníženie onkotického tlaku krvnej plazmy
• hypalbuminémia
4. Nedostatočná lymfatická drenáž pľúc
5. Komplexné príčiny
• chronická hypoxia (pobyt vo vysokých horách)
• neurogénny pľúcny edém
• predávkovanie narkotík (heroín)
• pľúcna embólia
• eklampsia
-----------------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––
EDL – skr. psychol. Every-Day Life, stupnica na meranie 3 variét sebadôvery pre
vysokoškolákov: nezávislosti, schopnosti riešiť situácie (vedieť si pomôcť) a
zodpovednosti (Scott, 1941).
®

Edemex (Savage) – diuretikum, antihypertenzívum; →beztiazid.
®

Edemox – inhibítor karbonátdehydratázy; →acetazolamid.
edenit – [minerál pomenovaný podľa náleziska v Endeville v USA] druh →amfibolitu.
®

Eden-psich – anxiolytikum, trankvilizér; →chlórdiazepoxid.
Edentata – slabozubce. Juhoamer. cicavce s redukovaným chrupom. Mozog a stavba
pohlav-ných ústrojov sú na primitívnom stupni vývoja. Leňochovité (Bradypodidae) ţijú
závesené na stromoch pomocou ohnutých pazúrov na končatinách. Značne otáčavá
hlava je guľatá s krátkou obličajovou časťou. S. majú zloţitý ţalúdok, sú noční ţivočíchy,
ţivia sa lístím. Pohybujú sa veľmi pomaly. Mravčiakovité (Myrmecophagidae) majú
bezzubé čeľuste predĺţené do rúrky, prispôsobené na chytanie potravy (mravcov a
termitov), dlhý lepkavý vysúvateľný jazyk, silné pazúry na rozhrabávanie mravenísk a
termitích stavieb. Pásavcovité (Dysoipodidae) v porovnaní s predošlými sú riedko
osrstené, majú kostný a rohovinový pancier. Pomocou svalu pod pancierom sa môţu
skrútiť do guľôčky. Rodia z jediného zárodku rozdelením na začiatku ich vývoja niekoľko
samostatných jedincov rovnakého pohlavia (polyembryónia). Sú to všeţravé nočné
ţivočíchy. Druhy sa líšia počtom pásov.
-éder – [g.] druhá časť zloţených slov s významom plocha, stena (napr. oktaéder,
pentaéder ap.).
edestín – globulárny proteín získaný z konopového semena (Cannabis sativa), Mr ~
300 000. Zahriatím sa rozkladá. Podobné bielkoviny sa nachádzajú v semenách niekt.
melónov, dyní a uhoriek – Cucurbita pepo L., C. moschata Duchesne a C. maxima
Duchesne, Citrulus vulgaris Schrader, Cucumis melo L. a Cucumis sativus L.
(Cucurbitaceae).
,

edetan dvojsodný – dvojsodná soľ N,N -1,2-etandiylbis[N-(karboxymetyl)glycínu], EDTA
disódium, dvojsodná soľ kys. etyléndiamíntetraoctovej, C 10H14N2Na2O8, Mr 336,21.
®
®
®
®
Chelačná látka (Endrate disodium , Cheladrate , Chelaplex III , Sequestrene NA 2 ,
®
®
®
Sodium Versenate , Titriplex III , Versene disodium salt ).
NaOOCCH2
CH2COONa
\
/
NCH2CH2N
/
\
HOOCCH2
CH2COOH

Edetan dvojsodný

edetan dvojdraselný dihydrát – EDTA dipotassium, C10H14K2N2O8.2 H2O, chelačná látka
pouţívaná v th. intoxikácie ťaţkými kovmi, antioxidans.

,

edetan sodný – štvorsodná soľ N,N -1,2-etandiylbis[N-(karboxymetyl)glycínu], štvorsodná
soľ kys. etyléndiamíntetraoctovej, C 10H12N2Na4O8, Mr 380,20. Chelačná látka. 1 g viaţe
komplexne 215 mg CaCO3. Reaguje s väčšinou dvojmocných a trojmocných kovových
iónov za tvorby dvojsodných solí vápnika, čím zabraňuje deplécii vápnika v tele
®
®
®
®
®
®
®
(Aquamollin , Calsol , Complexone , Distol 8 , Endrate Tetrasodium , Irgalon , Kalex ,
®
®
®
®
®
®
®
Nervanaid B , Nullapon , Questex , Sequestrene , Syntes 12a , Tetrine , Tyclarosol ,
®
Versene ).
,

edetan trojsodný – trojsodná soľ N,N -1,2-etandiylbis[N-(karboxymetyl)glycínu], EDTA
trisódium, trojsodná soľ kys. etyléndiamíntetraoctovej, C 10H13N2Na3O8, Mr 358,20.
®
®
®
Chelačná látka, 1 g viaţe 242 g CaCO3 (Limclair , Sequestrene NA 3 , Versene-9 ).
NaOOCCH2
CH2COONa
\
/
NCH2CH2N
/
\
NaOOCCH2
CH2COOH

Edetan trojsodný
,

,

edetan vápenato-dvojsodný – [[N,N -1,2-etandiylbis[N-(karboxymetyl)glycináto]]-(4-)-N,N ,
,
,,
O,O ,ON ,ON ]-kalciát-(2-)disodium, etyléndiaminotetraacetátovápenatan disodný, C 10-H12CaN2Na2O8, Mr 374,28. Rádioprotektívum a detoxikancium. Vo vode rozp. soľ
vápnikového komplexu EDTA utvára cheláty s väčšinou divalentných a trivalentných
kovov. Pouţíva sa pri otravách niekt. ťaţkými kovmi a na zvýšenie vylučovania
rádionuklidov týchto kovov z org., najmä Pb, Cr, Mn a i. Pri otrave Pb ho mobilizuje z
kostí a tkanív a podporuje jeho elemináciu z org.
utváraním stabilných, vo vode rozp. komplexov, kt. sa
promptne vylučujú obličkami. Pre svoj nešpecifický účinok
môţe viazať aj endogénne (biogénne) kovy, najmä Zn,
ďalej Fe, Cu, Mn a vyvolať ich zvýšenú elimináciu.
Edetan vápenatodvojsodný

EDTA preniká do telových tekutín (do likvoru len nepatrne), nevstupuje do buniek.
Nemetabolizuje sa, po i. v. podaní sa za 1 h vylúči asi 50 %, v priebehu 24 h - 95 %
podanej látky. Ťaţké kovy viazané v bunkách sa začnú vylučovať aţ po poklese
koncentrácie ich voľných iónov. EDTA viaţe kovy najmä v extracelulárnej tekutine, v
menšej miere v bunkách, pokiaľ sú pre EDTA dostupné. Po tejto väzbe nastáva
mobilizácia kovu z hlbších kompartmentov.
Indikácie – th. intoxikácií ťaţkými kovmi, najmä Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Th, Va.
Mobilizačný dg. test pri otrave olovom. Vnútorná kontaminácia niekt. rádionuklidmi.
Kontraindikácie – precitlivenosť na účinnú látku, ťaţká nefropatia, anúria, gravidita,
laktácia, tbc, hypokaliémia.
Nežiaduce účinky – poškodenie obličiek s tubulárnou nekrózou, najmä pri nesprávnom
dávkovaní. Ďalej sa môţe zjaviť horúčka, malátnosť, bolesti hlavy, myalgie, anorexia,
nauzea, vracanie, útlm kostnej drene, koţné exantémy, kýchanie, kongescia sliznice
nosa, slzenie, prechodná hypotenzia, predlţený protrombínový čas, abnormality EKG.
Dávkovanie – 2 g (1 amp.) kaţdý 3. d i. v. Medzi jednotlivými dávkami je vhodné aplikovať
preparáty s obsahom zinku, aby sa predišlo jeho stratám. Ţelezo sa nahradzuje aţ pri
jeho jasnom nedostatku. Podľa závaţnosti stavu sa aplikuje najviac 8 – 10 inj. na 1 th.
kúru. V priebehu th. treba aspoň raz/týţd. kontrolovať moč a pri proteinúrii dávky zníţiť,
príp. prerušiť. Odporúča sa sledovať vylučovanie príslušného ťaţkého kovu na začiatku a
konci th. V prípade potreby moţno th. zopakovať po jednomesačnej prestávke. Pri

poruche obličiek treba podávať EDTA opatrne, najlepšie v polovičnej dávke. Pri ťaţkých
akút. intoxikáciách sa oodáva infúzia EDTA v 1000 ml fyziol. rozt. al. 5 % glukóze v 2
čiastkových dávkach. U pacientov s encephalopathia saturnina so zvýšenýám
vnútrolebečným tlakom sa dáva prednosť podaniu i. v. al. i. m. bez nadbytočného prívodu
tekutín.
®

®

®

®

Prípravky – Antalin , Calcitetracemate , Calcium Disodium Versenate , Disodium ,
®
®
®
®
®
Edtacal , Ledclair , Mosatil , Sormetal , Versene CA .
edetát – edetan, skr. U. S. Adopted Names Council (USAN) pre etyléndiamíntetraacetát;
+
sodné soli sa označujú ako edetan jednosodný (1 ión Na ), edetan dvojsodný (2 ióny
+
+
+
Na ), edetan trojsodný (3 ióny Na ) a edetan sodný (4 ióny Na ).
edgewise metóda – [angl. edge hrana, ostrie + -wise spôsob] angl. stomat. spôsob fixácie
Angleovho oblúka. Angleov oblúk štvorhranného prierezu je obrátený uţšou stranou
k zubom a fixovaný tu pomocou brekiet. Brekety (zámky) sú plastové al. kovové časti
fixného ortodontického prístroja, slúţia na uchytenie Angleovho oblúka, kt. zapadá do
centrálneho výrazu v zámke, kde sa fixuje drôtenou ligatúrou k okluzálne a gingiválne
odstupujúcim krídelkám. Brekety sa pripevňujú ku krúţkom nacementovaným na
jednotlivé zuby al. sa lepia priamo na sklovinu. Torzia štvrohranného drôtu okolo dlhej osi
umoţňuje posuny jednotlivých zubov všetkými smermi vrátane páčenia koreňov
vestibulárnym al. orálnym smerom. Tento princíp sa dodnes pokladá za jeden z
najdokonalejších
EDGF-II – skr. eye-derived growth factor-II, identický s →rastovým faktorom fibroblastov .
edícia – [editio] 1. séria kníh rovnakého druhu s jednotnou úpravou; 2. vydanie, vydávanie
publikácie, knihy a pod., vydavateľská činnosť; 3. súhrn vydaných al. vydávaných diel; 4.
informatika spracovanie textov, príp. grafík; →editor.
edifenfos – O-etyl S,S-difenylester kys. fosforoditiovej, C14H15O2PS2, Mr 310,36; fungicídum
®
®
®
(EDPP , Bayer 78418 , Hinosan ).
Edifenfos

Edingerova dráha – [Edinger, Ludwig, 1855 - 1918, nem. neurológ] →tractus
spinothalamicus.
Edingerovo-Westphalovo jadro – [Edinger, Ludwig, 1855 – 1918; Westphal, Carl Friedrich
Otto, 1833 – 1890, nemeckí neurológovia] ncl. oculomotorius accessorius.
edipizmus →oidipizmus.
edisilas – edisilate, edisilát, neregistrovaný medzinárodný skrátený názov pre soľ al. ester
kys. 1,2-etándisulfónovej.
edisylát – skr. U. S. Adopted Names Council (USAN) pre 1,2-etándisulfonát.
editácia RNA – proces, kt. patrí k posttranskripčnej úprave. Na rodzeil od všetkých
ostatných posttrabskripčných úprav sa mení pri e. RNA jej prim. štruktúra, napr. vloţením
(inzerčná e.) al. vyštepením (delečná e.) krátkej nukleotidovej sekvencie, kt. mení čítací
rámec, a tým zmysel prekladaných kodónov. Ide o proces regulovaný špecifickými
molekulami gRNA (molekuly o dĺţke 50 – 80 nukleotidov a obsahujú nukleotidové

sekvencie komplementárne k úsekom editocanej hnRNA). E. RNA bola dokázaná zatiaľ v
mitochondriách niekt. typov buniek.
editio, onis, f. – [l.] →edícia.
editor – informatika súčasť systému na spracovanie dát slúţiaca na spracovanie textov,
príp. grafík v dialógovom (interaktívnom) reţime. Texty môţu byť čísla, programy, listy,
tabuľky, dokumenty a ľubovoľné iné dáta; grafiky sú diagramy, reprezentácie funkcií,
kresby a ľubovoľné obrazce, kt. sa dajú opísať bodovým rastrom. Pomocou
interaktívneho editora moţno utvárať, meniť, vymazávať, prehľadávať texty, resp. grafiky
a manipulovať s nimi. E. dostáva objekty na spracovanie zo súboru, príp. vstupného
zariadenia (väčšinou klávesnice) a utvorené al. prepracované objekty posiela do súboru,
príp. na výstupné zariadenie (obrazovka, tlačiareň, telefónny adaptér atď.); objekty sú
počas spracovania čiastočne viditeľné na obrazovke, a to v tvare, v akom ich má editor v
danom momente k dispozícii; viditeľný je aj spôsob a stav spracovania (napr. vkladanie,
nastavovanie, nahrádzanie).
Súčasné e. vyuţívajú operačný systém, pouţitého počítača. Sú ,,nasadené" na operačný
systém ako aplikačné programy.
E. si ukladá spracované objekty do vlastnej pamäti P. Okrem toho disponuje ešte dvoma
ďalšími malými oblasťami pamäte, tzv. vyrovnávacími pamäťami (buffer), z kt. jedna slúţi
ako pomocná pamäť pri vkladaní, posúvaní, vymazávaní, nahrádzaní objektov (editovacia
vyrovnávacia pamäť E) a druhá obsahuje aktuálny obsah obrazovky, t. j. tú časť pamäte
P, kt. pouţívateľ práve vidí (zobrazovacia vyrovnávacia pamäť Z). E. pozostáva z týchto
častí:
1. editovacia časť (prepisovanie, vkladanie, vymazávanie, nahrádzanie, kopírovanie a
posúvanie v rámci P, prekopírovanie externých súborov do pamäte P)
2. prechodová časť – mení aktuálne pozície spracovania v Z a E a obnovuje tomu
zodpovedajúc obsahy Z a E. Typický operáciami sú prechod na ďalší riadok al. ďalšiu
stranu, skok na vyznačené miesto, nájdenie špecifického textu al. vzorky v P, prepnutie
na iné súbory, transakcie týkajúce sa štruktúry textu
3. zobrazovacia časť – zobrazuje aktuálnu časť pamäte P a riadi výstup dát na tlačiareň.
Na obrazovke sa zároveň zjavujú dodatkové informácie, napr. kt. operácie editovacia časť
práve vykonáva a kr. sa pripúšťajú ako ďalšie.
K ďalším funkciam e. patrí prerušenie práve vykonávanej operácie, ukladanie obsahu P
na diskety al. disky (záloţné kópie), zrušenie poslednej operácie (,,undo``), zhrnutie
postupnosti do jednej inštrukcie (makroinštrukcia).
Rozlišujú sa textové, grafické a integrované editory. K textovým e. patria riadkovo
orientované, blokovo orientované, obrazovkovo orientované, štruktúrovo orientované a
syntakticky orientované e.
Riadkovo orientované editory majú text rozloţený na riadky, kt. sú očíslované. Umoţňujú
načítanie, ,,prelistovanie" súboru s riadkovou štruktúrou, vloţenie nových riadkov,
prekopírovanie jedného súboru do druhého, znakovú modifikáciu textu pouţívateľom a
automatické povely, ako nájdenie al. nahradenie postupnosti znakov a i., e. ako ďalší
riadok, posledný riadok a i. Nevýhoda e. spočíva v tom, ţe pouţívateľ musí vtesnať svoje
súbory do riadkovej štruktúry a počas editovania nemá takmer nijaký prehľad o svojom
súbore. Sú uţ zastarané a ďalej sa nevyvíjajú.

Blokovo orientované editory – e. orientované na prúd znakov, narábajú s celým textom
ako s postupnosťou znakov.
Obrazovkovo orientované editory – manipulujú s textom ako s kvadrantom v rovine, kt. je
naplnený znakmi. Kvadrant pozostáva z dvojrozmernej nekonečnej postupnosti
štvorčekov, v kaţdom z nich sa môţe nachádzať jeden znak. Na obrazovke je viditeľný
vţdy len pravouhlý výrez (okno, angl. window). E. obsahuje aspoň tri pamäťové oblasti: V
prvej je uloţený celý text, v druhej kópie výrezu, kt. je práve viditeľný na obrazovke (príp.
ďalšie časti) a do tretej pamäťovej oblasti sa prenášajú zrušené časti a časti, kt. treba
posunúť. Rastrovací terminál umoţňuje zobraziť tieto okná vedľa seba al. ako hromadu
papiera – jedno na druhom s malým obsadením – pričom spodné okná sú zakryté oknami
leţiacimi na nich. Súčasne moţno spra-cúvať rôzne texty. Knihu pozostávajúcu z
viacerých kapitol, paragrafov, zoznamu literatúry, slovníka pojmov registra moţno napr.
reprezentovať pomocou stromu.
Štruktúrovo orientované editory – poskytujú inštrukcie, kt. sa vzťahujú na vopred danú
štruktúru textu. List moţno napr. napísať v stromovej štruktúre. Štruktúrovo orientovaný e.
potrebuje špeciálne inštrukcie na rozpoznávanie a riadenie štruktúry. Vie rozdeliť text na
podštruktúry a zodpovedajúcim spôsobom ho spracovať.
Syntakticky orientované editory – analyzujú syntaktickú štruktúru textu, kt. je daná tzv.
bezkontex-tovou gramatikou a pouţívateľovi naznačuje schému, pozostávajúcu z uţ
utvoreného textu a neterminálnych symbolov gramatiky. Sú to veľmi nákladné softvérové
systémy. Špeciálnym prípadom je štruktúrovo orientovaný e. obsahujúci len veľmi
jednoduché gramatiky. Pre malé počítače vznikajú obrazovkovo orientované e., kt.
pripúšťajú štruktúry a vedia začleniť do textu jednoduchú grafiku. Zjednotenie čo najviac
funkcií nastáva napr. v systémoch SMALL-TALK-80.
E. sú centrálnou zloţkou obsiahlych systémov na spracovanie textov (angl. word
processing). Editovanie je doplnené mnohými funkciami, napr. zarovnávaním okrajov,
číslovaním strán, automatickým pouţívaním poznámok pod čiarou, automatickým
utváraním registra hesiel, obsahujúceho všetky špeciálne označené slová, slovník pre
automatické rozpoznávanie preklepov.
Známymi textovými systémami pre malé počítače sú WordStar a Ventura, zaloţené na
obrazovkovo orientovanom e.
Výstup na tlačiareň al. terminál sa často neuskutočňuje pomocou e., ale formátovacieho
pro-gramu. Pomocou formátovača moţno text komplexne pripraviť: moţno udať veľkosť a
tvar znakov, pouţiť vlastné (pouţívateľom definované) mnoţiny znakov al. predpísať
odsádzania, začiatok novej strany, číslovanie strán atď. Na riadenie formátovača e.
vkladá do textu špeciálne znaky. Formátovač a obrazovka e. by mali byť vţdy v súlade
(tzv. princíp WYSIWYG – what you see is what you get, t. j. na obrazovke vţdy vidieť
výsledný tvar dokumentu).
EDM – skr. angl. early diastolic murmur včasný diastolický šelest.
®

Ednyt – inhibítor ACE, antihypertenzívum a vazodilatans pouţívané v th. hypertenzie
a srdcového zlyhania; →enalapril.
Edolan

®
®

(Lepetit) – antiflogistikum, analgetikum; →etodolak.

Edornat (Albert-Roussel) – adrenergikum, p-hydroxyefedrín.

edoxudín

–

,

2 -deoxy-5-etyluridín, C11H16N2O5, Mr 256; substituovaný uracil s
®
®
®
antiherpetickým účinkom, antivirotikum (EDU , EUDR , Aedurid ,
®
Edurid ).
Edoxudín

EDP – skr. angl. enddiastolic pressure koncovodiastolický tlak.
EDPA – skr. 2-etyl-3,3-difenyl-2-propenylamín; →etifelmín.
edpetilín – -D-glukopyranozid →imperialínu.
EDR – skr. psychol. elektrodermová reakcia, psychogalvanická odpoveď koţnej vodivosti,
potenciálu a odporu; angl. galvanic skin response, GSR.
EDRF – skr. angl. endothelial derived relaxing factor relaxačný faktor odvodený z endotelu;
staršie označenie oxidu dusnatého; →endotel.
edrofóniumbromid – syn. edrofónbromid, Ro 2-3198, N-etyl-3-hydroxy-N,N-dimetylbenzenamíniumbromid; dimetyl(3-hydroxyfenyl)amóniumbromid, C10H16OBrNO, Mr 201,70;
cholínergikum, antidótum kurare. Pouţíva sa v dg.
myasthenia gravis a bolestí na hrudníku paţerákového
pôvodu. Edrofóniumchlorid – N-etyl-3-hydroxy-N,Ndimetylbenzenamíniumchlorid;
dimetyl(3hydroxyfenyl)amóniumchlorid, C10H16OClNO, Mr 201,70;
®
®
®
®
(Antirex , Enlon , Reversol , Tensilon ).
Edrofóniumbromid

edrofóniový test – diagnostické podanie edrofónia pri myasthenia gravis; v pozit.l prípade
sa zníţi svalová slabosť; →edrofóniumbromid.
®

Edronax – antidepresívum III. generácie zo skupiny selektívnych inhibítorov spätného
vychytávania noradrenalínu (NARI; pouţíva sa najmä v th. depresií s väčším útlmom;
reboxetín.
®

Edrul 20, 30 a 240 tbl (Bayer) – Muzoliminum hemihydricum 20 mg, 30 al. 240 mg v 1 tbl.,
diuretikum, antihypertenzívum; →muzolimín.
EDS – skr. Ehlersov-Danlosov sy. (→syndrómy).
®

EDS inj. ad us. vet. (Pliva) – Virus EDS inactivatum min. 10 na 8,5 EID50 + Emulsio olei
ad 0,5 ml; imunopreparát. Inaktivovaná vakcína obsahuje vírus EDS pomnoţený na
kuracích embryách inaktivovaný -propiolaktónom a suspendovaný v olejovom
adjuvanse. Pouţíva sa v profylaxii sy. poklesu znášky hydiny.
EDSS – skr. angl. expanded disability status scale, Kurtzkeho škála, umoţňujúca opis stavu
pacienta so sclerosis multiplex. Hodnotí ťaţkosti pacienta, neurol. nález a najmä jeho
schopnosti (hybnosť, chôdzu, bezmocnosť ap.).
EDTA – 1. skr. angl. ethylene diamine tetraacetic acid, →kyselina etyléndiamíntetraoctová,
→kyselina edetová; látka, kt. sa pouţíva na vyväzovanie niekt. dvojmocných katiónov

(chelátotvorná zlúč.), liek pri otrave olovom a i. ťaţkými kovmi. Vyuţíva sa aj laboratórne.
Pi odbere krvi sa krv vyviazaním vápnika stáva nezráţlivou (podobne pôsobí citrát).
Viazaním kovov (napr. horčíka) inaktivuje aj rôzne enzýmy, pre kt. sú kovy nevyhnutné
®
®
(Calciumedetat , Chelintox ).
2. skr. angl. European Dialysis and Transplant Association, Európska spoločnosť pre
dialýzu a transplantáciu;
EDTA Calcium – EDTA-CaNa; →edetan vápenato-sodný.
®

Edtacal (Léčiva) – Natrii calcii edetas 2 g v 10 mg inj. rozt.; antidótum; →edatan vápenatodvojsodný.
51

®

EDTA-Coplexionis ( Cr) inj. (Osrodek Reaktoruw i Produkcii isotopuw IBJ) – Acidum
51
edeticum komplex Cr 37 – 370 MBq + Sol. natrii chloridi isotonici ad 1 ml.
51
Rádionuklidové diagnostikum na stanovenie glomerulovej filtrácie. Komplex EDTA- Cr,
kt. sa po i. v. podaní vylučuje glomerulovou filtráciou. Celotelová retencia má t0,5 1,67 h
(99 %) a 7 d (1 %), pri nefropatiách sa predlţuje aţ 10-krát. Čas prechodu obličkami u
zdravých osôb je 5 min, pri nefropatii aţ 20 min.
169

®

EDTA-Coplexionis ( Yb)
inj. (Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of
Sciences) – Yb-EDTA complexus in sol. NaCl isotonica max 44 mg + Alcohol benzylicus 8
aţ 10 mg v 1 ml inj. rozt. Rádioizotopové diagnostikum. Po i. v. podaní sa rýchlo vylučuje
glomerulovou filtráciou, za 24 h sa vylúči 98 - 99 %. Biol. t0,5 je asi 70 min. Nehromadí sa
v slinných ţľazách. Pouţíva sa na stanovenie glomerulovej filtrácie, objemu
extracelulárnej tekutiny, dg. nádorov mozgu a na scintigrafiu mozgomiechového moku.
EDTA Dipotassium →edetan dvojdraselný.
EDTA Tetrasodium →edetan štvorsodný.
EDTA Trisodium →edetan trojsodný.
EDU – substituovaný uracil, antivirotikum s antiherpetickým účinkom; →edoxudín.
educatio, onis, f. – [l. educare] →edukácia.
edukácia – [educatio] výchova, vzdelávanie. Uplatňuje sa napr. pri informovaní pacientov
s určitou (najmä chronickou) chorobou. Umoţňuje zvýšenie starostlivosti pacienta o svoj
vlastný zdrav. stav a priebeh choroby. Napr. e. diabetikov (znalosti o chorobe a ich
komplikáciách, vlastné sledovanie kompenzácie, znalosť th. a ich pravidiel a komoplikácií
atď.).
®

Edurid (Robugen) – substituovaný uracil, antivirotikum s antiherpetickým účinkom; →edoxudín.
EDV – skr. angl. enddiastolic volume koncovodiastolický objem.
Edwardsiella – rod gramnegat., fakultatívne anaeróbnych tenkých paličkovitých baktérií s
peritrichiálnymi bičíkmi patriacich do čeľade Enterobacteriaceae. Zahrňuje 3 druhy: E.
tarda, E. hoshinae a E. ictaluri. Podobajú sa E. coli. Vyskytujú sa v GIT poikilotermných
ţivočíchov. Ich patogenita u človeka je sporná. Môţu vyvolať napr. gastroenteritídu
s hnačkou, ranové infekcie, infekcie močových ciest. Abscesy pečene a i. Z antibiotík je
účinný ampicilín, cefalotín, aminoglykozidy.
Edwardsov syndróm – [Edwards, J. H., *1928, amer. genetik a pediater pôsobiaci v
Oxforde] – trizómia 18. Má veľmi variabilný obraz. Bývajú poruchy rastu, dyzmorfia tváre,

prstov, psychomotorická retardácia. Prognóza je infaustná, väčšina detí nepreţíva 1. r.
→syndrómy.
EE – skr. →etinylestradiol.
EEA – skr. →enteroenteroanastomóza.
EEC-syndróm →syndrómy.
EEDQ – etylester kys. 2-etoxy-1-(2H)-chinolínkarboxylovej, C14H17NO3, Mr 247,30; väzbová
®
látka pouţívaná pri syntéze peptidov (BC-6581 ).
EEDQ

EEE-vírus – vírus konskej →encefalitídy.
EEG – skr. →elektroencefalograf(ia), →elektroencefalogram.
EEG-biologická spätná väzba – angl. EEG-biofeedback, psychoterapeutická metóda
vyuţívajúca EEG na relaxáciu, nácvik správania a th. rôznych duševných porúch;
→biologická spätná väzba. Pouţíva sa v th. ľahkej (minimálnej) mozgovej dysfunkcie
(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, hyperkinetický sy.). Slúţi na tréning
a posilňovanie pozornosti, sebadisciplíny, sústredenia. Spočíva v símaní EEG, pričom
jeho záznam sa prevádza na obrazovku, kt. pred sebou sleduje priamo liečená osoba.
Záznam je v takej forme, ţe pacient pozná, kt. záznamy sú „ţiaduce“ (napr. z hľadiska
pozornosti) a snaţí sa ich činnosťou svojho mozgu čo najdlhšie uidrţať a svoj mozog
trénovať (získava informáciu ako spätnú väzbu na kontrolu činnosti svojho nervového
systému – neurofeedback). Inými indikáciami môţu byť aj úzkostné stavy, migrény,
depresie, obsesívne poruchy a i.
Učenie v priebehu EEG-biologickej spätnej väzby sleduje cesty a štruktúry v mozgu, z kt.
pozostáva tzv. psychický reflex (Laufberger): 1. postreh (špecifická aferentácia z miechy,
t. j. svalov a koţe, z oka a ucha do talamu a mozgovej kôry); 2. popud (asociatívne
procesy medzi senzorickou a motorickou kôrou); 3. pohnútka (motivácia, súčasť
nešpecifickej aferentácie (z mozgového kmeňa v mezencefale a ponse do
suprabulbárnych štruktúr); 4. nábor (motorická a psychomotorická odpoveď na podnety, t.
j. pohyby a reč). Podľa Sečenova je mechanizmus mentácie (t. j. logické a ,,matematické“
myslenie) podobný, avšak je bez náboru.
Z oka al. ucha dostáva mozgoivá kôra informácie o stave svojho EEG pomocou
zosilňovača EEG a obrazovky (silné čiary). Silou vôle a úplne bez motorického pohybu
ovláda spätnú väzbu svoju EEG aktivitu, t. j. talamokortikálnu reverberačnú činnosť (slabé
šípky). Musí tu byť aj motivácia, t. j. chcenie stav zmeniť (silná šípka z hipokampu), čo
môţe u niekt. detí chýba, kým schopnosť zmeny u týchto detí môţe byť prítomná.
Obr. 1. Metóda ,,trénovania“ vlastného
EEG pomocou videohry, ktorú proband
ovláda bez joisticku len ,,silou vôle“, ktorú
presadzuje pouţívaním rôznych EEG
frekvenčných pásem. Je vhodná u detí s
ADHD
(nepokojné,
nesústredivé,
neposlušné deti) s ľahkou mozgovou
dysfunkciou, epilepsiou ap. potláčať ∂ a

podporovať senzorimotorický rytmus (12 – 18 Hz). Senzorimotorický a rymus ∂ sú filtrované z EEG
krivky (Sterman a Friar, 1972).
Obr. 2. Princíp EEG-auto-bio-feedbacku. Tok
informácií
medzi
probandom,
psychoterapeutom a počítačom. Prenos dát
,,po drôte“ –→, ,,po nervoch“ - - - →, zmyslami
– opticky al. akusticky ~~~→. Proband sleduje
obrazovku svojho počítača, napr. sa snaţí, aby
lietadlo bolo čo najvyššie. Tým sa mu mení
EKG spektrum. Ruka terapeuta nastavila
videohru tak, aby snaha probanda znamenala
napr. zvyšovanie senzorimotorického rytmu ( s
frekvenciou 12 – 18 Hz) a potláčanie ∂ a rýchlej
 (22 – 30 Hz). Ide o druh inštrumentálnej psychoterapie, verbálny kontakt je naďalej nevyhnutný a
ţiaduci (podľa Fabera, 1997).

EEIS – skr. psychol. Evanston Early Identification Scale: stupnica na identifikáciu detí, u kt.
sa očakáva, ţe budú mať ťaţkosti v škole, pre vek 0 – 5 a 3 – 6-r. (Landsman a Dillard,
1967).
EEO syndróm →EEC syndróm (→syndrómy).
®

E. E. S. (Abbott) – antibiotikum; etylsukcinát →erytromycínu.
EES – skr. angl. endoscopic endonasal surgery endoskopická endonazálna chirurgia. Tzv.
funkčná endonazálna chirurgia (functional endonasal surgery, FES) vychádza
z poznatkov fyziológie sliznice a mukociliárnych procesov a je zaloţená na maximálnej
šetrnosti zdravej sliznice. Vykonáva sa mikrochirurgicky al. endoskopickou cestou, výkony
zahrňujú najmä oblasť paranazálnych dutín al. spodiny lebky.
EEU – skr. psychol. Einfache Eignungsuntersuchungen →testy.
EEV – skr. angl. encircling endocardial ventriculotomy, cirkulárna endokardová →ventrikulotómia.
EF – skr. 1. ejekčná frakcia; 2. skr. angl. extrinsic factor vonkajší faktor, staršie označenie
vitamínu B12; 3. skr. extended field rozšírené pole, označenie typu oţiarenia pri
rádioterapii; oţiarujú sa okrem postihnutej aj susedné oblasti; oţiarenie len postihnutých
oblastí sa označuje ako IF (involved field).
EF stupnica – skr. psychol. stupnica z MMPI s 30 poloţkami a meracie etnocentrické a
autoritárske postoje.
EFA – 1. angl. skr. essential fatty acids esenciálne ,,mastné" kys; 2. skr. psychol. Ego
Functions Assessment; →ego funkcie.
®

Efalexin (Maipe) – polosyntetické cefalosporínové antibiotikum; →cefalexín.
efalizumab – monoklonová protilátka namierená proti podjednotke CD11a leukocytového
funkčného antigénu 1 (LFA-1), kt. zniţuje migráciu aktivovaných T lymfocytov do koţe.
®
Pouţíva sa ako selektívne imunosupresívum v th. ťaţkej psoriázy (Raptiva ).
®

Efamol (Efamol) – olej získaný zo semien Oenothera biennis L. (Onangraceae), kt.
obsahuje asi 72 % kys. linolovej a asi 9 % -linolénovej. Ovplyvňuje biosyntézu
prostaglandínov. Suplement výţivy. Pouţíva sa v th. atopického ekzému.
efapsia – abnormálny nervový presun prebiehajúci nezávisle od synaptických spojov.

Efaptický výboj, efaptické šírenie – generalizácia kŕčového záchvatu.
efarmóza – [g.] podobnosť rastlín rôznych skupín, kt. rastú rovnakých podmienkach
prostredia.
efavirenz – skr. EFV, asntireumatikum, nekompetitívny non-nukleozidový inhibítor reverznej
®
®
transkkriptázy (NNRTI). Podáva sa pri infekcii vírusom HIV-1 (Stocrin , Sustiva ).
®

Efcorbin – glukokortikoid; →hydrokortizón.
®

Efcortelan (Glaxo) – glukokortikoid; →hydrokortizón.
®

EF-Cortelan – glukokortikoid; →hydrokortizón.
®

Efcortelin – glukokortikoid; →hydrokortizón.
®

Efcortesol – glukokortikoid; →hydrokortizónfosfát.
efebofília – [ephebophilia] pohlavný vzťah homosexuálnych muţov k dospievajúcim chlapcom, preferencia mladistvých partnerov.
®

Efectin – antidepresívum zo skupiny inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu a
noradrenalínu (SNRI), kt. sa pouţíva v th. depresií, ale aj úzkostných stavov (sociálna al.
generalizopvaná úzkostná porucha); venlafaxín.
efedrín – prirodzený alkaloid nachádzajúci sa v rastline Ephedra vulgaris
s bronchodfilatačným, tachykardickým, hypertenzným účinkom, stimulans CNS (por.
sympatikomimetiká). V minulosti sa pouţíval ako antiastmatikum. Pre euforizujúci účinok
sa niekedy zneuţíva. Predávkovanie môţe vyvolať ťaţké poruchy srdcovej činnosti;
→Ephedrinum chloratum, ČSL4.
efedrinizmus – [ephdrinismus] efedrínová toxikománia.
efekt – [effetus] účinok, výsledok, výkon, výkonnosť, úspech.
Autokinetický efekt – psychol. zdanlivé pohyby fixovaných bodov svetla v tmavej komore.
Baylissov efekt – [Bayliss, William Maddock sir, 1860 - 1924, londýnsky fyziológ]
reaktívna kontrakcia svaloviny ciev po zvýšení intravaskulárneho tlaku; mechanizmus
autoregulácie krvného obehu; por. Hagenov-Poiseuilleov zákon.
Bergerov efekt – [Berger, Hans, 1873 - 1941, nem. psychiater a neurológ pôsobiaci v
Jene] aktivácia →alfavĺn v EEG pri privretí očí (off-effect) a zníţenie ich aktivity pri
otvorených očiach (on-effect).
Biaurálny efekt – psychol. časový rozdiel medzi príchodom zvuku do jedného a druhého
ucha, a tým medzi príchodom vzruchu do obidvoch hemisfér.
Bohrov efekt – [Bohr, Christian, 1855 - 1911, kodanský fyziológ, otec Nielsa Bohra]
pokles afinity →hemoglobínu k O2 následkom zvýšenia koncentrácie O2 (pCO2) a iónov
+
H , napr. v kapilárach metabolicky aktívnych tkanív zniţuje afinitu hemoglobínu k O 2. B. e.
uľahčuje príjem O2 v pľúcach a odovzdávanie O2 tkanivám, ako aj príjem O2 v plode
placentou; por. Haldaneov e.

B. e. spočíva v reverzibilnom posune disociačnej krivky O 2, kt. umoţňuje väzbu O2 a
uvoľnenie CO2 do alveolárnych kapilár pľúc a opačný proces v dýchajúcich tkanivách.
Karboanhydráza v Erc podporuje rýchlu tvorbu kys. uhličitej z rozpusteného CO 2 v
tkanivách, pričom kaţdá molekula H2CO3 spontánne disociuje na anión HCO3 a protón
+
H . Protóny absorbuje deoxyHb, kt. tu pôsobí ako nárazník. OxyHb neviaţe protóny, kým
deoxyHb viaţe na kaţdé 4 stratené molekuly O2 2 protóny. Asi 15 % CO2 prenášaného
krvou sa viaţe na Hb karbaminoskupinami. Opačný proces prebieha v pľúcach, kde sa O 2
viaţe na deoxyHb a uvoľňujú sa
protóny, pričom väzba O2 podporuje
vydýchanie CO2 z pľúc, kým väzba
protónov podporuje uvoľňovanie O2 v
tkanivách.
Obr. Bohrov efekt. Posun disociačnej
krivky kyslíka následkom Bohrovho efektu.
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Posun schopnosti Hb viazať O2
vyvoláva acidita a vysoká tenzia CO2
(účinný je aj sám CO2 pri konštantnom pH) v tkanivách, ako aj nízka acidita a nízka tenzia
CO2 v pľúcach. Karbaminoskupiny utvorené v reakcii CO2 s neionizovanou terminálnou NH2 z kaţdého zo 4 reťazcov, utvára soľné mostíky, kt. pomáhajú stabilizivať deoxyHb:
-

+

R-NH2 + CO2 ↔ R-NH.COO + H .
Pri premene oxyHb na deoxyHb nastáva posun 3 párov negat. nabitých skupín (t. j.
skupín viaţucich protóny) do negatívnejšieho prostredia: His-146 (C-terminálny) v
kaţdom reťazci ; terminálna skupina NH2 reťazca a a His-122 v kaţdom reťazci a.
Následné zvýšenie pK týchto skupín podmieňuje ich schopnosť viazať protóny.
C-terminálny His-146 reťazca  v oxyHb môţe voľne rotovať, v deoxyHb sa však His-146
v reťazci  zúčastňuje na rôznych interakciách a dostáva sa do blízkosti negat. nabitého
Arg-94 na tom istom reťazci . V deoxyHb interaguje terminálna aminoskupina 1 reťazca
 s terminálnou COOH skupinou 2. reťazca , následkom čoho sa zvyšuje pK
+
aminoskupiny, a tým jej afinita k H .
Obr. 7b. Bohrov efekt. Väzba
protónov a CO2 v dýchajúcich
tkanivách vyvoláva posun krivky
znázorňujúcej väzbu O2 na Hb,
takţe O2 sa ľahko odovzdáva.
Opačný

proces

prebieha

v

kapilárach pľúcnych alveol, kde
vysoká tenzia O2 podporuje jeho
väzbu na Hb a súčasnú stratu
protónov a CO2

Booster-efekt – [angl. boost zosilniť] druhotná odpoveď, pamäťová reakcia, zosilnená a
na rozdiel od prim. odpovede zrýchlená imunitná odpoveď pri opakovanom kontakte s
antigénom uskutočnenom po dlhšej latencii následkom opätovného rozpoznania antigénu
pamäťovými bunkami (memory cells). Vyskytuje sa napr. pri opakovaných očkovaniach.
Bumerangový efekt – psych. opačné pôsobenie určitých opatrení, napr. namiesto zmeny
názoru vyvolá jeho utvrdenie.
Carpenterov efekt – psychol. syn. ideomotorický zákon: spozorovanie al. predstava
pohybu môţe vyvolať mimovôľové vykonanie tohto pohybu al. jeho náznaku. Deti napr.
napodobujú pohyby rodičov. Patol. sa C. e. vyskytuje pri afektívnych psychózach.
Cottonov efekt – anomálny priebeh disperznej krivky pri meraní optickej rotačnej
disperzie, kt. je výsledkom rozdielnej absorpcie a rýchlosti ľavootáčavej a pravootáčavej
zloţky rovinne polarizovaného svetla (RPS) prostredím v oblasti absorpcie opticky
aktívnych látok obsahujúcich vhodný chromofor, čím sa svetlo mení na elipticky
polarizované. Nerovnaká absorpcia oboch zloţiek RPS sa nazýva cirkulárny dichroizmus.
C. e. môţe byť pozit. al. negat. Na základe C. e. moţno zistiť absol. konfiguráciu opticky
aktívnych zlúč.
Dopplerov efekt →Dopplerov efekt.
Herbstov efekt →silting effect.
14

Gibbsov efekt – anomálne značenie glukózy po krátkej fotosyntetickej asimilácii CO2 v
14
Chlorelle. Po inkubácii s CO2 sa označí fruktózobisfosfát vznikajúci v Calvinovom cykle
symet-ricky. Naproti tomu glukózafosfáty a glukózové jednotky škrobu sa označia
14
asymetricky, C-4 obsahujú pritom viac C ako C-3, a C-1 a 2 viac ako C-5 a 6. G. e.
svedčí o tom, ţe 2 polovice molekuly glukózy nepochádzajú z toho istého poolu
triozofosfátov ako fruktózabisfosfát a ţe fruktózabisfosfát nie je prekurzorom
glukózafosfátov.
Haldaneho efekt – závislosť transportnej kapacity krvi pre CO 2 od saturácie hemoglobínu
kyslí-kom (sO2Hb); zvyšuje sa s poklesom oxygenácie krvi. Zmeny (sO2Hb) in vitro
+
vyvolávajú miernu zmeny koncentrácie iónov H v krvi. Oxygenácia 1 mmol hemoglobínu
+
+
vyvoláva uvoľnenie ~ 0,47 mmol H . Uvoľnené H sa nedistribuujú rovnomerne medzi
+
plazmu a eryt-rocyty, takţe vzostup koncentrácie H v krvi pri zvýšení oxyhemoglobínu o
1 mmol/l je len ~ 0,3 mmol/l.
Izotopový efekt – súhrn rozdielov vo fyz. a chem. vlastnostiach izotopov určitého prvku a
ich zlúč., kt. sú prejavom rozdielu hmotnosti atómových jadier. I. e. je obyčajne veľmi
malý, odhliadnuc od ľahkých prvkov.
Jostov efekt – mechanizmus, kt. sa vysvetľuje sy. testikulárnej feminizácie. Diferenciácia
embrya prebieha izosexuálne a vyvinú sa testes. Následkom rezistencie Wolffovho
orgánu voči androgénom sa však nepremení na muţské akcesórne orgány, ale z
pohlavného hrbolčeka sa utvoria ţenské vonkajšie genitálie s distálnou časťou vagíny,
kým jej proximálna časť a uterus chýbajú, lebo inhibičný účinok inhibínu na Müllerov
orgán je zachovaný.
Lwoffov efekt – aktivácia príp. prítomných profágov oţiarením baktérií UV svetlom;
→lyzogé-nia.

Machov efekt – Machov klam, výraznejšie vnímanie kontrastu na prechode tmavých a
svetlých miest (napr. rozdielne kontrastných miestach rtg snímky); tzv. simultánny
kontrast.
Mansfeldov efekt – hyperplázia Langerhansových ostrovčekov pri poruchách odtoku
sekrétu z pankresu následkom obštrukcie ductus pancreaticus.
Mikrofónový efekt – psych. určitá frekvencia a intenzita zvukového podnetu zodpovedá
určitej frekvencii a intenzite, elekt. vlnenia vo vnútornom uchu; svojím princípom
pripomína činnosť mikrofónu.
Pasteurov efekt – pozorovanie, ţe alkoholové kvasenie kvasiniek výrazne inhibuje
prítomnosť kyslíka. Podobný úkaz sa pozoruje v rastlinných a ţivočíšnych bunkách,
pričom vzniká laktát (→glykolýza). V prítomnosti kyslíka sa spotrebuje vodík, kt. vzniká
počas glykolýzy v dýchacom reťazci za výdaja energie (ukladanie energie vo forme ATP).
V dôsledku vysokého obsahu ATP nastáva alosterická inhibícia kľúčového enzýmu
fosfofruktokinázy a spomalenie odbúrania glukózy. Karcinómové bunky nevykazujú P. e.
Piezoelektrický efekt – fyz. vznik elekt. napätia na povrchu určitých kryštálov (napr.
ortute, turmalínu, niekt. druhov keramiky) pri pôsobení tlaku al. ťahu. Pri aplikácii napätia
sa defor-mujú kryštály (obrátený p. e.). Obidva e. sa vyuţívajú pri generácii a snímaní
→ultrazvuku.
Efekt primárnosti – psychol. predchádzajúca informácia má na postoje (ale aj na dojmy a
kognitívne procesy) silnejší vplyv ako neskoršia informácia; op. e. recentnosti.
Efekt prvej pasáže – farm. angl. first pass effect, účinok prvého prechodu, intenzívnejšie
odbúranie liečiva po jeho perorálnom podaní následkom prechodu pečeňou pred
distribúciou v krvnom riečisku, resp. organizme.
Radiačný efekt – psychol. ovplyvnenie odpovede poradím otázok.
Silting effect – [angl. to silt naplaviť] mikroembolizácia najmenších vetiev ciev časticami
ţivín; emboly sa vyplavujú z priesvitu čriev cestou ductus thoracicus.
Somogyiho efekt – vyvolanie hypoglykémie a reaktívnej hyperglykémie (následkom
vyplavenia adrenalínu) po nadmernej dávke inzulínu; pozoruje sa u zle nastavených
diabetikov.
Staubov-Traugottov efekt – druhá dávka dextrózy zdravému človeku p. o. nemá za
následok zvýšenie glykémie.
Steal effect – [angl. to steal kradnúť] e. krádeţe, redistribúcia krvi smerom od ischemickej
oblasti do normálnej oblasti po aplikácii vazodilatačnej látky.
Stroboskopický efekt – psych. dojem o pohybe nehybných predmetov; rozfázovaný
pohyb - film; fázy musia nasledovať v zlomkoch sekundy.
Szilárdov-Chalmersov efekt – proces, pri kt. sa rádioaktívne atómy vzniknuté z
terčového stabilného izotopu zachytením neutrónov zjavujú v inej chem. väzbe, ako bola
väzba v pôvod-nej zlúč. Je dôleţitý pri separácii a izolácii rádioizotopov z veľkého objemu
oţarovanej látky, pri príprave beznosičových rádioaktívnych preparátov, neutrónovej
dozimetrii a i.
Zejgarnikovovej efekt – [Zejgarnikovová, Bľuma Vuľfovna, *1901, ţiačka Kurta Lewina]
psychol. test produktívnosti zapamätávania. Lepšie je zapamätávanie úloh prerušovaných
ako ukončených za neformálnych podmienok, v kt. sú úlohy relat. dôleţité. Obrátený Z.
e.: lepšia je spomienka na ukončené úlohy ako na prerušené za normálnych podmienok.

Z. e. sa vysvetľuje v rámci Rosenzweigovej ,,represívnej teórie" (1953) al. LewisovejFranklinovej ,,hypotézy posilnenia ega". Podľa hypotézy regresie je obrátený Z. e.
podmienený vyhýbaním sa nepríjemných spomienok na úkony, kde išlo o zlyhanie
(vyhnutie sa mediátorom úzkosti). Podľa Lewisovej teórie Z. e. nastáva preto, ţe subjekt
je motivovaný dávať odpovede (spomienky), kt. slúţia na zosilnenie al. ochranu jeho
sebaúcty.
efektívny – [effectivus] účinný; efektívna dávka →dávka.
efektívnosť – [effectivus] účinnosť.
Alokačná efektívnosť – syn. paretovská efektívnosť, angl. allocative efficiency, situácia,
v kt. zdravotný prínos z prísunu zdrojov na jednej strane znamená zhoršenie stavu inde.
Efektívnosť testu (metódy) – schopnosť testu odhaliť skutočne chorých a skutočne
zdravých jedincov; →validita metódy. E. t. sa dá sa vypočítať podľa vzorca: (a + b)/(a + b
+ c + d), kde a – skutočne pozit. výsledky, b – skutočne negat. výsledky, c – klamne pozit.
výsledky, d – klamne negat. výsledky. Informačný zisk výsledku závisí od jeho predikčnej
hodnoty, prevalencie choroby a výskytu pozit. výsledkov.
Medicínska efektívnosť – angl. medical effectiveness, účinnosť th. sa pri hodnotení klin.
štúdií posudzuje u tých, ktorým sa moţnosť danej th. metódy ponúkla bez ohľadu na
ďalšiu spoluprácu pacienta a dodrţiavanie pokynov th. (por. compliance). Na rozdiel od
účinku za ideálnych podmienok (angl. efficacy) ahŕňa prospešnosť danej metódy
v praxu, pretoţe zohľadňuje nielen účinnosť th., ale aj ďalšie faktory, kt. môţu narúšať
vlastnú th. a zniţovať komplianciu pacienta (nevhodný spôsob dávkovania, menej kvalitná
chir. technika ap.). Analýza podľa pôvodného th. zámeru (angl. intention to treat) je
spôsob hodnotenia klin. štúdie podľa randomizácie do skupín bez ohľadu na to, či pacienti
skutočne príslušnú th. dostali (odpoveď na otázku o najlepšej th. a jej praktickom vyuţití).
Analýza výsledkov klin. sledovania podľa skutočne absolvovanej th. (angl. explanatory
trial) hodnotí výsledok th. bez ohľadu na predchádzajúce zaradenie do skupiny
(randomizáciu).
®

Efektolol (Efekta) – antagonista -adrenergických receptorov, antihypertenzívum,
antiangi-nózum, antiarytmikum; →propranolol.
efektor – [effector] 1. pôvodca, tvorca, výkonný orgán (sval, cieva, ţľaza), periférne tkanivá,
kt. prijímajú nervové impulzy a reagujú svalovou kontrakciou, vazokonstrikciou, resp.
vazodilatáciou, sekréciou ţľazy al. elekt. výbojom na podráţdenie príslušného
→receptora; 2. látka, kt. aktivuje al. inhibuje proteosyntetický proces, zúčastňujú sa na
aktivácii al. inhibícii enzýmov, k systému ktorých napatria, ovplyvňuje enzýmovo
katalyzované reakcie al. ich sled. Molekula efektora väzbou na príslušný regulačný
proteín umoţňuje al. naopak znemoţňuje jeho väzbu na represor, t. j. aktiváciu, príp.
inhibíciu transkripcie priľahlého génu. K e. patria →aktivátory, →kofaktory a →inhibítory.
®

Efektor stm. (Dental) – stomatologikum, odtlačková sadra. Zloţenie: Calcii sulfas hemihydricum 9490 g + Silicii dioxidum colloidale 170 g + Calcii carbonas praecipitatus 177 g
+ Kalii sulfas 77 g + Barii sulfas 62 g + Ferri oxidum rubrum 11 g + Ethanolum 95 % ad 10
kg.
efelida – [ephelis] tmavo sfarbené miesto na koţi, vznikajúce následkom zvýšeného
ukladania melanínu; peha.
e׀femin(iz)ácia – [effemin(is)atio] zoţenštenie, poţenštenie, vzhľadom aj psychikou;
neznamená však homosexualitu.

efeméra – krátkotrvajúci jav, vec al. bytosť; 1. bot. rastlina (bylina), kt. vegetačné obdobie
trvá veľmi krátky čas (niekoľko týţd.) a kt. nadzemná časť po odkvitnutí a dozretí semien
rýchlo hynie; 2. zool. hmyz so zakrpateným ústnym ústrojenstvom, ţijúci iba niekoľko h;
podenka.
efemerida – [ephemeridum] 1. astron. predpoveď pohybu nebeských telies (planét, komét,
umelých druţíc) na oblohe, vypočítaná podľa známej dráhy; 2. hovorovo ročenka, prehľad
astronomických údajov na jednotlivé dni v roky.
efemérny – chvíľkový, dočasný, prchavý.
efeminácia – [effeminatio] syn. evirácia, zţenštilosť vzhľadom i psychicky; nejde však o
homosexualitu.
eferentný – [efferens] odvádzajúci, vývodný, odstredivý; nervová dráha vedúca od
nervového centra k periférii, eferentné cievy odvádzajú krv z určitej oblasti. Op. aferentný.
®

Eferox (Efekta) →levotyroxín sodný.
efervenscentný – [effervescens] šumivý.
efervety – [tabulettae effervescentes] šumivé tbl.
efetonín →efedrín.
®

Effectin (Winthrop; Shionogi) – bronchodilatans; →bitolterol.
effectio, onis, f. – [l. efficere pôsobiť] pôsobenie, pôsobiaca sila.
effectivus, a, um – [l. efficere pôsobiť] efektívny, účinný.
effector, oris, m. – [l. efficere pôsobiť] →efektor.
effectus, us, m. – [l. efficere pôsobiť] →efekt.
®

Effederm (Sauba) – keratolytikum; retinová kys.
®

Effekton (Efekta) – antiflogistikum; →diklofenak sodný.
Effeminacy Rating Scale – stupnica feminizácie, kt. kvantifikuje behaviorálne fragmenty
celkového klinického obrazu feminizácie; jej dg. spoľahlivosť je aţ 0,93.
effemin(is)atio, onis, f. – [l. e- vy- + l. femina ţena] →efemin(iz)ácia.
effeminatus, a, um – [l. e- vy- + l. femina ţena] efemin(iz)ovaný, zoţenštený, poţenštený.
®

Efferalgan 500 mg tbl. eff. (Upsa) – Paracetamolum 500 mg v 1 eferv. tbl., analgetikum,
antipyretikum; →paracetamol.
®

Efferalgan Codeine tbl. eff. (Upsa) – Paracetamolum 500 mg + Codeini phosphas hemihydricus 30 mg v 1 efervescentnej tbl., analgetikum.
®

Efferalgan Pediatrique sol. (Upsa) – Paracetamolum 2,7 g + Macrogolum 6000 18 g +
Sirupus simplex 45 g + Methylparabenum natricum 63 mg + Propylparabenum natricum
27 mg + Acidum sorbicum 122 mg + Saccharinum natricum dihydricum 135 mg + Aroma
180 mg + Aqua purificata ad 90 ml. Analgetikum, antipyretikum.
®

Efferalgan Vitamin C tbl. eff. – Paracetamolum 330 mg + Acidum ascorbicum 200 mg v 1
efervescentnej tbl. Analgetikum, antipyretikum.
efferens, entis – [l.] →eferentný.
effervescens, entis – [l. effervescere vykypieť] efervescenčný, šumiaci, kypiaci.

effervescentia, ae, f. – [l. effervescere vykypieť] kypenie, šumenie.
efficacia, ae, f. – [l. efficax účinný] účinnosť, pôsobivosť.
efficacitas, atis, f. – [l. efficax účinný] účinné, úspešné pôsobenie.
efficax, acis, f. – [l. efficere pôsobiť] účinný, pôsobivý, úspešný.
efficiens, entis – [l. efficere pôsobiť] vyvolávajúci, pôsobiaci.
efficientia, ae, f. – [l. efficere pôsobiť] pôsobnosť, účinnosť.
®

Effilone – anorektikum; →metamfepramón.
efflatio, onis, f. – [l. efflare vydychovať] eflácia, vychrlenie; erukcia, ruktácia.
efflorescens, entis – [l. efflorescere vykvitnúť] kvitnúci, vyráţajúci, chorobne meniaci.
efflorescencia, ae, f. – [l. efflorescere vykvitnúť] →eflorescencia.
®

Efflumidex gtt. ophth. – Fluorometholonum 1 mg + Alcoholum polyvinylicum 14 mg v 1 ml.
Oftalmologikum; kortikosteroid, antiflogistikum; sodná soľ →fluorometolónu.
effluvium, i, n. – [l. effluere vytekať] výtok, výron, ústie.
Effluvium capillorum – vypadávanie vlasov.
Effluvium semenis – výtok semena.
®

Effontil – antihypotenzívum; →etilefrín.
®

Effortil (Boehringer Ing.) – antihypotenzívum; →etilefrín.
effort syndrome →da Costov syndróm (→syndrómy).
effort thrombosis →Pagetov-v. Schroetterov sy. (→syndrómy).
effugium, i, n. – [l. effundere vylievať] utek, záchrana.
®

Effusan – herbicídum; →dinitrokrezol.
effusio, onis, f. – [l. effundere vylievať] →efúzia.
effusus, a, um – [l. effundere vylievať] široký, rozsiahly, neusporiadaný.
®

Effydral tbl. ad us. vet. – infundabílium, pouţíva sa pri dehydratácii následkom
hnačkových chorôb teliat a prasiat. Zloţenie: NaCl 2,34 g + KCl 1,12 g + Natrii
hydrogenocarbonas 6,72 g + Acidum citricum 3,84 g + Lactosum monohydricum 32,44 g
+ Glycinum 2,25 g v 1 tbl.
®

Efisol – herbicídum; →dinitrokrezol.
®

Efloran sol inf. (Krka) – Metronidazolum 500 mg v 100 ml rozt.; →metronidazol.
®

Efloran tbl (Krka) – antiprotozoikum, účinné proti trichomoniáze; →metronidazol.
eflorescencia – [efflorescentia] 1. mineralógia jemný výkvet, povlak na kryštáloch; 2. dermatol.
prejav koţných zmien, druh koţnej vyráţky. Rozoznávajú sa prim. (vyvolané priamo
príslušným ochorením) a sek. e. (vyvíjajú sa po odznení prim. e.)
Primárne eflorescencie – zahŕňajú:
Macula –- makula, škvrna, ohraničená zmena farby v úrovni koţe. Vzniká následkom
vazodilatácie al. nahromadenia, resp. nedostatku exogénnych al. endogénnych

pigmentov. Vazodilatácia spojená so začervenaním (erytém) a farebné rozdiely sa na
slizniciach rozpoznávajú ťaţšie ako na koţi. Depigmentácia sa pozoruje len na koţi.
Makula z ukladania pigmentu v stratum corneum (vľavo), stratum basale (v strede) a vazodilatácia
(vpravo)
Diferenciálna diagnostika makúl
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Červená makula
• zvýšené prekrvenie
eryzipel, vírusový exantém (napr. osýpky), popáleniny I°, liekový exantém
• zmnoţenie ciev
naevus flammeus
• pavúčkový névus
• výron erytrocytov
malý – petechie
Werlhofova choroba, vasculitis allergica
veľký – ekchymózy purpura senilis, steroidná purpura
Hnedá makula
• Zmnoţenie melanínu pehy, starecké škvrny, škvrny café-au-lait, plochý névocelulárny névus
,
• Hemosiderínové
purpura jaune d ocre pri chron. venóznej insuficiencii, bleomycínová
dermatitída, pozápalové hyperpigmentácie
Biela makula
• Strata pigmentu
vitiligo, albinizmus, pityriasis versicolor, syfilitická leukoderma
• Zúţenie/úbytok ciev chlad, Raynaudov sy., naevus anaemicus, sklerodermia
--------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––----------------------------------------------------

Urtica – urtika, ţihľavka, svrbivá vyráţka, plošné, prchavé, svrbivé vyvýšenie koţe,
podmienené edémom kória (biele al bledoruţové). Zapríčiňuje ho urtikária, Quinckeho
edém, kontakt so ţihľavou al. medúzou, miestna reakcia po bodnutí hmyzom. Arteficiálny
pupenec sa resorbuje na slizniciach rýchlejšie ako na koţi.
Papula – pupenec, uzlík, tuhé, nestlačiteľné vyvýšenie koţe od veľkosti špendlíkovej
hlavičky aţ hrachu. Ide o zmnoţenie koţného tkaniva vyvolané zápalovým al.
neoplastickým procesom. Jej príčinou môţu byť aj bradavice, xantelazma, lichen ruber,
prurigo, condylomata lata. Papuly môţu byť lokalizované v kóriu (kutánna p.), v epidermis
(epidermová p.) al. v obidvoch vrstvách (epidermokutánna p.).

Zľava: urtika, kutánna papula, epidermová papula, epidermokutánna papula

Tuber – hrboľ, hmatateľné zmnoţenie tkaniva v povrchnejších vrstvách koţe veľkosti
hrachu aţ lieskovca.
Nodus - hlbšie leţiaci uzol veľkosti lieskovca a väčší. Vyvoláva ho zdurenie lymfatických
uzlín, lipóm, erythema nodosum.
Phyma - fýma, nádor.
Tumor – nádor, rozsiahlejšie bujnenie tkaniva. Môţe ísť o spinalióm, keratoakantóm,
nodu-lárny malígny melanóm.
Vesicula – vezikula, mechúrik, pľuzgierik dutina, intra- al. sub-epidermová dutina
vyplnená tekutinou veľkosti špendlíkovej hlavičky aţ šošovice. Vzniká následkom
medzibunkového edému (spongiotická tvorba vezikuly) rozrušením medzibunkových
mostíkov (akantolytická tvorba vezikúl) al. degenerácie buniek. Zisťuje sa pri herpes

simplex, zoster, pemphigus vulgaris, bulóznom pemfigoide, dyshidroziformnom ekzéme
rúk, dermatitis herpetiformis Duhring, popáleninách II. a III. stupňa, porphyria cutanea
tarda, Leyllovom sy.

Nodus

Intraepidermová
vezikula

Subkorneálna
vezikula

Subepidermová
vezikula

Bulla – bula, pľuzgier; etiológia ako pri vezikule.
Pustula – hnisavý pľuzgier, dutina vyplnená hnisom. Dfdg. acne vulgaris, impetigo
contagio-sa, folliculitis, psoriasis pustulosa, mykózy.
Cysta – opuzdrená dutina vyplnená tekutinou.

Vľavo pustula, vpravo cysta

Sekundárne eflorescencie
Squama – skvama, šupina, lamelárne odlučovanie rohovej vrstvy. Zapríčiňuje ho
psoriasis vulgaris, ichtyóza, pityriasis versicolor, hyperkeratotický ekzém rúk, mykózy.
Crusta – krusta, chrasta, zaschlý sekrét, krv, hnis.
Vľavo šupina, vpravo chrasta

Erosio – erózia, odrenina, povrchný defekt
koţe dosahujúci k spodnej hranici epidermis. Hojí sa bez jazvy. Zisťuje sa po strhnutí
puchiera, poškriabaní (exkoriácie).
Excoriatio – exkoriácia, oderok, škrabanec.
Rhagada – ragáda, čiarkovitá prasklina koţe. Vyvoláva ju nadmerný ťah; pozoruje sa pri
ragádach ústnych kútikov, hyperkeratoticko-ragadiformnom ekzéme rúk, análnej fisúre,
tinea pedis.
Fissura – fisúra, trhlina; →rhagada.
Ulcus – ulkus, vred, hlbší koţný defekt zasahujúci pod epidermis; hojí sa jazvou. Zisťuje
sa pri ulcus cruris, popálenine III. stupňa, omrznutiach, poleptaniach, bazalióme (ulcus
teneb-rans), polyneuropatii (neurotropné vredy).

Exkoriácia

Ragáda

Fisúra

Ulkus

Cicatrix – jazva, atrofická dermatitída nad stvrdnutým väzivovým tkanivom po zhojení
hlbšieho defektu.

Atrofická jazva

Hypertrofická jazva

Atrophia – atrofia, stenčenie koţe vyvolané zmenšením, úbytkom tkaniva. Býva
následkom dlhodobého uţívania glukokortikoidov, zisťuje sa pri lupus erythematodes,
senilnej atrofii, acrodermatitis chronica atrophicans, sklerodermii.
Necrosis – nekróza, príškvar, odumreté tkanivo. Rozoznáva sa suchá nekróza
(mumifikácia) a vlhká, superinfikovaná nekróza (gangréna). Zapríčiňuje ju napr. chron.
uzáver končatinových tepien, nekrotizujúci herpes zoster, nekrotizujúca alergická
vaskulitída a gangrenózny eryzipel.
Lichenificatio – lichenifikácia, plošné zhrubnutie koţe so zhrubnutím koţných záhybov.
Pozoruje sa pri neurodermitíde, chron. ekzéme a lichen Vidal.
eflornitín – 2-(difluórmetyl)-DL-ornitín, C6H12F2N2O2, Mr 182,18; ireverzibilný inhibítor
ornitíndekarboxylázy, antineoplastikum, antipneumocystikum, antiprotozoikum.
CHF2
H2NCH2CH2CH2-C-COOH
Eflornitín

NH2

efloxát – syn. oxyflavil, etylester kys. 7-flavónoxyoctovej, etylester kys. [(4-oxo-2-fenyl-4H1- benzopyran-7-yl)-oxy]-octovej, C19H16O5, Mr 324,32;
®
®
koronárne vazodilatans (Re 1-0185 , Recordil ).
Efloxát

®

Eflumycin Liquifilm
susp. ophth. (Pharm-Allergan) – Fluorometholonum 1 mg +
Neomycini sulfas 5 mg (zodpovedá 3,5 mg neomycínu) + Benzalkonii chloridum 40 mg +
Polyvinylalco-holum 1,27 mg v 1 ml suspenzie. Oftalmologikum, kombinácia kortizonoidu
a antibiotika; →fluórmetolón; →neomycín.
eflux – [efflux] odtekanie. Eflux vápnikových iónov po ukončení svalovej kontrakcie. Op.
influx.
EFM – skr. angl. electronic fetal monitoring elektronické monitorovanie plodu.
®

Efo-Dine (Fougera) – miestne antiseptikum; →povidónjodid.

®

Efortil – antihypotenzívum; →etilferín.
®

Efosite Al – systémové fungicídum; →fosetyl Al.
®

Efpenix (Toyo Jozo) – antibiotikum; →amoxicilín.
®

Efrane (Abbott) – inhalačné anestetikum; →enflurán.
efrotomycín – 31-O-[6-deoxy-4-O-(6-deoxy-2,4-di-O-metyl--L-manopyranozyl)-3-O-metyl-D-alopyranozyl]-1metylmocimycín,
C59H88N2O20, Mr 1145,36,
antibiotikum produkované
kultúrou
Streptomyces
lactamdurans NRRL 3802;
stimulans rastu.
Efrotomycín

®

Efroxine (Pennwalt) - anorektikum, stimulans CNS; hydrochlorid →metamfetamínu.
EFT – skr. angl. psychol. Embedded Figures Test. Psychol. test pre vek od 10 r. Obsahuje 24
komplexných čiernobielych al. farebných figúr, odvodených od Gottschalkových figúr
(1950). Ide o čiernu čiaru nakreslenej figúry psa, mačky, kvetín a 20 – 24 testovacích
kariet, na kt. sú tieto podnety obsiahnuté v čiernom pozadí čiernych čiar.
®

Eftapan (Merckle) – antitusikum; →eprazinón.
®

Efudex (Hoffman-La Roche) – fluórouracil.
®

Efudix ung (Hoffmann-La Roche) – Fluorouracilum 5 % v masťovom základe; →fluórouracil.
Efuranol® (Pfizer Taito) – antidepresívum; →imipramínu.
efúzia – [effusio] unikanie, výlev, výtok, vytekanie.
efydrogamia – opeľovanie vodomilných rastlín nad vodou.
®

Egacene – anticholínergikum; →hyoscyamín.
egagropilus – [g. aigagros divá koza + g. pilos plsť] trichobezoár; →bezoár.
®

Egalin – extrakt rastliny →Rauwolfia serpentina.
egalizácia – [franc. égal rovný, rovnaký] 1. vyrovnanie; 2. syn. homogenizácia, zjemňovanie
emulzie unifikáciou veľkosti dispergovaných častí; 3. úprava tučnosti mlieka na
vyţadovaný obsah tuku.
®

Egazil Duretter – anticholínergikum; →hyoscyamín.
EGD – skr. ezofágogastroduodenoskopia.
egens, entis – [l. egere mať nedostatok] potrebný, chudobný, postrádajúci.
egersis – stav trvalej abnormálnej bdelosti.
egesta, orum, m. – [l. egerere vyniesť] telesné výlučky, stolica, vývratky.

egestas, atis, f. – [l. egere postrádať] nedostatok, chýbanie.
egestio, onis, f. – [l. egerere vyniesť] vylučovanie nestráviteľných zvyškov.
egestorius, a, um – [l. egerere vyniesť] vynášajúci, odvádzajúci.
EGF – skr. angl. epidermal growth factor; →EGF-urogastrón.
EGF-URO – skr. →EGF-urogastrón.
EGF-urogastrón →urogastrón.
Eggersova doska – [Eggers, George William Nordholtz, 1896 - 1963, amer. ortopéd] doska
na udrţiavanie apozície (juxtapozície) kostných segmentov.
egida – [v antickom bájosloví zázračný štít bohyne Atény, kt. keď zbadal protivník,
skamenel] prenesene záštita, ochrana; byť pod egidou niekoho byť pod ochranou
niekoho.
egilops - [g. aix koza + g. óps oko] perforovaný absces v oblasti vnútorného očného kútika.
egirín – [podľa islandského boha mora Aegira] nerast zo skupiny pyroxénov, kremičitan
sodnoţelezitý.
®

EGIS 2062 – antihistaminikum; →setastín.
®

Eglen (Tatsumi) – antagonista vápnika s antialergickým a antivazokonstrikčným účinkom;
→cinarizín.
®

Eglonyl cps., inj. a sir. (Alkaloid) – Sulpiridum 50 mg v 1 cps., 100 mg v 1 amp., rsp. 500
mg v 100 ml sirupu; psychofarmakum, neuroleptikum; →sulpirid.
®

Eglonyl forte tbl (Alkaloid) – Sulpiridum 200 mg v 1 tbl. Psychofarmakum, neuroleptikum;
→sulpirid.
®

Egmol – katartikum, laxans; →fenolftalol.
ego – [l. ja] psychol. označenie pre ja, ja sám, ústredný pojem psychol. osobnosti v
→psychoanalýze.
ego-alter teória – teória rozvoja sociálneho uvedomenia a sociálnej organizácie zaloţená
na interakcii medzi sebou a inými.
ego-anachoréza – abstrakcia ega od neasimilovateľných obsahov vedomia. Obranný
mechanizmus →psychoanalýzy charakteristický pre psychotické preţívanie. Obsahy
vedomia strácajú ,,kvalitu ega" a zdajú sa cudzie al. kontrolovateľné zvonka, z diaľky.
Vysvetľujú sa ňou rozličné príznaky schizofrénie.
ego-analýza – analýza štruktúry osobnosti, zloţiek ega (ego-ideal, ego proper, super-ego),
modifikácia Äpsychoanalýzy (A. Freudová, *1895, E. H. Erikson, *1902, H. Hartmann,
*1894, Rapoport, 1911-1961); →psychoanalýza.
ego-automatizmy →ego-funkcie.
egobronchofónia – [g. aix koza + l. bronchus prieduška + g. foné hlas] zvýšená →bronchofónia následkom zvýšenej rezonancie, podobná mekaniu kozy počuteľnému pri
auskultácii na pľúcach komprimovaných pleurálnym výpotkom.
ego-cathexis – [ego + g. kathexis retencia, katéchein kontrolovať, riadiť] koncentrácia
psych. energie na vedomú časť →ega. Z tohto pojmu vznikol termín ego-libido a
narcizmus v protiklade s object-libido; →psychoanalýza.

egocentrismus, i, m. – [l. ego ja + l. centrum stred + -ismus] psychol. egocentrizmus,
jednostranné zdôrazňovanie vlastnej osoby, neprimerané vnímanie vlastného ja, ktorému
prisudzuje významnejšiu rolu a na ktorú všetko vzťahuje, kým ostatné osoby a vzťahy
podceňuje al. ignoruje. Krajná forma individualizmu a egoizmu, upútavanie pozornosti k
vlastnej osobe, postoj, pri kt. sa jedinec pokladá za stred všetkého okolitého diania.
Normálna je v ranom detstve, podľa Piageta je dieťa v ranom období vývoja samo sebe
stredom. Inak ide o nápadnú povahovú črtu, výraznejšiu pri niekt. psychopatiách,
zvýrazňovať sa môţe pri demenciách (Alzheimerovej chorobe).
ego-dystónia – v psychoanalýze stav myslenia, pri kt. sú pre →ego neakceptovateľné idey
al. podnety. Porucha osobnosti, kt. jedinec vníma ako obťaţujúcu, pokladá ju za príčinu
nesúladu s ostatnými ľuďmi. Vzniká v prípade, keď jedinec nie je pripravený prijať
inštinktívne pudenie; op. ego-syntónia; →psychoanalýza.
ego-erotizmus →narcizmus.
egofónia – [g. aix koza + g. foné hlas] →egobronchofónia.
ego-funkcie – psychol. základný fenomén ego, ku kt. patrí vedo- mie, pozornosť, motorické a
senzorické reakcie a verbálno-symbolické funkcie, t. j. myslenie a reč; →psychoanalýza.
ego-ideál – psychol. syn. superego, nad-ja, psychoanalytický termín pre etickú zloţku
osobnosti; →psychoanalýza.
ego-identita – individualita jedinca z psychosociálneho hľadiska, konceptuálne zameranie
na komplexné medzivzťahy jedinca a jeho okolia; →psychoanalýza.
ego-inštinkt – v psychoanalýze kaţdý inštinkt vykazuje tendenciu prejaviť sa aktiváciou
ideí, kt. sú v súlade s jeho účelom (Freud); →psychoanalýza.
ego-koncepcia – 1. v analytickej psychológii komplex psychických elementov s
emocionálnym nábojom; spojenie emocionálneho obsahu vedomia s →ego (Jung). 2.
Automodel →ega, pokladaný za kongnitívnu schému umoţňujúcu normálne organizované
preţívanie a správanie; →psychoanalýza.
ego-libido – syn. ego-erotizmus, libido súvisiace s →egom; op.objekt–libido; →narcizmus.
ego-sila – činiteľ osobnejšieho charakteru, kt. môţe slúţiť ako nástroj rozličným motívom;
→psychoanalýza.
egoismus, i, m. - [l. ego ja + -ismus] psychol. →egoizmus.
egoizmus – [egoismus] psych. sebectvo. Charakterizuje ho snaha po uplatnení, stavanie
do popredia vlastnej osoby, sebectvo, zištnosť, bezohľadnosť jedinca voči ostatným i
celku, sebaláska. Konanie i správanie jedinca, kt. sleduje v prvom rade vlastný prospech
a blaho a upravuje podľa toho svoj vzťah k ostatným ľuďom a spoločnosti, a to na ich
úkor; op. altruizmus.
egomania, ae, f. – [ego- + g. maniá vášeň] psych. egománia patol. zameranosť na seba a
svoje ja, sebeckosť, sebaúcta.
egopat – [ego- + g. pathos choroba] jedinec so špecifickým abnormálnym vývojom s bazálnou labilitou konštitúcie ja. Uţ v 1. r. ţivota sa zisťuje pokles spontaneity, abnormálna
symbiotická potreba a poruchy adaptácie na prostredie. Ak neskôr vznikne psychóza, je
väčšinou plazivého charakteru, príznakovo chudobná, napr. schizophrenia simplex
(Kirsker, 1968).

egopathia, ae, f. – [ego- + g. pathos choroba] psych. egopatia, tendencia povýšiť svoje
vlastné ja neprimeraným nepriateľstvom a agresivitou voči ostatným; →egopat.
egopsychológia – psychol. smer zameraný na vývoj, štruktúry a procesy ako zloţky ja:
pamäť, reč, myslenie, riešenie problémov a ďalšie kognitívne funkcie. V psychoterapii
zameranie na obranné mechanizmy ega, jeho konflikty, zodpovedanosť, zdôrazňovanie
širšej sociálnej sitácie pacienta; →psychoanalýza.
egosyntónia – v psychoanalýze stav myslenia, pri kt. sú pre →ego akceptovateľné idey al.
podnety. Porucha osobnosti, kt. jedinec vníma ako svoju súčasť a nesnaţí sa jej zbaviť.
Ich dôsledky nechápe v súvislosti so svojou osobou. Vzniká v prípade, keď sa jedinec cíti
akceptovaný a podporovaný; op. ego-dystónia.
EGO STATUS SCALE – psychol. test na posúdenie ega pomocou stupnice (Goldfarb, 1974):
----------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––--------––––------------------Stupeň
Definícia
----------------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––
1. veľmi ťaţký

Nediferencuje významné osoby, napr. matku od ostatných; nevstupuje s nikým do
kontaktu;
nekomunikuje rečou ani posunkami; vyhýba sa úplne al. skoro úplne pohľadu a
posluchu;
ohmatáva ústami al. ovoniava bez výberu okolie; skoro úplne zanedbáva starostlivosť o
seba;
je nevychovateľný

2. ťaţký

Dáva prednosť určitým osobám, avšak často si pletie osoby, kt. majú preňho význam;
kontakt je obmedzený; komunikácia rečou al., posunkami pod úrovňou 3-r, dieťaťa
(zrozumiteľnosť < 90 %); prevaţuje ohmatávanie vecí ústami a ovoniavanie vecí;
starostlivosť o seba pod úrovňou 3-r. dieťaťa;
minimálna vychovateľnosť

3. mierny Poznáva a reaguje na významné osoby; správanie kontaktné (priblíţi sa, hovorí s
ostatnými);
reč a komunikácie posunkami nad úrovňou 3-r. dieťaťa; vychovateľnosť v úrovni nad 1.
triedou; hrubé distorzie reality (telová schéma, schopnosti atď.) a psychotické
správanie
4. Ľahký

Mierna výstrednosť, nemá priateľov, avšak prijateľne prospieva v škole a v sociálnom
prostredí; nezisťujú sa zjavné bizarné vzťahy k ľuďom, škole a vonkajšiemu prostrediu,
avšak prítomné sú neurotické obranné mechanizmy (napr. obsesie, fóbie)

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

egotismus, i, m. – [ego- + -ismus] →egotizmus.
egotizmus – [egotismus] psychol. raná zameranosť psychiky na vlastné ja, na základe kt. sa
neskôr u dieťaťa vyvíja vzťah k ne-ja, sociálnemu okoliu; tieţ nekritické hodnotenie seba
samého, presadzovanie vlastnej osoby.
egotropizmus – psychol. uvedomovanie si a usmerňovanie myslenia na svoje ja.
ego-zapojenie – postoje, kt. určujú status osoby a pripisujú mu rolu vo vzťahu k iným
osobám, skupinám al. inštitúciám. Správanie tu naznačuje správanie so ,,zapojeným
egom", ak v priebehu vývoja pouţíva ego získané postoje v určitých situáciách voči
príslušným osobám, objektom, skupinám atď. v zmysle motívov (Sheriff a Canthril, 1947);
→psychoanalýza.
egrenácia – [franc. égrener vylúpnuť (zrno)] mechanické oddeľovanie semien od ostatných
rastlinných častí.
egresia – vlastný stav premnoţenia drevín, t. j. progresia i regresia.

®

Egressin – antihypertenzívum; →tolonidín.
egrešovité →Grossulariaceae.
egutácia – [z l. gutta kvapka, franc. égoutter nechať vykvapkať, vyprázdniť] rozrušovací
účinok vody pravidelne odkvapkávajúcej zo stropu al. stekajúcej po stene jaskyne.
®

EGYT 210 – periférne a cerebrálne vazodilatans; →becyklán.
®

EGYT 341 – anxiolytikum; →tolizopam.
®

EGYT 475 – antidepresívum; →piberalín.
®

EGYT 1050 – antikonvulzívum; →decimemid.
®

EGYT 2062 – antihistaminikum; →setastín.
®

EHDP (Monsanto) – regulátor hospodárenia organizmu s vápnikom; kys. etidronová; →bisfosfonáty.
EHEC – skr. enterohemorrhagic E. coli, kmene E. coli, kt. vyvolávajú hemoragickú kolitídu.
Infikujú hrubé črevo a produkujú toxín podobný toxínu šigel (shigella-like toxin, príp. tzv.
verotoxín). Choroba postihuje deti, rizikom je vznik hemolyticko-uremického syndrómu.
®

EHIDA
inj. (Amersham) – rádionuklidové diagnostikum, Amerscan Technecium
Hepatobiliary Agent inj. Zloţenie: Etifeminium natricum 42,7 mg + Stannosi chloridum
dihydricum 0,4 mg. Nerádioaktívna suchá substancia na inj. určená na rozpúšťanie
99m
(značenie) v rozt. injekčného technicistanu ( Tc) sodného. Pouţíva sa na vyšetrovanie
funkcie pečene a scintigrafické zobrazenie hepatobiliárneho systému. Rozp. rozt. inj.
99m
technicistanu sodného poskytu-je komplexnú zlúč. etifemínu s technéciom
Tc. Po i. v.
podaní sa zlúč. vychytáva pečeňou (86 %) a vylučuje ţlčou do čriev, 5 – 10 % sa vylučuje
obličkami, a to najmä v prvých 5 min. Klírens pečeňou je najvyšší v prvých min po podaní,
keď je vysoký aj koncentračný gradient látky medzi plazmou, hepatocytmi a ţlčou.
Extrakčná účinnosť sa zniţuje koncentračným spádom asi na 50 % za 60 min. So
zvyšujúcou sa koncentráciou bilirubínu v plazme vylučo-vanie obličkami stúpa.
Ehlersov-Danlosov syndróm →syndrómy.
Ehrenberg, Christian Gottfried – [1795 – 1876, nem. prírodovedec a lekár] zakladateľ
mikropaleontológie. Objavil delenie baktérií a skúmal mnoţenie húb.
Ehrlich, Paul – (1854 Streheln – 1915 Homburg), nem. bakteriológ a biochemik. Spočiatku
pôsobil na berlínskej klinike, r. 1890 v Ústave pre infekčné choroby v Berlíne a od r. 1906
vo Frankfurte n. M. na ústave, kt. t. č. nesie jeho názov. Je zakladateľom modernej
chemoterapie. Bol autorom niekoľkých teórií o tvorbe protilátok a obrane organizmu. Prvý
dokázal, ţe biele krvinky moţno rozdeliť na dve skupiny, tzv. leukocyty a lymfocyty.
Objavil antisyfilitikum salvarzan (1910), trypaflavín a i. antimikróbiové látky. Preskúmal
účinky séra proti záškrtu. R. 1908 mu bola spolu s I. Mečnikovom udelená Nobelova cena
za práce o imunite.
®

Ehrlich 5 – antiprotozoikum účinné proti trichomoniáze; →oxofenarzínhydrochlorid.
®

Ehrlich 594 – antiprotozoikum účinné proti trichomoniáze, predtým pouţívané v th. syfilisu;
→acetarzón.
Ehrlichov test – [Ehrlich, Paul, 1854 – 1915, nem. bakteriológ a biochemik pôsobiaci vo
Frankfurte n. M.] →testy.

Ehrlichove inklúzie – [Ehrlich, Paul, 1854 – 1915, nem. bakteriológ a biochemik pôsobiaci
vo Frankfurte n. M.] syn. →Heinzove telieska.
Ehrlichove mastocyty – [Ehrlich, Paul, 1854 – 1915, nem. bakteriológ a biochemik
pôsobiaci vo Frankfurte n. M.] – syn. tkanivové mastocyty; →mastocyty.
Ehrlichovo činidlo – [Ehrlich, Paul, 1854 – 1915, nem. bakteriológ a biochemik pôsobiaci
vo Frankfurte n. M.] →činidlo.
Echidnidae – jeţurovité, vajcorodé cicavce. Samica vkladá vajce do koţného vaku na
zadnej časti brucha, kde ostáva vyliahnuté mláďa aţ do osrstenia. E. majú zobákovito
predĺţené bez-zubé čeľuste, telo pokryté srsťou a tuhými
ostňami, hrabavé nohy. Jeţura austrálska (Echidna aculeata) je
nočný ţivočích, ţiví sa mravcami i červami, kt. vyhrabáva a
vyťahuje zo zeme červovitým, vysúvateľným jazykom. Ţije v
Austrálii.
Echidna aculenta

Echinacea (Compositae) – rod zloţnokvetých rastlín. Patrí sem e. bledá [E. pallida (Nutt.)
Britt.] a e. úzkolistá [E. angustifolia DC (Brauneria pallida Nutt.) Britt.].
Echinacea angustifolia je trváca bylina s hrubochlpatými stonkami a listami. Kvety
pozostávajúce z vyčnievajúceho kuţeľovitého terča a vonkajšieho prstenca purpurových
kvietkov sa zjavujú koncom leta. Rastie v Saskatchewane, Texase a Alabame, hojne sa
však pestuje po celom svete. Droga (koreň a podzemok) obsahuje inulín, sacharózu,
betaín a 2 izoméry 2-metyltetradekadiénov, echinaceín (neoherkulín, -sanshool) a
echinakozid (glykozid kys. kofeínovej), ţivice obsahujúce humulón a karyofylén,
flavonoidy, polyacetylény a karboxylové kys. Severoamerickí indiáni ju pouţívali na
čistenie a hojenie rán, proti infekčným chorobám, a pri uhryznutí hadom. Má antiseptické
a antivirotické účinky, stimuluje imunitný systém. Komerčný extrakt Echinaceae spp.
echinacín sa experimentálne skúšal ako antagonista hyaluronidázy. Odvar a tct. sa
pouţíva ako pomocné liečivo pri hojení rán, vriedikov a karbunkulov, pri zápaloch horných
dýchacích ciest vrátane chrípky, tonzilitídy, faryngitídy.
Prípravky – Echinaceae angustifoliae extractum fluidum je zloţka prípravku Bronchicum
®
®
echinaceae gtt., E. a. extractum siccum zloţka prípravku Spasmo-Urgenin dr., E. a.
®
tinctura bas. a. u. h. zloţka prípravku Dr. Theiss Echinaceae Kräuter sol., Echinaceae
®
succus – zloţka prípravku →Immunal gtt.
echinacín →Echinaecea.
echinenón – syn. afanín, myoxantín, -karoten-4-ón, C40H54O, Mr 550,83. Karotenoidový
oranţovočervený
pigment
izolovaný z Aphanizomenon
flosaqua a Paracentrotus lividus.
Echinenón

Echinococcus – [g. echínos jeţ + g. kokkos zrnko] úhor, vývojové štádium pásomnice
pečeňovej. Dospelé štádiá ţijú v tenkom čreve psa, líšky, príp. iných šeliem, kt. výlučky
môţu obsahovať 3 – 5 článkov pásomnice, veľkej 3 – 6 mm. Medzihostiteľom sú ovce,
kozy, hovädzí dobytok a ošípané, príp. človek, kt. sa nakazí pri styku s prameňom,

najčastejšie psom. Nákaza sa prenáša poţitými vajíčkami (embryomfory). Z vajíčok sa
vyvinú larvy (onkosféry), kt. prenikajú cez sliznicu dvanástnika do krvného obehu a ním
do pečene a pľúc, zriedkavejšie sleziny, myokardu, mozgu, kostí,
obličiek ap., kde sa z nich vyvíjajú cystické útvary echinokoky
(Echinococcus hominis); →echinokokóza.
Echinococcus alveolaris →Echinococcus multilocularis.
Echinococcus granulosus – pásomnica zhubná, mechoţil,
malá, 2 – 5 mm dlhá pásomnica s 3 aţ 4 článkami, kt. ţije v
čreve psovitých šeliem (psy, vlky, mačky). Prechodným
hostiteľom je ovca, koza, hovädzí dobytok, ošípaná, zriedka
človek. Nákaza sa prenáša vajíčkami obsahu-júcimi larvu
(hydatidové larvy), kt. sa v ţalúdku uvoľní, preniká cez stenu
ţalúdka do krvných kapilár a usadí sa najčastejšie v pečeni a
pľúcach, zriedka v myokarde a i. orgánoch. Larvy sa môţu
vyvíjať takmer vo všetkých cicavcoch. V ich pečeni, pľúcach,
obličkách a i. vnútorných orgánoch z nej vznikajú hydatidové tumory al. cysty →Taenia
echinococcus, mechúrikovitý útvar – echinokok – vyplnený čírou, neskôr zakalenou
tekutinou. Na jeho vnútornej strane sa nepohlavne rozmnoţí veľký počet hlavičiek
pásomnice. Echinokok dorastá niekedy do väčších rozmerov.
Echinococcus hominis – echinokok, cystický útvar veľkosti aţ niekoľko cm, zriedka aj
viac, lokalizovaný v rôznych orgánoch pri →echinokokóze.
Echinococcus multilocularis – syn. E. alveolaris, druh, kt. dospelé jedince parazitujú v
líškach a divokých hlodavcoch, sporadicky aj na človeku. Podobá sa E. granulosis, jeho
larvy však tvoria skôr alveolárne al. multilokulárne ako unilaterálne cysty.
echinococcosis, is, f. – [g. echínos jeţ + g. kokkos zrnko] →echinokokóza.
Echinodermata – [g. echínos jeţ + g. derma koţa] ostnokoţce. Sú to morské ţivočíchy (asi
4500 druhov) ţijúce na dne, kde sa pomaly pohybujú, al. sú prisadnuté. Telo majú
lúčovito súmerné. Larvy E., kt. ţijú vo voľnej vode, sú bilaterálne súmerné, vystuţené
vápencovitým pancierom, na jeho povrchu sú rozlične dlhé ostne. Vnútri tela je zloţitá
sústava vodných ciev, ambulakrálna sústava, kt. vznikla pretvorením druhotnej telovej
dutiny, cievy sú naplnené morskou vodou. K známejším E. patria:
• Ľaliovky (Crinoidea), majú kalichovité al. guľovité telo na stopke, na okraji tela vyrastá
päť ramien deliacich sa na tenšie vetvy. Telo je trvalo al. iba dočasne upevnené na dlhej
stopke. Ţijú na dne morí, často vo veľkých spoločenstvách. Sú známe uţ z prvohôr, asi
620 recent-ných druhov. Ľaliovka Antedon bifida sa pohybuje pomocou dlhých
rozvetvených ramien.
• Hviezdovky (Asteroidea) telo majú zväčša päťramenné, vnútri ramien, pomocou kt. sa
pohybujú po morskom dne, sú výbeţky čreva a pohlavných ţliaz, na spodnej strane
ramien panôţky pomáhajúce pri pohybe a zmocňovaní sa koristi. V prostriedku tela
odspodu sú ústa, ţalúdok sa vyliačuje a zasúva do schránky mäkkýša. Stratené ramená
sa regenerujú. Hviez-dovky sú dravé, ţivia sa najmä mäkkýšmi. Ţijú najviac pri pobreţí,
nájdu sa však aj vo veľ-kých hĺbkach. Hviezdovka Asterias rubens je ruţovo sfarbená, má
veľmi pohyblivé ramená.
• Ježovky (Echinoidea) najpočetnejšia skupina E. (860 druhov). Telo majú zväčša guľaté.
Ústny otvor je uprostred spodnej strany, análny otvor na chrbtovej strane. Telo chráni
pevný pancier z vápencových doštičiek. Na povrchu tela sú rozlične dlhé tŕne. Jeţovky

ţijú na morskom dne, väčšinou sú mäsoţravé, niekt. obhryzávajú ţuvacím ústrojom
(Aristotelova lampa) povlaky rias na skalách. Citlivé ambulakrálne noţičky slúţia na
pohyb i dýchanie. Jeţovka jedlá (Echinus esculentus) ţije na pobreţí európskych morí.
Echinochasmus – [echino- + g. chasma otvorené ústa] rod parazitických črevných
trematód.
Echinochasmus perfoliatus je pôvodcom echinostomiázy v Japonsku.
echinochróm A – 2-etyl-3,5,6,7,8-pentahydroxy-1,4-naftalendión, C12H10O7, Mr 266,20.
Pig-ment vajíčok morských jeţkov Arbacia pustulosa.
Echinochróm

Echinoidea →Echinodermata.
echinokok →Echinococcus.
echinokokóza – [echinococosis] syn. hydatidóza, črevná cestodóza vyvolaná pásomnicou
pečeňovou (→Echinococcus cysticus seu granulosus a E. multilocularis); por.
→alveokokóza.
Klin. obraz – závisí od postihnutého orgánu. Cysta narastie za rok asi o 1 cm a príznaky z
tlaku sa prejavia aţ pri jej veľkosti asi 10 cm, niekedy dosiahne 30 cm. Pri pečeňovej
hydatidóze sú to najmä parestézie v pravej polovici hrudníka, dýchacie ťaţkosti a
zväčšenie pečene s pruţným vyklenutím a fluktuáciou. Pri kompresii choledochu sa môţe
zjaviť ob-štrukčný ikterus, pri kompresii vrátnice ascites. Pľúcna lokalizácia vyvoláva
bolesti v hrud-níku, dráţdivý kašeľ a krvácanie. Pri cerebrálnej lokalizácii sa zjavujú
príznaky zvýšeného intrakraniálneho tlaku, Jacksonova epilepsia. Ruptúra cysty
zapríčiňuje alergický sy. s pruri-tom, urtikou, edémami aţ anafylaktický záchvat a šok.
Dg. – stanovuje sa mikroskopickým dôkazom háčikov v spúte, vývratkoch, moči al.
likvore, rtg a sonografickým vyšetrením a imunol. testami (reakcia väzby komplementu,
hemaglutinačná al. precipitačná reakcia, imunofluorescencia a latexfixačný test). Asi v
polovici prípadov sa zistí eozinofília.
Th. – cysta sa odstraňuje chir. zákrokom, po kt. sa dlhodobo podáva mebendazol (prvé 3
d 100 mg, ďalšie 3 d 150 mg/d, potom po 3 mes. 30 - 40 mg/kg/d. Vhodný je aj
flubendazol 2 g/d počas roka.
echinomycín – syn. chinomycín A, C51H64N12O12S2, Mr 1101,27. Chinoxalínové antibiotikum podobné triostínom. Účinný
selektívny
inhibítor
syntézy
nukleových kys. in vitro, produ-kovaný
Streptomyces echinatus z pôdy
získanej v Angole.

Echinomycín

echinopsín – 1-metyl-4(1H)-chinolunón, C10H9NO, Mr 159,18, látka získaná z rastliny Echinops ritro L. a i. druhov Echinops (Compositae).
Echinopsín

Echinostoma (tis, n.) – [g. echínos jeţ + g. stoma ústa] čeľaď cicavíc, pôvodca
→echinosto-miázy. Sú aţ 15 mm dlhé, parazitujú najmä na vtákoch, ako aj ošípaných,
potkanoch a psoch v oblastiach Ďalekého východu. Medzihostiteľom sú slimáky, príp.
mušle, v kt. sa vyvíjajú larvy a metacerkárie. Patrí sem E. ilocanum, E. lindoense, E.
Malayanum. Človek sa môţe nakaziť poţitím infikovaných mušlí, najmä E. revolutum.
echinostomiasis, is, f. – [echinostoma motolica] →echinostomiáza.
echinostomiáza – [echinostomiasis] infekcia cicavicami čeľade →Echinostoma. Pri
masívnej nákaze sa môţe dostaviť nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, meteorizmus,
eozinofília. V th. sa odporúča niklozamid.
echinulín – (3S-cis)-3-[[2-(1,1-dimetyl-2-propenyl)-5,7-bis(3-metyl-2-butenyl)-1H-indol-3-yl]metyl]-6-metyl-2,5-piperazíndión, C29H39N3O2,
Mr 461,63. Látka izolovaná zo suchých mycélií
Aspergillus echinulatus.
Echinulín

echitamín – syn. ditaín, 3,17-dihydroxy-16-(metoxykarbonyl)-4-metyl-2,4-(1H)-cyklo-3,4+
sekloakuamilánium, [C22H29N2O4] , Mr 385,48. Látka získaná z
kôry stromu Alstonia scholaris (L.), R. Br., A. congensis Engl.
(Apocyanaceae).
Echitamín

echo – ozvena, ohlas. 1. ultrazvukový impulz odrazený od prekáţky zachytený
ultrazvukovou sondou, čo je praktickým vyuţitím vlastností ultrazvuku, platnosti zákona
odrazu; →ultra-zvuk; 2. ozvena – akustický jav vznikajúci pri odraze zvukového vlnenia
od rozmerných prekáţok (skalná stena, veľká budova), väčších ako vlnová dĺţka zvuku a
v dostatočnej vzdia-lenosti rovnej alebo väčšej ako 17 m (jedno, dvoj a viacslabičná
ozvena), sluchom uţ odlíšime dva po sebe idúce zvuky (minimálne 0,1 s); 3. psychol.
opakovanie odpozorovaných pohybov, grimás al. výrazov.
ECHO – skr. →echokardiografia, všeobecne ultrazvukové vyšetrenie.
echocardiographia, ae, f. – [echo- + g. cardia srdce + g. grafein písať] →echokardiografia.
echoefekt – ozvenový jav.

echoencefalografia – [echoencephalographia] metóda ultrazvukovej dg. expanzívnych
intrakraniálnych procesov, úrazov hlavy, cievnych mozgových príhod pomocou dvoch
ultrazvukových sond uloţených na pravej a ľavej parietálnej oblasti; →ultrazvuk.
echoencephalographia, ae, f. – [echo- + g. enkefalos mozog + g. grafein písať]
→echoencefalografia.
echofrázia – [echophrasia] syn. echolália opakovanie slov a viet, mimovôľové, patol.
Napodobňovanie počutých slov pacientom. Vyskytuje sa pri schizofrénii a mentálnej
retardácii.
echografia – [echographia] 1. vyšetrenie ulzrazvukom, (ultra)sonografia; 2. psychol.
odpísanie otázky namiesto napísania odpovede, napodobňovanie videného písma al.
pohybov píšucej osoby pacientom.
echographia, ae, f. – [echo- + g. grafein písať] →echografia.
echokardiografia – [echocardiographia] skr. ECHO, ultrazvukové vyšetrenie srdca a
veľkých ciev; →ultrazvuk (UZ). Vyuţíva vysokofrekvenčný ultrazvuk (2,0 – 10,0 MHz) na
hodnotenie morfológie, funkcie a hemodynamiky kardiovaskulárneho systému. UZ sonda
mení elekt. energiu na mechanickú (zvuk) a pracuje súčasne ako vysielač a prijímač
zvuku. Počas šírenia UZ sa UZ tlmí (tkanivo je dobrým vodičom, vzduch zlým), pričom
veľkosť útlm je priamo úmerná frekvencii. Preto sa v menších hĺbkach pouţívajú vyššie
frekvencie (≥ 5 MHz), kým vo väčších hĺbkach niţšie (2 – 3,5 MHz). Rozoznáva sa
jednorozmerná, dvojrozmerná a dopplerovská e.
ECHO umoţňuje zistiť veľkosť srdca a jednotlivých srdcových dutín (hypertrofia,
dilatácia), prítomnosť tekutiny v perikardovej dutine, posúdiť funkciu srdca (→ejekčná
frakcia), pohyblivosť jednotlivých oblastí (časti komôr, chlopní). Vykonáva sa úpokojová
a záťaţová ECHO pri fyzickej záťaţi al. farmakologickej stimulácii, dopplerovská ECHO
umoţňuje posúdiť prietok krvi srdcon a dg. naspr. chlopňovej chyby. U obéznych
pacientov sa niekedy nedá vykonať.
Jednorozmerná echokardiografia (M = mode, TM = time motion) – je UZ zobrazenie
anat. štruktúr v čase. UZ sonda obsahuje len jeden UZ menič, kt. sa pouţíva na
vysielanie al. prijímanie UZ signálu. Zaznamenáva sa odraz tkanivových rozhraní v jednej
línii a zmenou polohy sondy rôzne štruktúry strdca. Moţný je časový rozpis srdcového
cyklu. Metóda však neposkytuje adekvátnu priestorovú orientáciu a nie všetky časti srdca
sú prístupné.
Dvojrozmerná (2D) echokardiografia – pouţíva viac rotujúcich UZ meničov
(mechanické sondy) al. elektonické vychyľovanie UZ lúča (phased array), kt. umoţňuje
utvorenie dvojrozemrného obrazu s výbornou priestorovou orientáciou.
Dopplerovská echokardiografia – umoţňuje merať rýchlosť krvného prietoku v srdci a
cievach vyuţitím →dopplerovského javu. Najčastejšie sa pouţíva tzv. pulzná (pulse wave,
PW) a kontinuálna (continuous wave, CW) e. Pri PW obsahuje snímač jeden kryštál, kt.
súčasne vysiela aj prijíma UZ lúče s určitou opakovanou frekvenciou (pulse repetition
frequence, PRF). Oblasť merania je nastaviteľná (sample volume, vzorkovací objem).
Max. frekvenčná zmena mera-teľná PW sa nazýva Nyquistov limit a rovná sa polovici
opakovanej frekvencie. Po prekročení tohto limitu (rýchlosti prekračujúce tento limit) sa
zjavia v spektrálnom dopplerovskom zázname ako arteficiálne v obrátenom smere
prietoku (aliasing). Dopplerovská e. je vhodná najmä na meranie nízkych rýchlostí
(transmitrálny prietok, koronárny prietok, prietok cez uško ľavej predsiene ap.). Vyuţíva

sa pri výpočte plochy aortového ústia, meraní objemov, prietoku krvi pľúcami, pečeňou.
Max. merateľná rýchlosť je 2 m/s.
Pri CW e. sonda obsahuje dva kryštály, jeden na vysielanie, druhý na kontinuálne
prijímanie odrazených UZ vĺn. Na rozdiel od PW nie je limitovaný opakovanou frekvenciou
ani Nyquistovým limitom. Dá sa ňou merať vysoké rýchlosti (do 9 m/s), je vhodná na
meranie vrcholových rýchlostí a výpočet gradientov cez intrakardiálne ústia (výpočet
vrcholovej prietokovej rýchlosti a časovo-rýchlostného integrálu, tlakových gradientov cez
chlopňové ústia, tlakový t0,5 (pressure-half time), tlak v pľúcnici, dP/dt).
Farebne kódovaná dopplerovská e. (color flow mapping, CFM) – TK sa zobrazuje vo farbe červenej (prietok smerom k sonde), modrej (od sondy) a v kombináciách v závislosti
od rýchlosti, smeru a rozsahu turbulencie. Vzorkovanie rýchlosti prebieha na viacerých
miestach UZ lúča, kt. sa elektronicky vychyľuje. Podobne ako pri PW pri prekročení
rýchlosti (Nyquis-tovho limitu) nastáva ,,aliasing", kt. predstavuje viacfarebnú mozaiku s
rôznymi odtieňmi. CFM umoţňje dg. skratov, regurgitácií, prietokov a i.
Pri rutínnej e. sa vyuţívajú 4 štandardné polohy: parasternálna, apikálna, subkostálna a
supra-sternálna. Prvé dva sa vyšetrujú v polohe na ľavom boku, druhé dva v
supinácii.Dlhá os srdca predstavuje sagitálny rez (rozdeľuje srdce od bázy smerom k
hrotu), krátka os je kolmá na pozdĺţnu a predstavuje rezy v krátkej osi (ako krajce chleba)
Hlavnou modalitou e. je 2D, kt. je základom morfol. a funkčného hodnotenia srdca.
Hodnotenie funkcie ľavej komory (ĽK) – globálnu systolickú funkciu ĽK vyjadruje
• ejekčná frakcia (EF) – je razový vývrhový objem vyjadrený ako % koncovodiastolického objemu ĽK: EF = EDV-ESV/EDV × 100 %, kde EDV je koncovo-diastolický
objem %LK, ESV koncovo-systolický objem ĽK. Rozdiel medzi EDV a ESD je vývrhový
objem. Podľa Simpsona sa objem komory dá vypočítať na princípe rotačného elipsoidu z
2 ortogonálnych apikálnych rovín (area-length method). Hodnotenie objemov ĽK
pomocou 2D e. je prácne, preto sa v praxi pouţíva odhad: ako dobrá sa hodnotí globálna
funkcia ĽK s EF ≥ 55 %, ako hraničná 50 – 54 %, mierne zníţená 45 - 49 % a výrazne
zníţená ≤ 40 %. Pri pouţití M-modu sa dá podľa Teicholtza EF vypočítať podľa vzorca: V
3
= 7/2, 4 + D.D , kde D je diastolický al. systolický rozmer ĽK. Túto metódu však moţno
pouţiť len u pacientov, kt. nemajú porušenú kinetiku stien ĽK a výraznejšiu dilatáciu ĽK.
• frakčné skrátenie (FS) – je % zmena rozmeru dutiny ĽK pri systolickejkontrakcii: FS =
LVED-LVES/LVED x 100 %, kde LVED je koncovo-diastolický rozmer ĽK, LVES koncovosystolický rozmer ĽK. Normálne hodnoty predstavujú podľa Freigenbauma 18 – 42 %.
• srdcový výdaj – je súčinom vývrhového objemu (SV) a srdcovej frekvencie. SV moţno
vypočítať z ejekčnej frakcie al. z rozmeru výtokového traktu ĽK a časovo-rýchlostného
integrálu v tejto oblasti zmeraných dopplerovskou e.
Pomocou e. sa dajú hodnotiť aj ďalšie parametre:
• Regionálna funkcia ĽK – je hodnotenie kinetiky jednotlivých stien ĽK, napr. podľa 16segmentového modelu, kt. rozdeľuje ĽK na 3 časti: 1. bazálnu; 2. strednú (úroveň
papilárnych svalov); 3. apikálnu (hrotovú). Bazálna a stredná časť sa delí na 6 segmentov
(anteroseptový, predný, anterolaterálny, posterolaterálny, inferiórny a inferoseptový) a
apikálna časť na 4 segmenty (spetový, predný, laterálny, inferiórny). Podľa kontraktilitý sa
výsledok hodnotí ako: 1. normákny; 2. hypokinéza; 3. akinéza; 4. dyskinéza; 5.
aneuryzma. Výsledné skóre sa vyjadruje ako podiel súčtu vizualizovaného skóra a počtu
vizualizovaných segmentov (wall motion score index, WMSI). Je to dôleţitý prognostický
ukazovateľ.

• Diastolická funkcia ĽK – hodnotí sa napr. transmitrálnym prietokom meraným pulznou
dopplerovskou e., pri kt. sa vzorkovací objem lokalziuje madzi koncové časti mitrálnych
cí-pov. Na základe tvaru krivky sa poruchy diastolickej funkcie LK delia na poruchy
relaxácie a poruchy reštrikcie. Pomocou Valsalvovho pokusu al. po aplikácii nitroglycerínu
moţno po-ruchy diastolickej funkcie ĽK rozdeliť na 4 kategórie – normálny a
pseudonormálny prietok, reverzibilný stav reštrikcie a ireverzibilný stav reštrikcie. Okrem
transmitrálneho prietoku sa na hodnotenie diastolických parametrov pouţíva aj analýza
prietoku krvi pľúcnymi a pečeňovými ţilami. Poruchy diastolickej funkcie ĽK sa zisťujú
najmä pri hypertrofii ĽK (hypertrofická kardiomyopatia, hypertenzia, chron. renálna
insuficiencia), ischémii myokardu a infiltratívnej kardiomyopatii.
Zmeny diastolickej funkcie ľavej komory hodnotené parametrami transmitrálnehoprietoku
Porucha
IVRT
E/A
DT
LVEDP,
Valsalvov
Prognóza
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PAEDP
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<
≥
N
bez zmeny
relaxácie
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>
<
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3. reštriktívny
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<
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nález
2,0
150
na typ 2
reverzibilný stav
reverzibilný
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< 60
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<
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ireverzibilný

• Rýchlosť prietoku v srdcových dutinách – namerané rýchlsoti sa konvertujú na
tlakové gradienty podľa Bernouilliho rovnice: tlakový gradient (P) = 4(V2)2. prietok cez
ústie sa erovná ploche ústia a oprietokovej rýchlosti a keďţe prietokové rýchlosti počas
vývrhu kolíšu, treba individuálne rýchlosti Dopplerovho spektra sčítať tak, aby bolo moţné
zmerať celkový prietok počas danej fázy. Súčet všetkých rýchlostí sa rovná časovorýchlostnému integrálu (time velocity integral, TVI).
→ →
2 d
2
2
P1 - P2 = 1/2 (V2 - V1 ) +  ∫ –--- ds + R(v)
1
dt
└---------┘ └------┘ └----┘
konvektívna
prietoková viskózne
akcelerácia
akcelerácia vlastnosti

P1 a P2 = tlak v mieste 1 a 2;  = hustotat krvi 1,06 × 10 kg/m ;. V1 a V2 rýchlosť v mieste
1a2
3

3

Na základe týchto predpokladov moţno pomerne presne vypočítať vývrhový objem (SV)
[SV = TVI × CSA] a minútový vývrh (CO) [CO = SV × HR], kde CSA je priečny rez (crosssectional area, TVI – časovo-rýchlostný integrál (time velocity integral) a HR – srdcová
frekvencia (heart frequency).
• Transvalvulárne gradienty – max. gradient je vţdy vyšší ako gradient nameraný pri
katetri-zácii („peak-to-peak gradient"). Priemer gradientov nameraný pri e. dobre koreluje
s katetri-začnými
• TK v pravej predsieni (RAP) – moţno orientačne hodnotiť inšpekciou náplne
jugulárnych ţíl al. empircky. Normálne hodnoty sú do 10 mm Hg, pri zvýšení náplne je
tlak 14 – 20 mm Hg. Ak je súčasne v. cava inf. > 2,0 cm a inspiračná redukcia v. cava inf.
>50 %, RAP je 10 – 15 mm Hg, ak je v. cava inf. < 2 cm a inspiračná redukcia v. cava inf.
< 50 %, RAP je 15 – 20 mm Hg.

• Systolický tlak (TKs) v pravej komore (PK) – keďţe rýchlosť trikuspidálnej regurgitácie
odráţa rozdiel medzi TKs v PK a PP, TKs v PK sa rovná súčtu veľkosti sledovaného TK v
2
2
PP a rýchlosti (TR) × 4 (podľa Bernouilliho rovnice). Platí: RVSP = RAP + (TR max rých)
× 4. Napríklad, ak VmaxTR = 3,8 ms, Gmax (max. gradient) = 58 mm Hg, RAP = 10 mm
Hg, potom RVSP = 58 + 10 = 68 mm Hg.
• Koncovo-diastolický tlak v a. pulmonalis – keďţe max. rýchlosť pulmonálnej
regurgitácie (PR) na konci diastoly predstavuje diastolický tlakový gradient medzi a.
pulmonalis a PK, platí:
2
PAEDP-RVEDP = (PR ed max rých) × 4, potom platí
2
PAEDP = RVEDP (=RAP) + (PR ed max rých) × 4
Keďţe stredný tlak v a. pulmonalis (MAP) koreluje s včasným diastolickým rozdielom
medzi a. pulmonalis a PK, platí:
2

MAP = (PR max rých) × 4
Napríklad, ak V max ed PR = 2,3 m/s, potom
2

PAEDP = (2,3) x 4 = 21 mm Hg + RVEDP (=PPdtk) = 21 + 14 = 35 mm Hg
• Systolický tlak v ĽP (LASP), koncovo-diastolický tlak v ĽK (LVEDP) – max. gradient
mitrálnej regurgitačnej krivky je rozdiel systolického tlaku (TKs) medzi ĽK a ĽP. Ak nie je
vo výtokovom trakte ĽK obštrukcia, TKs sa rovná TKs v ĽK a platí: TKs-LASP = (MR max
2
2
rých) × 4, odtiaľ LASP = TKs – (MR max. rých) × 4.
Keďţe max. gradient aortovej regurgitácie predstavuje rozdiel diastolických tlakov (TKd)
medzi aortou a ĽK, platí:
2
TKd-LVEDP + (Aor ed max rých) × 4,
2
odtiaľ LVEDP = TKd – (AoOR ed max rých) × 4
Napríklad, ak Vmax AOE ed rých = 2,2 m/s, TKd = 40 mm Hg, potom
2

LVEDP = 40 – (2,2) x 4 = 21 mm Hg
• dP/dt - index izovolumovej fázy kontrakcie ĽK - je index izovolumovej fázy kontrakcie
ĽK. Keďţe počas nej nestúpa významne TK v ĽP, zmeny rýchlosti mitrálnej regurgitácie v
tejto fáze odráţajú dP/dt. Tlaková zmena z 1 m/s na 3 m/s predstavuje podľa Bernouilliho
2
2
rovnice 32 mm Hg [(4 x 3) – (4 x 1) ]: čas (referenčné hodnoty sú > 1100 mm Hg/s).
Medzi hodnotami dP/dt nameranými dopplerovskou e. a invazívnou metódou je dobrá
korelácia.
• dP/dt pravej komory – hodnotí sa pomocou krivky trikuspidálnej regurgitácie; na rozdiel
2
2
od ĽK sa pouţíva zmena medzi 1 a 2 m/s: dP/dt PK = [(4 × 2) – (4 × 1) ] : čas = 12 mm
Hg : čas. Referenčné hodnoty sú > 600 mm Hg/d.
• Index globálnej funkcie myokardu – index of myocardial performance (IMP)
zohľadňuje systolickú a diastolickú fázu srdcovej revolúcie. IMP = (ICT + IRT)/ET, kde
ICT je izovolu-mová kontrakčná peroda, IRT izovolumová relaxačná perióda a ET
vypudzovací čas. Referenčné hodnoty sú < 0,35. Index > 1 je často indikátorom
kandidáta na transplantáciu.
• Pomer pľúcno-systémového prietoku (Qp/Gs) – v prítomnosti intrakardiálnych skratu
indikuje jeho veľkosť. Pľúcny prietok (Qp) sa dá vypočítať z výtokového traktu PK a
systémového pruietoku (Qs) z výtokového traktu ĽK:
Qp = TVI VTPK × CSA VTPK
Qs = TVI VTĽK × CSA VTĽK

kde TVIVTPK je časovo-rýchlostný integrál vo výtokovom trakte PK, TVIVTĽK časovorýchlostný integrál vo výtokovom trakte ĽK, CSA VTPK plocha VTPK, CSA VTĽK –
plocha VTĽK. Hodnoty Qp/Qs dobre korelujú s invazívne nameranými hodnotami.
Hmotnosť ĽK – dá sa hodnotiť pomocou M-modu, 2D a 3D e. (najlepšie korelujú s
výsled-kami získanými MRI, tá je však všeobecne nedostupná). V praxi sa najčastejšie
pouţíva meranie hrúbky septa (IVSd), zadnej steny ĽK (ZSd) a rozmeru ĽK v diastole
(Dd) podľa vzorcov:
3
3
LVM = 1,05 × [(Dd + IVSd + ZSd) – (Dd) ] (Amer. echokardiografická spoločnosť, ASE)
3
3
LVM = 1,05 × [(Dd + IVSd + ZSd) – (Dd) ] – 13,6 (Pennská konvencia)
3
3
LVM = 1,04 × [(Dd + IVSd + ZSd) – (Dd) ] × 0,8 + 0,6 (Devereux a spol.)
Presnejšie výsledky sa získavajú pouţitím 2D modifikovanou Simpsonovou metódou zo
4-dutinovej projekcie al. metódou plocha/dĺţka (area-length), kde sda plocha myokardu
odmeria v reze v krátkej osi a dlhá os zo 4-dutinovej projekcie hrotu.
V = 5/6 A × L, kde A = plochas ĽK v krátkej osi, L = dlhá os ĽK od hrotu k báze zo 4dutinovej projekcie, LVM = 1,05 × 5/6 (V epi – V endo), kde V epi = objem ĽK vymedzený
epikardom, V endo = objem ĽK vymedzený endokardom, 1,05 – špecifická hmotnosť
2
myokardu. Referenčné hodnoty 2D podľa ASE: 148 ± 26 g, resp. 76 ± 13 g/m
2

108 ± 21 g, resp. 66 ± 11 g/m .
TM-modus sa dá pouţiť na longitudinálne sledovanie pacientov s hypertrofiou ĽK, kt.
nemajú poruchu kinetiky stien ĽK ani prejavy remodelácie. S uvedenými zmenami moţno
pouţiť len 2D-metódu.
Sekčne sa hypertrofia ĽK definuje ako hmotnosť 215 g. Vo Framinghamskej štúdie sa za
patol. pokladali hodnoty u ♂ >143 a u ♀ >102 g.
echokinesis, is, f. – [echo- + g. kinesis pohyb] – echokinéza; syn. →echopraxis.
echolalia, ae, f. – [echo- + g. lalein brblať] psych. echolália, syn. →echofrázia.
echolokácia – [echo- + l. locus miesto] 1. určovanie polohy a vzdialenosti sledovaného
objektu napr. v mori, hĺbka mora na princípe odrazu ultrazvukových impulzov. Zdroj
ultrazvuku vysiela krátke impulzy, zachytí ich prijímač ultrazvuku. Vzdialenosť, poloha h je
potom daná vzťahom h = 1/2 .v.t, kde v je rýchlosť ultrazvuku vo vode a t čas, ktorý
uplynie medzi odoslaním a prijatím odrazeného impulzu.
2. Systém orientácie vysielaním ultrazvukových signálov a určovaním charakteru
prekáţky al. potravy podľa odrazu osobitnými ústrojmi (sonary), kt. sa uplatňuje pri
netopieroch a delfínoch.
echolokátor – zariadenie určujúce polohu a vzdialenosť predmetu v mori akusticky, na
princípe odrazu zvukových impulzov odo dna.
echolot – 1. prístroj na meranie hĺbky morského dna odrazom ultrazvukovej vlny; ozvenový
hĺbkomer; 2. elektronický prístroj na zisťovanie výšky a vlastností ionosférických vrstiev.
echomatismus, i, m. – [echo- + g. matizein snaţiť sa, usilovať sa] psychol. syn. echopatia,
nutkavý sklon napodobňovať druhých ľudí; vyskytuje sa často pri schizofrénii. Rozlišuje
sa echokinéza (echopraxia), echomimia, echolália (echofrázia).
echometer – [echo- + g. metron miera] prístroj na meranie hĺbky vŕtu, dna mora ap.; meria
čas od vyslania ultrazvukového signálu smerom na dno aţ do návratu jeho odrazu odo
dna do prístroja.

echomímia – [echo- + g. mimia napodobenie] psychol. chorobné napodobňovanie výrazu
tváre inej osoby.
echoophthalmographia,
→echooftalmogra-fia.
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echopathia, ae, f. – [echo- + g. pathos choroba] echopatia; →echomatismus.
echophrasia, ae, f. – [echo- + g. frasis reč] →echofrázia.
echopraxis, is, echopraxia, ae, f. – syn. echokinéza, echomímia, mimovôľové, patol.
napodobňovanie odpozorovaných pohybov, videného konania pacientom; →Touretteov
sy. (→syndrómy).
echothymia, ae, f. – [echo- + g. thymos myseľ, cit] psych. echotýmia, citová odozva na city
a afekty iných ľudí, výrazne sa prejavuje najmä v davovej psychóze.
echotiofátjodid – syn. ekotiopátjodid, metjodid, 2-[(dietyl-oxyfosfinyl)-tio]-N,N,N-trimetyletanamíniumjodid, C9H23INO3PS, Mr 383,22. Cholínergikum, pouţíva sa v oftalmológii
®
®
(217 MI , Phospholine Iodide ).
echotomogram – záznam odrazov ultrazvukových impulzov od rozhrania anat. štruktúr vo
forme zľava doprava kreslených vertikálnych výchyliek; →ultrazvuk.
ECHO-vírusy – skr. Enteric Cytopathogenic Human Orphans, črevné cytopatogénne
ľudské siroty, vírusy bez choroby (izolovali sa od zdravých osôb a ostávali spočiatku
neklasifikované). Vyvolávajú klin. choroby obdobného typu ako vírusy Coxsackie, napr.
bostonskú exantematickú chorobu. Sú to malé neobalené RNA vírusy (Ø 24 – 40 nm)
rodu enterovírusov čeľade Picornaviridae. Zahrňujú 32 sérotypov: ECHO 1 – 9, 11 – 27 a
29 – 34. Niekt. z nich sú antigénovo príbuzné, čo sa dá dokázať najmä
komplementfixačnou reakciou. Asi tretina typov aglutinuje ľudské erytrocyty skupiny 0. Na
izoláciu ECHO-vírusov sa hodia najmä prim. tkanivové kultúry opičích obličiek. Aţ na
výnimku (ECHO 9) sú ECHO-vírusy patogénne pre pokusné zvieratá.
U ľudí vyvolávajú rozmanité ochorenia, izolujú sa však často zo stolice a nosohltana aj
zdravých osôb. Môţu vyvolať aseptické meningitídy, ľahké exantematické, respiračné,
črevné ochorenia a nešpecifické horúčkové ochorenia. Zdrojom nákazy je človek, prenos
sa uskutočňuje najmä alimentárnou cestou, infekcie sa vyskytujú najmä koncom leta a
postihujú prevaţne deti.
V dg. je najdôleţitejší priamy dôkaz vírusov. ECHO-vírusy sa dajú dokázať elektrónovou
mikroskopiou, zo sérol. metód sa pouţívajú neutralizačné, komplemenfixačné a
hemagluti-načné reakcie.
Enterovírus 70 vyvoláva akút. hemoragickú konjunktivitídu, Enterovírus 71 paralytické
ocho-renia podobné poliomyelitíde, častejšie však aseptické meningitídy, Enterovírus 72
→vírusovú hepatitídu A.
echujetín – syn. →digitoxigenín.
®

EI 3911 – insekticídum; →forát.
®

EI 47031 – insekticídum; →fosfolan.
®

EI 47470 – insekticídum, akaricídum; →mefosfolan.
EIA – skr. 1. enzýmová imunoanalýza, metóda, kt. sa vyuţíva na stanovenie koncentrácie
niekt. látok v organizme; podobná je metóda →ELISA; 2. skr. angl. exercise induced
asthma astma vyvolaná námahou.

eiaculatio, ejaculatio, onis, f. – [l. eiaculari vyhadzovať] ejakulácia, výron, vystreknutie
semena (spermy) z muţských plodidiel spojené s libidinóznymi pocitmi (→orgazmus).
Eiaculatio ante portas – výron semena pred imisiou, skôr ako sa začne pohlavný styk.
Eiaculatio deficiens – chýbajúca súloţ, súloţ bez ejakulácie, súloţ nezakončená u muţa
vystreknutím semena (ejakuláciou).
Eiaculatio praecox – predčasná ejakulácia, predčasný výron semena. Ide o
neschopnosť muţa ovládať výron semena aţ do uspokojenia partnerky za predpokladu,
ţe nejde o sexuálnu dysfunkciu. Mnohí muţi majú vrodený sklon k e. p., kt. môţu zhoršiť
funkčné al. org. faktory. E. p. môţe podmieniť dlhšia abstinencia v pohlavnom ţivote,
obavy z moţného zlyhania, protrahovaná predohra, ale aj vyčerpanie. Z org. príčin to
môţe byť frenulom breve, koţné zmeny na glans penis a prepúciu. K predčasnému
vyvrcholeniu môţu prispievať infekcie dolných močových ciest a genitálu.
Th. – treba eliminovať org. príčiny. Funkčnú zloţku priaznivo ovplyvňuje psychoterapia
(výklad mechanizmu poruchy a praktické rady na kontrolu ejakulácie, prehodnotenie
prístupu k intímnemu ţivotu, partnerke a vo výber vhodnej techniky súloţe). V ťaţších
prípadoch sa aplikujú anxiolytiká (tioridazín svojím antidopamínovým a centrálnym
účinkom predlţuje pohlavný styk); lokálna aplikácia anestetík nebýva úspešná.
Eiaculatio retardata – oneskorená ejakulácia, neskoré vystreknutie semena.
Eiaculatio retrograda – spätná ejakulácia do močového mechúra. Príčinou bývajú
poruchy inervácie (sclerosis multiplex, diabetická neuropatia, lumbálna sympatektómia,
resekcia rekta, priečna lézia miechy); poruchy v oblasti zvierača močového mechúra al.
močovej rúry pri malformáciách, po transuretrálnej prostatektómii, úrazoch; mechanické
prekáţky, ako je adenóm prostaty, ťaţká fimóza.
eiaculatorius, ejaculatorius, a, um – [l. eiaculari vyhadzovať] vzťahujúci sa k ejakulácii.
eiaculatum, ejaculatum, i, n. – [l. eiaculari vyhadzovať] ejakulát, sekrét muţských
pohlavných ţliaz obsahujúci →spermu.
eidetika – [g. eidos podoba] náuka o schopnosti názorného optického predstavovania
predtým videných vecí.
eidetismus, i, m. – [l. eidos podoba + -ismus] →eidetizmus.
eidetizmus – [eidetismus] schopnosť utvárať si →predstavy, kt. sa svojou ostrosťou a
úplnosťou blíţia vnemom. J e to schopnosť vyvolať si do všetkých podrobností presný
obraz toho, čo je práve vidieť v kombinácii s pôvodným sprievodným vnemom iného
zmyslu; schopnosť vybavovať si subjektívene názorné obrazy, ţivo preţívať určité
predstavy, obrazy, prostred-níctvom zmyslových orgánov (tzv. fotografická pamäť). Túto
schopnosť má len málo jedin-cov. Častejšie sa vyskytuje u detí, po období dospievania sa
stráca. E. sa týka aj sluchu a hmatu. Eidetické predstavy skúmal Jaensch (1917), kt.
utvoril eidetickú typológiu osobnosti, v kt.sa podľa miery eidetických predstáv rozlišuje typ
B a T, podmienený zvýšenou, resp. zníţenou funkciou štítnej ţľazy. U českej mládeţe e.
študoval Kratina (1930)
eidológia – náuka o rôznych typoch a formách ľudského vedomia.
eiectio, onis, f. – [l. eiecere vyhodiť] ejekcia, vyhodenie, vypudenie, vývrh.
Eigen, Manfred – (*1927 Bochum) nem. fyz. chemik. Rozvinul tepelnú, tlakovú a skokovú
(relaxačnú) metódu pozorovania veľmi rýchlych chem. reakcií. Eigenovou metódou sa
rovno-váţny stav reakčného systému, v kt. sa rýchlosť priamej reakcie rovná rýchlosti
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spätnej reakcie, posúva impulzom vysokého napätia (silným elekt. poľom) asi o 10 s.
Takto vzniknutú zmenu reakčných zloţiek moţno pozorovať spektrometricky. Touto
metódou sa podarilo objasniť dôleţité biochem. procesy, medzi nimi aj riadenie aktivity
enzýmov. R. 1967 mu bola spolu s R. G. Norrischom a G. Porterom udelená Nobelova
cena za chémiu za výskum mimoriadne rýchlych reakcií.
Eikanella corrodens – predtým Bacteroides corrodens; gramnegat., nepohyblivé,
fakultatívne anaeróbne paličky. Sú oxidáza-pozit. Vyskytujú sa v ústnej dutine a GIT ľudí,
oportúnne baktérie, môţu vyvolávať meningitídy, endokarditídy, abscesy mozgu, ranové
infekcie a osteomyelitídy. Sú citlivé na penicilín G.
Eijkman, Christiaan – (1855 – 1930) hol. hygienik a súdny lekár pôsobiaci v Batávii
(Djakarta), od r. 1898 v Utrechte. Objasnil patogenézu beri-beri a prvý objavil vitamíny. R.
1929 mu bola spolu s F. G. Hopkinsom Nobelova cena za objav vitamínu, kt. stimuluje
rast.
eikozametylnonasiloxán – C20H60O8Si9, Mr 681,49, báza silikónových olejov a tekutín odolných vysokým teplotám, pouţíva sa ako prísada do olejov.
Eikozametylnonasiloxán

eikozán – chem. uhľovodík s nerozvetveným acyklickým reťazcom s 20 atómami uhlíka.
eikozanoidy – [g. eikoza dvadsať + g. eidos podoba] produkty oxygenácie 20-uhlíkatých
nenasýtených vyšších karboxylových kys.; →prostanoidy.
eimeria – parazitický výtrusovec (Sporozoa), patrí ku kokcídiám. Vyvoláva ťaţké ochorenie
domácich zvierat, napr. králikov a hovädzieho dobytka. U človeka parazituje zriedka
Isospora hominis a I. belli.
®

Einalon S (Kodama) – antidyskinetikum, antipsychotikum; pouţíva sa v th. Gilles de la
Touretteovho sy; →haloperidol.
Einhornova sonda →dvanástniková sonda.
®

EinsAlpha (Thomae) →1-hydroxycholekalciferol.
Einstein, Albert – (1879 Ulm, Nemecko – 1955 Princeton, USA) fyzik. Pôsobil spočiatku na
Patentovom úrade v Berne, neskôr na univerzite v Zürichu (1909), nem. univerzite v
Prahe (1911), Berlíne (1914) a Princetone (USA). Vo svojich prvých prácach poloţil
základy súčas-nej štatistickej fyz. a termodynamiky. Objasnil fotoelektrický efekt,
vypracoval kvantovú teóriu svetla a teóriu Brownovho molekulového pohybu. Objavil
súvislosti medzi gravitáciou a geometrickými vlastnosťami priestoru a času formulované v
jeho špeciálnej teórii relativity, kt. predstavuje zásadný prevrat v klasickej Newtonovej
fyzike. V posledných r. pracoval na jednotnej teórii poľa.
einsteinium – umelý rádioaktívny prvok zo skupiny transuránov, symbol Es, Ar
253
najstabilnejšieho izotopu 252, Z = 99, mocenstvo 3 a 2.
Es (t0,5 20,47 d, -ţiarič),
objavený pri termonukleárnom výbuchu r. 1952. Ďalšie izotopy sú 243 - 256.
Einthoven, Willem – (1860-1927) hol. fyziológ a histológ. Pôsobil v Leydene. R. 1903
skonštruoval citlivý strunový galvanometer a prvý registroval EKG, čím poloţil základy
→elektrokardiografie. R. 1924 mu bola udelená Nobelova cena za fyziológiu a medicínu
za objav mechanizmu EKG.

Einthovenov trojuholník – [Einthoven, Willem, 1860 – 1927, leydenský fyziológ a histológ]
teoretický
rovnostranný
trojuholník;
→elektrokardiografia.
Obr. Einthovenov trojuholník. Jeho vrcholy tvoria biody na
povrchu tela, na kt. sa v EKG nakladajú končatinové zvody
(pravé a ľavé rameno a ľavá dolná končatina); v jeho strede je
srdce, strany tvoria štandardné zvody I, II a III. Vektor šírenia
podráţdenia sa projikuje na kaţdý z 3 končatinových zvodov
rozdielne. V tomto prípade prebieha katmer paralelne so
zvodom II, v kt. má preto vlna R najvyššiu amplitúdu

Einthovenove zvody – [Einthoven, Willem, 1860 – 1927, hol. fyziológ a histológ pôsobiaci
v Leydene] – štandardné končatinový zvody; →elektrokardiografia.
Eisberg-Syndrom – [nem. Eisberg ľadovec] syndróm ľadovca; →sydrómy.
59

®

Eisencitrat Fe inj. (Deutsche Akademie der Wissenschaften, HA Radioaktive Präparate,
SRN) – rádionuklidové diagnostikum na hodnotenie ferokinetiky. Zloţenie: Ferri citras
59
( Fe) 1,85 - 7,40 MBq + Ferri citras max. 50 mg + Acidum ascorbicum 30 - 40 mg +
3+
Acidum citricum 3 mg + Alcoholum benzylicum 9 mg + Aqua pro inj. ad 1 ml. Ióny Fe
viazané na plazmatický feritín sa z krvného obehu distribujú do vymeniteľných zásob v
pečeni, slezine a kostnej dreni. Podáva sa i. v. priamo al. po inkubácii s 20 – 30 ml
autológnej plazmy.
59

®

Eiscenchlorid
Fe inj. (Deutsche Akademie der Wissenschaften, HA Radioaktive
59
Präparate, SRN) – Ferrosi chloridum ( Fe) 3,7 – 37 MBq + Ferrosi chloridum max. 0,25
59
mg + Natrii chloridum 8 – 10 mg + Aqua pro inj. ad 1 ml. Fe sa presúva z plazmy do
extracelulárnej tekutiny, kostnej drene a následne do erytrocytov. V pečeni sa zachytáva
30 %, v slezine 15 %, v kostnej dreni 30 % a v ostatných orgánoch 20 %. Pri poruchách
hospodárenia organizmus so ţelezom (hemochromatóza, perniciózna anémia, anémia pri
nedostatku ţeleza ap.) sa distribúcia mení. Rádionuklidové diagnostikum, kt. sa pouţíva
na hodnotenie ferokinetiky.
Eisenia foetida – dáţďovka hnojivá; →Lumbricidae.
Eisenia submontana – dáţďovka horská; →Lumbricidae.
Eiseniella tetraedra →Lumbricidae.
Eisenmengerov syndróm →syndrómy.
Eisenmengerova reakcia – [Eisenmenger, Viktor, 1864 – 1932, rak. lekár pôsobiaci vo
Viedni] zmena prim. ľavo-pravého skratu (bez cyanózy) na pravo-ľavý skrat (s cyanózou)
náslekom zvýšenia odporu v pľúcnych cievach pri pulmonálnej hypertenzii. Môţe ho
vyvolávať veľké aortopulmonálne okno, predsieňový defekt, široký ductus arteriosus a
transpozí-cia pľúcnych ţíl.
®

Eisensulfat 150 Stada cps. ret. (Stadapharm) – Ferrosi sulfas hydricus 168 mg
2+
(zodpovedá 55 mg Fe ) v 1 retardovanej kps. Antianemikum; →železo.
®

Eismycin (Beecham-Wulfing) – antibiotikum; →mupirocín.
ejaculatio, onis, f. →eiaculatio.
ejaculatum, i, n. – [l. ejaculari vyvrhnúť] →ejakulát.

ejakulácia – [ejaculatio] výron semena pri orgazme muţa; chýba pred pubertou a pri retrográdnej e. Aj u niekt. ţien nastáva e. pri orgazme z Gräfenbergovej zóny cez močovú
rúru.
ejakulačný reflex →reflexy.
ejakulát – [ejaculatum] →sperma.
ejectio, onis, f. – [l. ejicere vyvrhovať] →ejekcia.
ejekcia – [ejectio] vyhadzovanie, chrlenie, vystrekovanie, vyvrhovanie, napr. srdcový vývrh.
ejekčná frakcia – [l. ejicere vyvrhovať + l. fractio zlomok] EF, pomer vývrhového
(pulzového) a diastolického objemu krvi počas systoly ľavej komory; →systola.
ejekčná frakcia – pomer vývrhového (pulzového) a koncovodiastolického objemu krvi
vyvrhovaného počas systoly ĽK; je to vývrhový objem delený koncovodiastolickým
objemom v %:
EDV – ESV
EF = –––––––––– . 100
EDV

kde EDV je koncovodiastolický a EDS koncovosystolický objem ĽK.
EF je dobre reprodukovateľný ukazovateľ funkčnej rezervy ĽK. Nezávisí od povrchu tela a
môţe sa pouţívať na porovnanie funkcie komôr rozličných veľkostí. EF v pokoji
neovplyvňuje vek, pohlavie ani poloha tela vyšetrovaného. Referenčné hodnoty sú 0,68 ±
0,08; v praxi sa za zníţené pokladajú hodnoty < 0,54 (hypokinéza ľavej komory). EF v
pokoji má malú dg. hodnotu, väčšiu hodnotu má vyšetrenie EF pri záťaţi. Zdravé srdce
má schopnosť pri záťaţi homeometricky zvyšovať vývrhový objem, rýchlosť i silu
kontrakcie pri konštantnej dĺţke sarkomér (systolická rezerva). So zvýšením vývrhového
objektu sa komora lepšie vyprázdňuje a hodnota EF sa zvyšuje. Naproti tomu systolická
rezerva poškodeného srdca je menšia, so zvyšovaním záťaţe sa ďalej zmenšuje aţ do
vyčerpania.
Myokard zvyšuje silu kontrakcie (nie však rýchlosť) pomocou Starlingovho
heterometrického
mechanizmu,
vyuţíva
diastolickú
rezervu.
Zvyšuje
sa
koncovodiastolický aj systolický objem a EF klesá. Za fyziol. odpoveď ĽK sa pokladá
zvýšenie EF o > 0,05. Zníţené hodnoty EF sa zisťujú pri ischemickej chorobe srdca,
stavoch po myokarditídach a toxickom poškodení myokardu, fibrózach a i. léziách
myokardu, ale aj pri systémovej hypertenzii a blokáde ľavého ramienka. Chýbanie
vzostupu al. pokles EF pri záťaţi je citlivejší ukazovateľ ischemickej choroby srdca (87 %)
ako záťaţový EKG test (64 %), jeho špecifickosť je však niţšia (93, resp. 98 %).
Vysvetľuje sa to tým, ţe v ischemickom myokarde predchádzajú zmeny kontraktility
zmenám elekt. potenciálov.
U ţien býva pokojová hodnota EF vyššia ako u muţov (hyperdynamický kontraktilný
stav), pri záťaţi sa môţe zvýšiť koncovodiastolický TK (u muţov sa nemení) a EF klesať,
hoci relat. zvýšenie vývrhového objemu je rovnaké. Pri sympatikotónii má EF v pokoji
hodnotu 0,70 aţ 0,80 a fyziol. odpoveďou je chýbanie jej poklesu.
% zmena rozmeru ĽK pri systole sa nazýva frakčné skrátenie FS:
LVED – LVES
FS = ––––––––––––– . 100
LVED

kde LVED je koncovodiastolický a LVES koncovosystolický rozmer ĽK.

EF sa dá určovať pomocou echokardiografie, kontrastnej a rádionuklidovej
99m
ventrikulografie pomocou
Tc-pertechnetátu. Výhodou rádionuklidových metód je
presnosť a dobrá kvalita scintigramov pri telesnom zaťaţení. Rádionuklidové metódy sa
zakladajú na predpoklade, ţe objemy komory v rozličných fázach srdcového cyklu
korelujú s početnosťou impulzov z oblasti komory.
ejekčný klik – [angl. systolic click] otvárací tón počuteľný za abnormálnych okolností vo
vyvrhovacej fáze systoly.
ejektor – prúdové čerpadlo na odsávanie kvapalín, plynov a práškových látok; vyhadzovač
vystrelených nábojníc z pušky.
®

Ejibil – choleretikum; →-etylbenzylalkohol.
ek- →ec, prvá časť zloţených slov z g. ek z, zo.
eka- – [zo sanskrtu eka jeden] predpona označujúca predvídaný prvok, kt. sa nachádza na
najbliţšej niţšej pozícii v danej skupine periodickej sústavy.
ekacézium – [zo sanskrtu eka jeden + caesium cézium] →francium.
ekajód – [zo sanskrtu eka jeden + jodum jód] →astát.
®

Ekamet (Sandoz) – insekticídum; →etrimfos.
ekarínový-textarínový test – test na dôkaz antifosfolipidových protilátok (lupus
antikoagulans). Hadí jed textarín (Psedonaja textilis) aktivuje protrombín za prítomnosti
fosfolipidov, kým ekarín (Echis carinatus) aj bez prítomnosti fosfolipidov. Fosfolipidy
interagujú s textarínom a menia pomer textarín/ekarín (protilátky lupus antikoagulans
predlţujú textarínový čas zráţania, pričom ekarínový čas sa nemení); →trombofília.
ekasilícium – [zo sanskrtu eka jeden + silicium kremík] názov Mendelejeva pre →germánium, kt. ho objavil 12 r. pred K. Winklerom.
ekatantalum – [zo sanskrtu eka jeden + tantalum tantal] →element 105.
Ekbomov Dermatozoenwahn – [Ekbom, Karl, švéd. neurológ pôsobiaci v Štokholme]
chron. taktilná halucinóza; →Dermatozoenwahn.
Ekbomov syndróm – [Ekbom, Karl, švéd. neurológ pôsobiaci v Štokholme] sy. nepokojných nôh; →syndrómy.
ekcém →ekzem.
ekdemický – [g.] prinesený, privlečený; op. endemický.
ekdyson (i ekdyzón) – -ekdyzón, (22R)-2,3-14,22,25-pentahydroxy-5--cholest-7-en-6ón, C27H44O6, steroidový hormón secernovaný neurosekrečnými bunkami hmyzu.
Stimuluje zvliekanie lariev, tvorbu kukiel a vývin imága. Prvý ho v kryštalickej forme
izoloval z kukiel priadky morušovej (Bombyx mori) Butenandt a Karlson (1954). Hmyz
syntetizuje e. z chole-sterolu al. fytosterolu, kt. sú preň nevyhnutnými vitamínmi. Štruktúra
sa objasnila pomocou rtg kryštalografie r. 1963. Podobné hormóny syntetizujú niekt.
rastliny (fytoekdyzóny).
-ekdyzón →ekdysterón.
ekdysterón – -ekdyzón, krustekdyzón, 20-hydroxyekdyzón, Mr 480,65. Hormón izolovaný
spolu s →ekdyzónom z lariev priadky morušovej (Bombyx mori), ako aj iných druhov hmyzu
a mnohých rastlín.

ekfória – [ecphoria] psychol. oţivenie spomienok, proces spomínania, podmienený
engramami; →pamäť.
EKG – skr. →elektrokardiogram.
®

EKG gel (Léčiva) – Carmellosum natricum 300, transparentný gél sivastej farby
charakteristického zápachu po mentole. Pouţíva sa na zabezpečenie vodivosti EKG
elektród na koţi.
ekgonidín – syn. anhydroekgonín, kys. 8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-2-én-2-karboxylová,
kys. 2-tropínkarboxylová, C9H13NO2, Mr 167,20; miestne anestetikum.
Ekgonidín

ekgonín – kys. [1R-(exo,exo)-3-hydroxy-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktán-2-karboxylová,
kys. 3-hydroxy-1H,5H-tropán-2-karboxylová, C9H15HO3, Mr 185,22. Org. kys.
odvodená z tropánu, zloţka kokaínových alkaloidov; získava sa z kokaínu
hydrolýzou. Miestne anestetikum. Opiát.
Ekgonín
ekchondrosis ossificans – bujnenie kosti podobné →exostóze.
ekchondróza – [ecchondrosis] nezhubné bujnenie chrupkového tkaniva na perioste,
perichondriu, bez tendencie k ďalšiemu rastu.al. v oblasti epifýzových štrbín, prenikajúce
cez periost do okolitého mäkkého tkaniva, na rozdiel od →enchondrózy, kt. je ohraničená
na oblasť spongiózy.
ekchymosis, is, f. – [ek- + g. chymos šťava + -osis stav] →ekchymóza.
ekchymóza – [ekchymosis] krvná podliatina, malé, škvrnité ohraničené krvácania (priemer
> 3 mm) na koţi a slizniciach následkom úrazu al. hemoragickej diatézy.
®

Ekilan – anxiolytikum, myorelaxans; →mefenoxalón.
®

Ekko (Fleming) – antiepileptikum; →fenytoín.
ekkope, es, f. – [g. ekkoptó krájam] šikmý výrez tkaniva chir. nástrojom.
eklampsia – [eclampsia] →gestóza.
eklampsizmus – [eclampsismus] komplikácia gravidity prejavujúca sa kŕčmi a i príznakmi;
→gestóza.
eklekticizmus – netvorivé preberanie a spájanie cudzorodých prvkov rôznych názorov al.
štý-lov. Filoz. smer, kt. sa obmedzuje na skúmanie výsledkov myšlienkovej práce
ostatných a výber toho, čo sa im zdá hodnotné bez toho, aby sa pokúšali takto získané
zjednotiť do uzavretého celku. Preberanie cudzích myšlienok bez skúšok pravdivosti ich
obsahu, sa naýva synkretizmus. Eklektikmi bola väčšina grécko-rímskych filozofov od 1.
stor. pr. n. l., mnohí patristickí myslitelia, populárni filozofi osvietenstva. Eklektická je aj
veľká časť ranej amer. filozofie.
eklipsa – [eclipsis] virol. perióda neúčinného cyklu, v kt. infikovaná baktériová bunka
neobsahuje detegovateľný infekčný →bakteriofág.
ekmnézia – [ecmnesis] ţivý pocit pacientov preţívajúcich znova niekt. minulé obdobia ţivota, porucha vnímania času (nem. Zeitgitter), pri kt. sa vníma minulosť ako prítomnosť.
Vyskytuje sa pri senilnej demencii, v delíriu, hypnóze a i.

eknoia – [ecnoia] nezmyselná emócia, nepríčenosť.
ekoelement – súhrn rastlinných druhov s rovnakými al. podobnými nárokmi na zloţky prostredia (svetlo, voda ap.). E. sa prispôsobili v priebehu fylogenetického vývoja a majú
vyhra-nené fyziol. vlastnosti, kt. sa nemusia prejavovať morfologicky. Kalcifilné
(vápnomilné) rastliny rastú na stanovištiach s vysokým obsahom vápnika a zásaditou
pôdou; moţno ich preto nájsť aj na niekt. nevápencových horninách (čadič)
podmieňujúcich vhodné pH pôdy. Halofyty (slanomilné) sú prispôsobené vysokému
obsahu soli v pôde a vyznačujú sa vysokou osmolalitou bunkovej šťavy. Sukulenty
(suchomilné, duţinaté) sú suchému stanovišťu prispô-sobené špecifickým spôsobom
transpirácie a dýchania. Rastlinné bunky vo vlhkejších lokali-tách majú niţšiu osmolalitu
ako rastliny suchých stanovíšť. Niekt. e. znášajú v pôde veľmi mnoho medi, iné rastliny sú
jedovaté, znesú mnoho selénu ap. K ďalším e. patria vysokohorské, stepné, púšťové,
močiarne rastliny
ekofóbia – [ecophobia] patol. odpor k domovu.
ekochleácia – [ecochleatio] vyňatie, odstránenie časti orgánu chir. lyţičkou.
®

Ekol inj. ad us. vet. (Mevak) – Escherichia coli sérotyp 083 2 . 107 ţivých zárodkov v 1 ml.
Imunopreparát. Pouţíva sa na umelé osídlenie GIT novorodených ošípaných, teliat a
hydiny s cieľom zabrániť kolienteritídam v postnatálnom období, vyváţenie báchorovej
mikroflóry teliat po presune do veľkokapacitných teľatníkov, rýchlu regeneráciu normálnej
črevnej mikroflóry dospelých zvierat, po prekonaní infekčných ochorení, aplikácii th.
premixov s obsahom antimikróbiových látok, po antibiotickej th.
ekológia – [g. oikos obydlie + g. logos náuka] náuka zaoberajúca sa skúmaním vzťahov
medzi organizmom a prostredím. Prostredím sa rozumie súhrn biotických a abiotických
faktorov, kt. obklopujú organizmus. K abiotickým faktorom patria napr. pôdne pomery
(sopečné pôdy, rašeliniská, piesky, skaliská ap.) a klimatické pomery (teplo, vlhko, vietor,
intenzita slnečného ţiarenia ap.). K biotickým faktorom patrí vplyv ostatných rastlinných a
ţivočíšnych organizmov na ekologicky skúmaný objekt. Ak je predmetom e. jediný
organizmus ako zástupca svojho druhu, ide o autekológiu, ak sa skúma celá populácia, o
demekológiu (k biotickým faktorom tu patrí vzájomný vplyv organizmov vnútri populácie,
napr. pohlavná a potravinová konkurencia). E. skúmajúca celú biocenózu sa nazýva
synekológia; biotickým faktorom je tu súhrn vzájomných vplyvov všetkých organizmov v
biocenóze.
ekologická choroba – syn. chem. AIDS, choroba 20. stor., sy. celkovej precitlivenosti na
ţivotné prostredie. Ide o variant sy. chron. únavy (→únava), podobný ,,sy. nezdravej
budovy"
vyvolaný
nevyhovujúcou
mikroklímou
v
moderných
budovách;
→environmentálna medicína.
ekománia – [ecomania] dominantný postoj voči členom rodiny a submisívny postoj voči
autoritám.
®

Ekomine (Hoechst) – anticholínergikum, parasympatikolytikum; metylnitrát →atropínu.
®

Ekonal (Yoshitomi) – nootropikum; →nizofenón.
ekonazol

–

1-[2-[(4-chlórfenyl)-metoxy-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol,
imidazolové antimykotikum so širokým
účinnosti.
Ekonazol

syntetické
spektrom

Indikácie – dermatomykózy vyvolané dermatofytmi rodov Epidermophyton, Microsporium
a Trichophyton, kvasinkami, fakultatívne patogénnymi hubami, zmiešané infekcie
vyvolané dermatofytmi, kvasinkami, streptokokmi, stafylokokmi, nokardiami, najmä
intertriginózne a interdigitálne, onychomykózy a paronychie, pityriasis versicolor,
erytrazma, vulvovagínové mykózy, kandidový fluor a mykotická kolpitída.
Kontraindikácie – precitlivenosť na ekonazol.
Nežiaduce účinky – lokálne podráţdenie, zriedka kontaktná senzibilizácia.
Dávkovanie – lokálne sa aplikuje 1 – 3-krát/d obvykle počas 6 týţd. (pityriasis versicolor a
erythrasma 14 d); šampón: počas 3 d vţdy večer 3 – 5 min roztierať vo vlasoch, ráno
zmyť teplou vodou; vagínový krém: obsah aplikátora raz/d počas 14 d; vagínové čapíky:
50 mg raz/d počas 14 d al. 150 mg raz/d počas 3 d; vagínové depotné čapíky: 150 mg
raz/d 1. a 4. d.
®

®

®

Prípravky – nitrát C18H16ClN3O4: Ecostatin , Epi-Pevaryl , Gyno-Pevaryl 50 glob. vag. a
®
®
crm. vag., Gyno-Pevaryl 150 glob. vag., Gyno-Pevaryl 150 Combipack supp. vag. +
®
®
®
®
®
®
®
crm., Ifenec , Micofugal , Micogin , Palavale , Pargin , Pevaryl crm., Pevaryl lotio,
®
®
®
®
Pevaryl pulv., Pevaryl spr. liqu., Pevaryl Lipogel gél, Pevaryl p. v.
spm. sol.,
®
®
Spectazole ; kombinované prípravky obsahujúce aj triamcinolón – Pevisone crm.,
®
Pevisone ung.
ekoproterandria – proterandria, dozrievanie samčích pohlavných orgánov pred samičím
vplyvom určitého prostredia.
ekoproterogýnia – protogýnia, dozrievanie samičích pohlavných orgánov pred samčími
vplyvom určitého prostredia.
ekosféra – zóna, pásmo ţivota vo vesmíre, na Zemi.
ekospécies – biol. druh vzniknutý selekčnou, výberovou činnosťou prostredia.
ekosystém –-systém, ţivých organizmov; →biogeocenóza.
ekotop – okolie ţivých organizmov, lokalita.
ekotyp – lokálne obmedzená skupina jedincov (genotypov) určitého druhu genet.
Prispôsobená určitým ţivotným podmienkam, adaptovaná na obmedzené stanovište.
ekrazit – druh trhaviny, čistý trinitrofenol v tuhom stave, ţltá vosková látka; produkt kys.
pikrovej.
®

Eksmin (Sumitomi) – ektoparaziticídum; →permetrín.
®

Ektafos (Ciba) - vysoko toxické insekticídum; →dikrotofos.
ektázia – [ectasia] rozšírenie, roztiahnutie dutého orgánu, zväčšenie kalibru cievy, pri
artériách prestenotická a poststenotická dilatácia al. zväčšenie dlhej osi (elongácia) a rozmnoţenie vinutí, tortuozita, napr. pri kinking, tortuosity al. coiling syndrome a. carotis
interna; →varikozita.
®

Ektebin (Bayer) – tuberkulostatikum; →protionamid.
ekto- – [ecto-] prvá časť zloţených slov z g. ekto nachádzajúci sa zvonku, vonku, mimo.

ektoblast – [ectoblastos] vonkajší zárodkový list.
ektoderma, tis, n. – [ectoderma] vonkajší prim. zárodkový list brázdiacej sa zygoty, u človeka sa z neho vyvíja nervový systém, zmyslové orgány, pokoţka, dreň nadobličiek a pigmentové bunky.
ektodermová dysmelická dysplázia →sy. ektodermovej dysmelickej dysplázie.
ektodermová (poly)dysplázia →ektodermové dysplastické syndrómy.
ektodermóza →ectodermosis.
ektodezmy – jemné plazmatické vlákenká prenikajúce vonkajšími stenami pokoţkových
buniek rastliny na povrch, kt. umoţňujú priamy styk cytoplazmy s vonkajším prostredím.
ektodoména – [ectodomena] extracelulárna časť transmembránovéhoo proteínu (na rozdiel
od jeho intracelulárnej časti – endodomény). Pouţíva sa napr. so šedázami (angl.
sheddases zo shed zbavovať sa, zvliekať, odlupovať sa), enzýmami schopnými odštiepiť
endodoménu a uvoľniť ju do extracelulárneho prostredia za vzniku solubilnej ektodomény.
Z niekt. membránových receptorov tak uvoľňujú vlastnú receptorovú časť za vzniku
solubilného receptora. Inhibítory šedáz sú účinné v th. niekt. malígnych nádorov. Týmto
®
mechanizmom pôsobí napr. transtuzumab (Herceptin ).
ektofyt – [ectophytus] cudzopasník na povrchu tela svojho hostiteľa.
ektogenéza – [ecrogenesis] biol. smer v biológii hlásajúci vplyv vonkajšieho prostredia na
vývin organizmov.
ektogénny →exogénny.
ektokardia – [ectocardia] uloţenie srdca mimo hrudníka.
ektómia – [ectomia] operatívne odstránenie, vyrezanie, vybratie orgánu; názov orgánu tvorí
prvú časť slova (napr. apendektómia).
ektomorfný typ – Sheldonov konštitučný typ s prevahou →ektodermy – krehké a štíhle
telo, slabé trávenie, kŕčovité drţanie tela, prehnaný sklon k samotárstvu, introverzii,
cerebrotonný temperament; →Sheldonova typológia.
ektopágus – [ectopagus] zdvojená malformácia, pri kt. sa jedna časť zvonku pripája k
druhej časti.
ektoparazit – [ectoparasitus] príţivník ţijúci na povrchu tela hostiteľa.
®

Ektophanol (Gremy-Longuet) – analgetikum; →cinchofén.
ektopia – [ectopia] chybné umiestenie vnútorného orgánu na povrchu tela pre rázštep
telovej steny.
ektotoxíny – [ectotoxinum] toxíny, kt. sa tvoria vnútri buniek mikroorganizmov, ľahko sa
vylučujú a môţu byť od baktériových tiel oddelené filtráciou; ide o prudko jedovaté
bielkoviny s veľkými molekulami, citlivé na chem. a fyz. vplyvy, reagujúce s antitoxínmi.
ektoplazma – [ectoplasma] vonkajšia vrstva plazmy bunkového tela.
ektosféra – [ectosphaera] periférna oblasť centrozómu (deliaceho telieska).
ektotrix – [ectothrix] parazitická huba, kt. pri mykotickom postihnutí vlasov obrastá vlas
zvonka a tvorí spóry na puzdre vklasu, na rozdeil od endotrixu doň nepreniká.
ektoturbinál – veter., anat. menšie škrupinky čuchovej kosti.

ektro- – [ectro-] prvá časť zloţených slov z g. ektroma predčasný pôrod.
ektrodaktýlia – [ectro- + g. daktylos prst] ektrodaktýlia, abnormálne vyvinutie, chýbanie
jedného al. viacerých prstov.
ektrofalangia – [ectrophalangia] abnormálne vyvinutie článkov prstov.
ektrofia – [ectrophia] chybné uloţenie vnútorného orgánu na povrchu tela (vrodeným
rázštepom telovej steny); extrofia.
ektromelia, ae. f. – [ectromelia] abnormálne vyvinutie končatín, chýbanie jednej al.
viacerých končatín.
ektropionizácia – 1. gyn. dysplázia sliznice hrdla maternice z cervikálneho kanála na
povrchu porcia (ectopia cervicis); 2. vyvrátenie mihalnice pri odstraňovaní cudzieho
telieska al. inšpekcie mihalnicovej spojovky (jednoduchá e.), príp. hornej prechodnej riasy
(dvojitá e. v miestnej anestézii).
ektropium →ectropium.
ektrosyndaktýlia – [ectrosyndactylia] vrodená deformácia prstov; vrodený zrast prstov.
®

Ektyl – sedatívum, hypnotikum; →ektylmočovina.
ektylmočovina – ektylurea, (Z)-N-(aminokarbonyl)-2-etyl-2-buténamid, (2-etylkrotonoyl)mo®
®
®
®
čovina, C7H12N2O2, Mr 156,18; sedatívum, hypotikum (Astyn , Cronil , Ektyl , Levanil ,
®
®
®
®
Neuroprocin , Nostal , Nostyn , Pacetyn ).
H2NCONHCOC=CHCH3

Ektylmočovina

CH2CH3

ektyma →ecthyma.
ektypografia – [ectypographia] tlač slepeckého písma s vyčnievajúcimi obrysmi.
ekuména – geografia trvale obývaná a ľudstvom intenzívne vyuţívaná časť Zeme.
ekumenický – všeobecný; celosvetový (o cirkevných snahách).
ekumenizmus – cirkevné hnutie, kt. chce zjednotiť všetky cirkvi sveta.
®

Ekvacillin (Astra) – antibiotikum; →kloxacilín.
ekvátor – [equator] rovník.
ekvatoreál – astronomický dalekohľad otáčavý okolo polárnej osi, rovnobeţne so zemskou
osou, a okolo deklinácie osi, kt. je kolná na zemskú os.
ekvi- – [equi-] prvá časť zloţených slov s významom rovný, rovnaký, rovnocenný.
ekvidenza – krivka, kt. má rovnakú optickú hodnotu.
ekvidištancia – [equidistantia] vzájomná stála vzdialenosť, stály odstup dvoch javov, predmetov.
ekvidištanta – geodézia výškový rozdiel dvoch susedných vrstevníc; geometria čiara
vedená v konštantnej vzdialenosti od základnej čiary (napr. od osi).
ekvilenín – 3-hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentan-17-ón, C18H18O2, Mr 266,32; estrogénny steroidový hormón, izolovaný z moču gravidných kobýl (Girard
a spol., 1932).
Ekvilenín

ekvilibrium – [equilibrium] →rovnováha.
ekvilín – equilinum, 3-hydroxyestra-1,2,5(10),7-tetraen-17-ón, C18H20O2, Mr 268,34; steroid
izolovaný z moču gravidných kobýl (Girard a spol., 1932).
ekvimolárny – vyjadrujúci rovnosť v molárnom pomere. Štiepením proinzulínu vzniká
inzulín a C-peptid v e. pomere.
ekvinokciálny – rovnodenný; týkajúci sa ekvinokcia.
ekvinokcium – rovnodennosť, určitá poloha jarného bodu a celej súradnicovej sústavy,
meniaca sa vplyvom procesie a mutácie.
ekvinozita – [equinositas] chyba nohy s trvalou flexiou (pes equinus, pes equinovarus).
ekvipotenciála – ekvipotenciálna čiara.
ekvipotenciálny – [equipotentialis] 1. majúci rovnaký potenciál; 2. majúci rovnaké napätie.
ekvipotentný – [equipotens] majúci rovnakú platnosť; rovnocenný.
ekviproporčný – [equiproportionalis] majúci rovnaké diely, proporcie.
ekvita – [equitas] rovnosť, spravodlivosť.
ekvivalencia – [equivalentia] 1. rovnocennosť; rovnaká platnosť, hodnota, náhrada; 2. mat.,
informatika symbolicky p ≡ q , slovne ,,p ekvivalentné q" (→logika); 3. chem. rovnaké
mocenstvo; →ekvivalent.
ekvivalent – [equivalens] rovnocenný predmet, látka, jav; 1. fyz. počet jednotiek nejakej fyz.
veličiny rovnocenný inej jednotke tej istej veličiny; rovnocenná jednotka, veličina; 2.
elektrochemické mnoţstvo látky vylúčené pri elektrolýze z rozt. jednotkovým elektr. Nábojom; 3. chem. podiel pomernej atómovej hmotnosti prvku a jeho valencie; 4. farm. mnoţstvo
liečivej látky al. liečivého prípravku, kt. spĺňa podmienky kladené na ne chem. al. farm.
normami al. vyvoláva rovnaký biol., toxický al. th. účinok.
Afektívny ekvivalent – (Fonesca, 1963) →afektívne poruchy.
Biologický ekvivalent – [angl. bioequivalent] farm. chem. ekvivalent, kt. po podaní tým
istým osobám v rovnakých dávkach vykazuje rovnakú biol. dostupnosť.
Epileptický ekvivalent – (Billode, 1850) v staršej literatúre psychomotorické záchvaty;
forma →epilepsie, záchvatovite nastupujúce prejavy, napr. epileptické rozlady, mrákotné
stavy, psychotické epizódy.
Farmaceutický ekvivalent – [angl. pharmaceutical equivalent] farm. liečivý prípravok
obsahujúci rovnaké mnoţstvo th. rovnako účinnej látky v rovnakej liekovej forme a
vyhovujúci predpísaným poţiadavkám, kt. majú byť určené na základe najvyšších
dosiahnuteľných technologických noriem.
Chemický ekvivalent – [angl. chemical equivalent] 1. chem. časť molekuky, atómu al.
iónu, kt. je v danej chem. reakcii ekvivalentná (chem. rovnocenná) 1 atómu vodíka, iónu
vodíka al. 1 elektrónu; ch. e. jednej a tej istej látky môţe byť (v rôznych chem. reakciách)
rôzny (mol chem. ekvivalentov sa v minulosti nazýval val, resp. gramekvivalent); 2. farm.

liečivý prípravok, kt. obsahuje v rovnakej liekovej forme rovnaké mnoţstvo th. rovnako
účinnej látky a zodpovedá poţiadavkám liekopisných al. iných záväzných foriem.
Klinický ekvivalent – [angl. clinical equivalent] farm. 1. chem. e., kt. po aplikácii
rovnakých dávok vykazuje rovnaký th. účinok ovplyvňovaním nejakého symptómu al.
choroby; 2. príznak, kt. zastupuje al. nahradzuje obvyklý príznak pri danom ochorení.
Psychický ekvivalent →epileptický ekvivalent.
Somatický ekvivalent – (Schick, 1947) larvovaná →depresia.
Terapeutický ekvivalent – [angl. therapeutical equivalent] farm. chem. e., kt. po podaní
tým istým spôsobom v rovnakých dávkach vykazuje v zásade rovnakú účinnosť al.
toxickosť.
Tymoleptický ekvivalent – (Lopez Ibor, 1968) ekvivalent →depresie.
Vegetatívny ekvivalent – (Hempel, 1937) larvovaná →depresia.
ekvivokácia – [equivocatio] 1. psychol. logický klam zaloţený na zmešovaní rôznych
významov toho istého slova; miešanie rôznych významov toho istého slova,
mnohoznačnosť; 2. informatika priemerná entropia informácie prenášanej komunikačným
kanálom s podmienkou, ţe poznáme signál prijatý pri výstupe z komunikačného kanálu;
3. lingvistika zvuková zhoda slov (obyčajne dvojíc) odlišných čo do pôvodu i významu
(napr. mať – matka, mať – vlastniť).
ekvizetonín – druh saponínu nachádzajúci sa v prasličke roľnej (Equisetum arvense).
–

ekvol

equolum,

,

3,4-dihydro-3-(4-hydroxyfenyl)-2H-1-benzopyran-7-ol,
4 ,7,
dihydroxyizoflaván,
7-hydroxy-3-(4 -hydroxyfenyl)chromán, C15H14O3, Mr 242,28; steroidová látka izolovaná
z moču kobýl (Marrian a Haslewood, 1932) a ľudí
(Axelson a spol., 1982).
Ekvol

EKY – skr. elektrokymografia.
ekzém →eczema.
ekzematoid Rost →v. Hebrov sy. (→syndrómy).
®

EL103 – tetrachlórdibenzodioxín, vysoko toxický a teratogénny vedľajší produkt pri výrobe
2,4,5-trichlórfenolu; →TCDD.
®

EL 107 – herbicídum; →izoxaben.
®

EL 110 – herbicídum; →benfluralín.
®

EL 119 – herbicídum; →oryzalín.
®

EL 161 – herbicídum; →etalfluralín.
®

EL 179 – herbicídum; →izopropalín.
®

EL 222 – fungicídum rastlín; →fenarimol.
®

EL 466 – antiflogistikum; →pyroxikam.
®

EL 500 – inhibítor rastu trávy; →flurprimidol.
®

EL 531 – regulátor rastu rastlín; →ancymidol.

®

EL 614 – rodenticídum; →brometalín.
®

EL 857 – antibiotikum; →apramycín.
®

EL 974 – anthelmintikum; →tikarbodín.
®

EL 857/820 – antibiotikum; →apramycín.
El-Tor – najčastejšia forma cholery, jej pôvodcom je baktéria Vibrio cholerae, resp. jej
sérovar eltor (podľa karanténnej stanice Tor na Sinajskom polostrove, kde bola táto forma
cholery prvýkrát opísaná)
elácia – 1. lingvistika absolútne stupňovanie prídavných mien a prísloviek (napr. predobrý,
predobre); 2. geometria homológia (zhodnosť), kt. stred leţí na osi homológie (príp. v
rovine homológie); 3. psychol. uchvátenie, vytŕţenie, vzrušenie, nadmerná veselosť,
povznesená nálada, napr. normálna reakcia ešte pred nejakou priaznivou, šťastnou
udalosťou; preceňovanie vlastných schopností, zvýšenie psychomotoriky; eufória so
zvýšenou dynamogenézou.
®

Elacutan F ung. (Germed) – Carbamidum (močovina) 10 g (10 %) v 100 g masti.
Dermatologikum; →karbamid.
Elaeagnaceae – hlošinovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, tŕnitých stromov a krov. Majú
striedavé al. protistojné listy pokryté hviezdicovitými šupinovitými chlpmi. Štvorpočetné
obojpohlavné al. jednopohlavné kvety nemajú korunu. Plodom je naţka al. oriešok
obalený zduţnateným receptákulom. Rastú v Eurázii a Sev. Amerike (3 rody, 65 druhov).
Ako okrasné rastliny sa pestujú hlošina úzkolistá (čes. oliva, Elaeagnus angustifolia) a
dvojdomý rakytník rešetliakovitý (Hippophae rhamnoides) s oranţovočervenými plodmi
obsahujúcimi veľa vitamínu C.
ELAD – skr. angl. extracorporeal liver assit device mimotelové podporné zariadenie
pečene, systém zaloţený na ľudských hepatocytoch odvodených z nádorov a slúţiaci na
dočasné nahradenie funkcie pečene. V niekt. prípadoch sa vykonáva transplantácia
hepatocytov ako alternatíva ortoptickej transplantácie pečene. „Umelá pečeň“ (angl.
bioartificial liver, BAL) je zaloţená na prasacích hepatocytoch; zabezpečuje zákl. funkcie
pečene počas transplantácie, v období nevyhnutnom na regeneráciu vlastnej pečene pri
jej zlyhaní.
elafín – špecifická antiprote(in)áza (inhibítor proteinázy) proti elastáze leukocytov;
nachádza sa v rôznych tkanivách, produkujú ju predovšetkých epitelové tkanivá. Tlmí
zápalovú deštrukciu tkanív, čo má potenciálne th. vyuţitie.
elaidinácia i elaidinizácia – chem. proces, pri kt. sa uskutočňuje premena karboxylových
kys., olejov a tukov na produkty s vyššou teplotou topenia a tuhnutia, pričom sa chem.
konštanty karboxylových kys. a glycerolov vôbec nemenia.
elaín – chem. surová kys. olejová, kt. sa pouţíva na výrobu mydla a leštidiel na kovy.
elajomycín – 4-metoxy-3-(1-oktenyl-ONN-azoxy)-2-butanol, C13H26N2O3, Mr 258,35; antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces hepaticus.
Elajomycín

elajoplast – plastid (drobné teliesko v protoplazme) tvoriaci tuky al. oleje.

®

Elamine (Interchemical) – hydrolyzát proteínov pouţívaný pri parenterálnej výţive.
®

Elamol (Brocades-Stheeman) – antidepresívum; →tofenacín.
®

Elan (Abbott) – analgetikum, relaxans kostrového svalstva; hydrochlorid →fenyramidolu.
®

Elan (Valeas) – kombinácia mestranolu a noretynodrelu, perorálny antikoncepčný
prostriedok.
®

Elanone (Robins) – trankvilizér, antiemetikum; →lenperón.
®

Elanpres – antihypertenzívum; →metyldopa.
®

Elantan tbl. (Sanol Schwarz; Schwarz Pharma) – Isosorbidi mononitras 20 al. 40 mg v 1
tbl. Vazodilatans, antianginózum; →izosorbiddinitrát.
®

Elantan Long cps. ret. – vazodilatans, antianginózum; →izosorbiddinitrát.
élan vital – [franc.] ,,ţivotný rozmach", ţivotný elán, rozlet, energia. Základný pojem
filozofie Henriho Bergsona, jedného z hlavných predstaviteľov neovitalizmu, súbor
nehmotných činiteľov, kt. v spore s protikladnou silou, inertnou hmotou tvorí podstatu
ţivota, kontinuitu jeho vývoja, hybnú silu, kt. je základnou príčinou vývojových foriem a
druhov ţivota.
elaoptén – kvapalná zloţka éterických olejov.
ELAP – skr. angl. endoscopic laser ablation of the prostate endoskopická laserová ablácia
prostaty, metóda pouţívaná na rozšírenie uretry pri benígnej hyperplázii prostaty.
®

Elarzone (Dausse) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; →pipebuzón..
elast – elastická plastická látka podobná mäkkej gume.
elastancia – [g. elastos pruţný] pruţnosť, veličina vyjadrujúca schopnosť telesa po
predchádzajúcej deformácii vrátiť sa do pôvodného tvaru. Elastancia pľúc je recipročná
veličina pľúcnej kompliancie
elastasis, is, f. – [g. elastos roztiahnuteľný] →elastáza.
elastáza – EC 3.4.21.11, endopeptidáza pankreatickej tekutiny štiepiaca →elastín. Jej
inaktívne prekurzory, proelastáza 1(pankreatopeptidázy E, Mr 27 000, 251
aminokyselinových jednotiek) a 2, sa tvoria v pankrease a menia v dvanástniku účinkom
trypsínu na aktivnu formu, nerozp. proteín bohatý na valín, leucín a izoleucín. Ich
izoelektrický bod je 10,7, na rozdiel od e. (9,5). E. hydrolyzuje proteíny v mieste Nterminálnych peptidových väzieb alifatických zvyškov. Štiepi špecifický proteín elastických
vláken, elastín a natravuje aj iné bielkoviny, ako fibrín, hemoglobín, albumín, proteíny
sójových bôbov a kazeín. Atakuje peptidové väzby priľahlé k nearomatickej hydrofóbnej
aminokyseline. Najlepším syntetickým substrátom je acetyl-Ala-Ala-Ala-OCH3 a
benzoylalanínmetylester. Neštiepi však ester benzoylarginín (substrát tryp-sínu) ani ester
acetyltyrozín (substrát chymotrypsínu).
Prim. a terc. štruktúra e. sa podobá štruktúre iných pankreatických proteináz. Z 240
aminokyselinových jednotiek e. (Mr 25 700), 52 % je identických s aminokyselinami
57
102
trypsínu a chymotrypsínu A a B. Ide o katalyticky významné aminokyseliny His , Asp a
195
16A
197
Ser , neiónový pár Val sp , kt. je dôleţitý pre konformáciu, a 4 disulfidové väzby.
Druhý elastolytický enzým (Mr 21 900) sa izoloval z prasačieho pankreasu. Hydrolyzuje
substrát chymotrypsínu ester acetyltyrozín ešte lepšie ako chymotrypsín. Ide o málo

substrátovo špecifickú proteázu získanú zo sušeného pankreasu. Je to biely aţ ţltkastý
lyofilizovaný prášok, izolekt. bod 9,5, optimum pH 8,1 – 8,8.
®

®

Prípravky - Pankreatopeptidase E , Elaszym .
Enzým podobný e. sa izoloval z pôdnej baktérie Myxobacter 495 (Mr 19 900, 198
aminokyselinových jednotiek) a Pseudomonas aeruginosa (Mr 22 300). Patofyziol.
význam má e. pri akút. nekrotizujúcej →pankreatitíde.
®

Elasterin (Phoenix) – antihyperlipoproteinemikum; →fenofibrát.
elasticitas, atis, f. – [g. elastos roztiahnuteľný] →elastickosť.
elastickosť – [elasticitas] 1. →pruţnosť, schopnosť látky vrátiť sa po deformácii vonkajšou
silou do pôvodného stavu. Je daná zloţením tkaniva, najmä prítomnosťou elastínu. Strata
e. je viditeľná naúpr. na tepnách postihnutých aterosklerózou. Pri tuhých látkach sa
rozoznáva najmä ideálna (Hookeovská) e., oneskorená e. a vysoká (kaučuková) e. 2.
Veľkosť percentuálnej zmeny jednej premennej pri jednopercentnej zmene inej
premennej.
elastický odpor pľúc a hrudníka →dýchacie odpory.
elasticus, a, um – [g. elastos roztiahnuteľný] elastický, pruţný, vláčny.
elastik – 1. ľanová al. bavlnená tkanina, kt. má zatkané kaučukjové nite; 2. riedka tkanina
plátnovej väzby apretovaná ţelatínou; 3. pručná vlnená al. polovlnená látka z mykanej
priadze na uniformy a nohavice.
elastika – [elastica (lamina)] 1. pruţné tkanivo (vrstva elastických vláken); 2. pruţnosť,
elastickosť.
elastín – [elastinum] elastické bielkovinové vlákna nachádzajúce sa v spojivovom tkanive
ţivočíchov, najmä vo väzoch stavovcov, stenách veľkých artérií a bronchov. E. má vysoký
stupeň roztiahnuteľnosti a nízky modul elastickosti. Je to nerozp., vysoko zosieťovaný
hydrofóbny proteín, bohatý na nepolárne aminokyselinové jednotky, ako glycín, alanín,
prolín a valín (17 %), leucín a izoleucín (12 %) a fenylalanín. Časté sú sekvencie Gly-ValPro-Gly a -Gly-Gly-Va--Pro-. V priemere kaţdá 3. aminokyselinová jednotka je glycín a
asi kaţdá 9. prolín. Na rozdiel od kolagénu, bohatého na hydroxyprolín, v e. je ho málo.
Proteín navyše kríţia dve neobvyklé, modro fluoreskujúce aminokyseliny, dezmozín a
izodezmozín. Pruţnosť, ţlté sfarbenie a nerozp. vo vode a rozt. hydroxidov, odolnosť voči
denaturácii a účinku proteáz (s výnimkou →elastázy) sú následkom trojrozmernej siete
utvorenej týmito priečnymi väzbami. Hydrolýzou e. v horúcej kys. šťavelovej sa dá získať
vo vode rozp. -elastín (Mr 70 000).
Rozoznávaju sa 2 typy e., e. I izolovaný z lig. nuchae, aorty al. koţe a e. II izolovaný z
chrupky. Purifikovaný e. má bledoţltú farbu a v UV svetle modro fluoreskuje. Je odolný
voči kyslej a zásaditej hydrolýze, prakticky nerozp. v rozpúšťadlách štiepiacich vodíkové
väzby a bobtná vo fenolových rozp. S výnimkou hydrolýzy štiepiacej peptidové väzby
(→elastáza) nemoţno ho rozpustiť. Prekurzorom e. je rozp. tropoelastín, kt. neobsahuje
dezmozínové ani izodezmozínové priečne väzby.
elastivita – merný dielektrický odpor.
elastoclasis, is, f. – [g. elastos roztiahnuteľný + g. klasis rozbitie] →elastoklázia.
elastodystrophia aortae – [g. elastos roztiahnuteľný + g. dys + g. trofé výţiva]
elastodystrofia aorty Gsellov-Erdheimov sy.; →syndrómy.

elastofibrosis, is, f. – [g. elastos roztiahnuteľný + l. fibra vlákno + -osis stav] elastofibróza,
fibroelastóza, nadmerný rast elastického a fibrózneho tkaniva.
elastogram – súbor pásikov rovnakej farby, pozorovaný medzi skríţenými hranolmi
(nikolmi) na priehľadnom modeli pri skúmaní deformácie.
elastoid – [g. elastos roztiahnuteľný + g. eidos podoba] látka, kt. sa tvorí pri hyalínovej
degenerácii elastických vláken.
elastoidosis, is, f. (cutanea nodularis) – [g. elastos roztiahnuteľný + g. eidos podoba]
elastoidóza, koţné degeneratívne ochorenie elastického tkaniva spojené s tvorbou
ţltavých uzlíkov; →Favreho-Racouchotov sy. (→syndrómy).
Elastoidosis. cutis cystica et comedonica →Favreho-Racouchotov sy. (→syndrómy).
elasto׀klázia – [elastoclasis] , degeneratívny rozpad elastických vláken.
elastolysis, is, f. – [g. elastos roztiahnuteľný + g. lysis uvoľnenie] elastolýza, strata, rozpad
elastických vláken.
elasto׀mér – polymerizovaná makromolekulová látka, kt. pri normálnej teplote vykazuje
veľkú pruţnosť v širokých medziach ťaţnosti. Jej najbeţnejším predstaviteľom je →guma.
Svojimi mechanickými vlastnosťami sa jej podobajú aj ţivé tkanivá; →pruţnosť.
elast׀oma, tis, n. – [g. elastos roztiahnuteľný + -oma bujnenie] elastóm, nádor z
elastického tkaniva (pseudoxantóm).
®

Elastonon – stimulans CNS, anorektikum; →amfetamín.
elastooptika – súhrn optických metód pouţívaných na určovanie hodnôt a rozloţenia
napätí v materiáloch konštrukčných prvkov.
elastopathia, ae, f. – [g. elastos roztiahnuteľný + g. pathos choroba] elastopatia, ochorenie
elastického tkaniva.
elastorrhexis, is, f. – [g. elastos roztiahnuteľný + g. rhéxis trhlina] elastorexia, roztrhnutie
elastických vláken.
Elastorrhexis
(→syndrómy).

generalisata

seu

systematisata

→Groenbladov-Strandbergov

sy.

elastosis, is, f. – [g. elastos roztiahnuteľný + -osis stav] elastóza, degeneratívne ochorenie
elastického tkaniva.
Elastosis dystrophica →Groenbladov-Strandbergov sy. (→syndrómy).
Elastosis solaris – koţné zmeny vyvolané dlhodobým pôsobením slnečného ţiarenia na
koţu. Koţa má suchý a drsný vzhľad, je vrásčitá, mení sa pigmentácia a nastáva
degenerácia kolagénu.
elastóza →elastosis.
®

Elaszym (Eisai) →elastáza.
Elateridae – kováčikovité, čeľaď hmyzu z radu chrobákov, podradu všeţravých. Podlhovasté, mierne sploštené, obyčajne hnedé al. čierne chrobáky. Pomocou špeciálnych
hrudných článkov sa vymršťujú z polohy na chrbte do výšky. Sú všeţravé, niekt. takmer
výlučne bylinoţravé, Mnohé druhy sú nebezpečnými škodcami poľnohospodárskych
rastlín, najmä v larvovom štádiu, kt. trvá aţ 3 – 5 r. Hladké, ţlté aţ čiernohnedé
chitinizované larvy (drôtovce) poškodzujú korene kultúrnych rastlín. Patrí sem kováčik

obilný (Agriotes lineatus) a kováčik tmavý (Agriotes obscurus). Medzi E. sa zaraďuje aj
svetielkujúci stredoamer. a juhoamer. rod Pyrophorus. Z opísaných asi 1100 druhov u nás
ţije pribliţne 100 druhov.
-elaterín →kukurbitacín E.
elaterit – nerastný kaučuk skladajúci sa pribliţne z 81 % uhlíka a pribliţne 12 % vodíka.
elatéry – vláknité rozhadzovače vo výtrusnici, nachádzajúce sa napr. v pečeňovkách;
→Hepaticae.
Elatiniaceae – elatinkovité, čeľaď dvojklíčnolistých rastlín, krov al. bylín, často vodných
rastlín. Majú protistojné, zriedka praslenové listy. Obojpohlavné a pravidelné kvety sú päťpočetné, trojpočetné al. dvojpočetné, sú malé, jednotlivé al. v dvojramenných vrcholíkoch.
Plodom je tobolka. Rastú prevaţne v trópoch, subtrópoch a miernom pásme juţ. pologule
(2 rody, 45 druhov). Na zabahnených brehoch a v stojatých vodách u nás rastú niekt.
druhy rodu elatinka (Elatine).
elatinkovité →Elatiniaceae.
elatio, onis, f. – [l. efferre vynášať] →elácia.
elatív – tvar prídavného mena al. príslovky vyjadrujúci najvyšší stupeň vlastnosti; v
ugrofíns-kych jazykoch pád označujúci najvyšší, najkrajnejší, absolútny stupeň vlastnosti.
®

Elavil (Merck & Co.) - antidepresívum; →amitriptylín.
elayl – syn. →etylén.
®

Elbrol
(Pfleger) – antagonista -adrenergických
antianginó-zum, antiarytmikum; →propranolol.

receptorov,

antihypertenzívum,

®

Elbrus (Roemmers) – anxiolytikum; →medazepam.
elcatoninum →elkatonín.
®

Elcitonin (Toyo Jozo) – syntetický analóg kalcitonínu; →elkatonín.
®

Elcosal – antacídum; →dihydroxyaluminumacetát.
®

Elcosine – sulfónamid; →sulfisomidín.
®

Eldéprine (Unicet) – antiparkinsonikum; →deprenyl.
®

Eldepryl (Britannia) – antiparkinsonikum; →deprenyl.
®

Eldisin (Lilly) – antineoplastikum; →vinkristín.
®

Eldopal (Brocades-Stheeman) – antiparkinsonikum; →levodopa.
®

Eldopaque (Elder) – depigmentačná látka; →hydrochinón.
®

Eldopar (Weifa) – antiparkinsonikum; →levodopa.
®

Eldopatec (Labatec) – antiparkinsonikum; →levodopa.
®

Eldoquin (Elder) – depigmentačná látka; →hydrochinón.
®

Eldoral – sedatívum, hypnotikum, kys. 5-etyl-5-(1-piperidyl)barbiturová; →barbituráty.
Eldridgeov syndróm →Eldridgeov-Berlinov-Moneyov-Mc Kusickov sy. (→syndrómy).
Eldridgeov-Berlinov-Moneyov-McKusickov syndróm – [Eldrige, Roswell, amer. genetik
pôsobiaci v Bethesde; Berlin, Charles I., amer. otorinolaryngológ pôsobiaci v New

Orleanse; Money, John W., baltimorský psychológ; McKusick, Victor A., baltimorský
genetik] →syndrómy.
eleáti – [podľa starovekého mesta Eley, juţne od dnešného Salerna] príslušníci starovekej
filozofie v 6. – 5. stor. pred n. l., kt. bola zaloţená na nemennej podstate reálneho bytia.
Patrí k nim Xenofanes, Parmenides a Zénón z Eley.
electio, onis, f. – [l. eligere vyberať] elekcia, výber, voľba.
electivus, a, um – [l. eligere vyberať] elektívny, vyberajúci, výberový, daný na výber,
voliteľný.
Electra-complexus – [g. Elektra dcéra Agamemnona a Klytaimnestry + l. complexus súhrn]
komplex Elektry, silná náklonnosť dcér k otcovi; →psychoanalýza.
electric foot – [angl. elektrická noha] syn. →burning feet syndrome (→syndrómy).
electricus, a, um – [g. elektro(n) jantár, súvisiaci s elektr. prúdom] elektrický.
electroanalgesia, ae, f. – [electro- + analgesia znecitlivenie] →elektroanalgézia.
electroanalysis, si, f. – [electro- + g. analysis rozklad] →elektroanalýza.
electrobiologia, ae, f. – [electro- + g. bios ţivot + g. logos náuka] →elektrobiológia.
electrobioscopia, ae, f. – [electro- + g. bios ţivot + g. skopein pozorovať] →elektrobioskopia.
electrocardiogramma, tis, n. – [electro- + g. cardia srdce + g. gramma zápis]
→elektrokardiogram.
electrocardiographia, ae, f. – [electro- + g. cardia srdce + g. grafein písať]
→elektrokardiografia.
electrocaustica, ae, f. – [electro- + g. kausis pálenie] →elektrokaustika.
electrocauter, eris, m. – [electro- + g. kautér horák] →elektrokauter.
electrocauterisatio, onis, f. – [electro- + g. kautér horák] →elektrokauterizácia.
electrocoagulatio, onis, f. – [electro- + l. coagulere zráţať] →elektrokoagulácia.
electrocontractilitas, atis, f. – [electro- + l. contractilitas zmraštiteľnosť] →elektrokontraktilita.
electrocorticographia, ae, f. – [electro- + g. cortex kôra + g. grafein písať] →elektrokortikografia.
electrodermatographia, ae, f. – [electro- + g. derma koţa + g. grafein písať] →elektrodermatografia.
electrodiagnosis, is, f. – [electro- + g. diagnosis rozpoznanie] →elektrodiagnóza.
electrodiagnostica, ae, f. – [electro- + g. diagnostica náuka o rozpoznávaní chorôb]
→elektrodiagnostika.
electroencephalogramma, tis, n. – [electro- + g. enkefalos mozog + g. gramma zápis]
→elektroencefalogram.
electroencephalographia, ae, f. – [electro- + g. enkefalos mozog + g. grafein písať]
→elektroencefalografia.

electroenterotomia, ae, f. – [electro- + g. enteron črevo + g. tomé rez] →elektroenterotómia.
electrogastrographia, ae, f. – [electro- + g. gaster ţalúdok + g. grafein písať] →elektrogastrografia.
electrogenesis, is, f. - [electro- + g. genesis vznik] →elektrogenéza.
electrogymnastiké, es, f. – [electro- + g. gymnastiké (techné) gymnastika, telocvik]
→elektrogymnastika.
electrochirurgia, ae, f. – [electro- + chirurgia] →elektrochirurgia.
electroimpulsotherapia, ae, f. – [electro- + l. impellere pod- necovať + g. therapeiá
liečenie] →elektroimpulzoterapia.
electrolepsia, ae, f. – [electro súvisiaci s elektr. prúdom + g. lambanein zachvátiť,
postihnúť] →Dubiniho chorea.
electrolytos, i, m. – [electro súvisiaci s elektr. prúdom + g. lyein rozpúšťať] →elektrolyt.
electroneurographia, ae, f. – [electro- + g. neuron nerv [electro- + g. grafein písať]
→elektroneurografia.
electronystagmographia, ae, f. – [electro- + g. nystazein šklbať + g. grafein písať]
→elektronystagmografia.
electroosmosis, is, f. – [electro- + g. ósmos popud] →elektroosmóza.
electropathologia, ae, f. – [electro- + g. pathos choroba + g. logos náuka]
→elektropatológia.
electrophobia, ae, f. – [electro- + g. fobia strach] →elektrofóbia.
electrophoresis, is, f. – [electro- + g. forésis nosenie] →elektroforéza.
electrophysiologia, ae, f. – [electro- + g. fysis príroda + g. logos náuka] →elektrofyziológia.
electropunctura, ae,
→elektropunktúra.

f.

–

[electro-

+

l.

punctura

z

punegere

pichať,

vpich]

electropyrexis, is, f. – [electro- + g. pyressein mať horúčku] →elektropyrexia.
electroresectio, onis, f. – [electro- + l. resectio odňatie] →elektroresekcia.
electroretinogramma, atis, n. – [electro- + l. retina sietnica + g. gramma zápis]
→elektrore-tinogram.
electroretinographia, ae, f. – [electro- + l. retina sietnica + g. grafein písať] →elektroretinografia.
electrostimulatio, onis, f. – [electro- + l. stimulare dráţdiť] →elektrostimulácia.
electrotaxis, is, f. – [electro- + g. taxis usporiadanie] →elektrotaxia.
electrothanasia, ae, f. – [electro- + g. thanatos smrť] →elektrotanázia.
electrotherapia, ae, f. – [electro- + g. therapeiá liečenie] →elektroterapia.
electrotomia, ae, f. – [electro- + g. tomé rez] →elektrotómia.
electrotonus, i, m. – [electro- + g. tonos napätie] →elektrotonus.
electrotrauma, tis, n. – [electro- + g. trauma úraz] →elektrotrauma.

electroventriculogramma, tis, n. – [electro- + l. ventriculus komora + g. gramma zápis]
→elektroventrikulogram.
electuarium, i, n. – [l.] lekvár.
Electuarium lenitivum – preháňavý lekvár.
Electuarium sennae – senový, prečisťujúci lekvár.
eledoizín – C54H85N13O15S, Mr 1188,44; undekapeptid izolovaný zo zadných slinových ţliaz
hlavonoţcov Eledone moschata a E. aldrovandi. Jeho účinok in vitro je podobný účinku
→substancie P, kt. sa podobá určitými sekvenciami
5-oxo-Pro-Pro-Ser-Lys-Asp-Ala-Phe-Ile-Gly-Leu-Met-NH2
®

Trifluorát C56H86F3O17S, pouţíva sa ako hypotenzívum, stimulans sekrécie sĺz - Eloisin .
elefantiáza – [elephantiasis] súhrnný názov stavov charakterizovaných opuchom a
zmenami koţe a podkoţného tkaniva pri poruche lymfatické-ho obehu. Rozoznávajú sa tri
formy e.: 1. vrodená forma – manifestuje sa uţ pri narodení, postihuje horné i dolné
končatiny, tvár, pery, jazyk al. genitálie; 2. prim. forma – postihuje aţ deti v neskoršom
veku; 3. sek. formy – zahrňujú všetky mechanicky podmienené chron. opuchové stavy.
Vrodené a prim. formy sú následkom nadmerne vyvinutých lymfatických cieva s poruchou
lymfatickej drenáţe. Osobitnou formou je Nonneho-Milroyov a Bonnevieov-Ullrichov sy. K
sek. formám patrí lymphangiopathia obliterans, chron.
filariáza (tropická elefantiáza, elephantiasis arabum) a
→Huguierov-Jersieldov sy. (→syndrómy). Dfdg. – NonnehoMilroyov-Meigeho sy., lipoedema dolorosum, opuchy dolných
končatín; →elephantiasis.
Obr. Elefantiáza

eleidín – bielkovina v bunkách stratum lucidum pokoţky, prechod medzi keratohyalínom
a mäkkým keratínom rohovej vrstvy.
elektívnosť vnímania – psychol. preferovanie jedných objektov al. vlastností, znakov a kvalít
predmetov pred inými; fyziol. základom e. je dominanta v mozgovej kôre pri súčasnom
útlme ostatných častí mozgovej kôry zápornou indukciou.
elektívny – [l. e- + l. lego zbierať, eligo vyberať, voliť] výberový.
Elektívna operácia je plánovaná operácia, kt. umoţňuje adekvátnu prípravu pacienta.
Elektívny mutizmus – psychol. (Tramer, 1934), syn. selektívny mutizmus (Hesselman,
1979) odmietanie detí hovoriť s inými ľuďmi neţ z okruhu svojej rodiny; často sa spája s
hostilným správaním.
elektrická os srdca – elekt. vektor, kt. v kaţdom momente srdcovej činnosti charakterizuje
elekt. aktivitu srdca. Pre dg. potreby sa najčastejšie analyzuje priemerný vektor QRS, kt.
smer zodpovedá pribliţne smeru elekt. osi srdca; →elektrokardiogram.
elektrická vodivosť – G, prevrátená hodnota →elektrického odporu. Jednotkou elektr.
vodivosti v sústave SI je siemens.
elektrické nohy – syn. sy. elektrických nôh, sy. ,,pálenia nôh", →Gopalanov sy.
(→syndrómy).

elektrické pole – v bode P priestoru exsituje e. p., ak na elekt. nabité teleso pôsobí v tomto
mieste sila F. E. p. moţno opísať kvantitatívne fyz. veličinami (napr. intenzitou e. p. E =
f(s,t). Elekt. nabité teleso premiestené v e. p. sa nazýva skúšobné teleso. Podmienkou
vzniku e. p. je prítomnosť telesa s nábojom. Teleso získava náboj elektrizovaním:
Elekt. stav môţe teleso získať: 1. vzájomným trením telies (napr. nabíjaním rotujúcich
častí tlačiarenských strojov); 2. termoemisiou (→dióda); 3. fotoemisiou (→fotónka); 4.
disociáciou (→elektrolýza); 5. ionizáciou (plynová →výbojka); 6. pohybom nosičov náboja
v magnetickom poli (→magneto-hydrodynamický generátor); 7. indukciou (presun
elektrónov v kovoch vplyvom vonkajšieho nabitého telesa). Dôkazom elekt. stavu telesa
je elekt. sila pôsobiaca medzi nabitými telesami: odpudivá sila medzi súhlasne nabitými a
príťaţlivá sila medzi nesúhlasne nabitými telesami.
Pri elektrizovaní sa dodaná energia akumuluje v e. p. ako energia e. p. We. Energia e. p.
koná prácu. Energia homogénneho e. p. kondenzátora sa rovná polovičnému súčinu
napätia U na platniach kondenzátora a prislúchajúceho náboja Q:
1
We = –-- UQ
2
Jednotkou energie e. p. je J (joule); 1 J = 1 W.s.
Na určenie energie e. p. platia podľa druhu nameraných výstupných veličín na
kondenzátore tieto rovnice:
1
1
1
We = -–- UQ = -–- CU2 = -–- e E2V
2
2
2
U = Ed; V = Sd
elektrické pole Zeme – elekt. pole, kt. obklopuje Zem s ekvipotenciálnymi plochami
prebiehajúcimi paralelne so zemským povrchom.
Ionosféra má kladný náboj, potenciálny spád proti Zemi ako záporne nabitému telesu činí
-1
100 aţ 200 V.m a s výškou rýchle ubúda. Hustota vertikálneho elekt. prúdu z ionosféry
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2
na Zem je 2 .10 A.cm . Nositeľom náboja sú atmosferické ióny, kt. majú charakter
aerosólu.
Priestorový elektrostatický náboj Zeme tvoria kladné i záporné ióny rôzneho pôvodu
nachádzajúce sa vo vzduchu. Vznikajú napr. pôsobením UV svetla, kozmického ţiarenia i
rôznou činnosťou človeka. Za normálnych podmienok je vo vzduchu asi 400 – 800
kladných iónov v cm3. Veľkosť iónov závisí od obsahu prachových častíc vo vzduchu, kt.
majú rôznu ţivotnosť i pohyblivosť podľa veľkosti. Veľké mnoţstvo kladných iónov má
dráţdivé účinky a vyvoláva únavu a bolesti hlavy. Záporné ióny majú priaznivý účinok a
dokonca sa vyuţívajú liečebne. Th. záporným iónmi sa skúšala napr. pri chron. atrofickej
rinitíde. Ťaţkosti pred búrkou (bolesti hlavy, nevoľnosť, zvýšené potenie) sa pripisujú
vysokému obsahu kladných atmosferických iónov. Po búrke je v ovzduší prevaha
záporných iónov, čo prináša úľavu. Priaznivo sa tu uplatňuje aj pokles teploty a čistota
vzduchu; →elektroklíma.
elektrický náboj – Q, je fyz. veličina, kt. udáva mieru silového pôsobenia elekt. poľa na
elementárne časte (elektrón, protón) a zelektrizovanej látky. Definuje sa pomocou sily,
ktorou pôsobí na iný elekt. náboj rovnakej veľkosti. Veľkosť tejto sily udáva Coulombov
zákon. Zákl. jednotkou v sústave SI je coulomb.

elektrický obvod – ľubovoľne zloţité prepojenie prvkov vykazujúcich elektr. vlastnosti
(jeden z nich je zvyčajne zdroj) do uzavretej slučky. E. o. sa skladá zo zdroja napätia,
spotrebiča (meniča energie), vypínača a potrebných spojovacích vodičov. Ak je e. o.
uzavretý, prechádza ním →elektrický prúd. Kladné nosiče prúdu sa pohybujú účinkom síl
elekt. poľa z miest s väčším potenciálom na miesta s menším potenciálom. Záporné
nosiče prúdu sa pohybujú v opačným smerom. Keďţe nosiče prúdu (voľné náboje môţu
byť dvojakého druhu (kladné al. záporné), musí sa smer elekt. prúdu definovať. Smer
elekt. prúdu je určený smerom pohybu kladných elekt. nábojov. Platí to aj v prípade, keď
prúd tvoria len záporné nosiče.
Jednosmerný e. o. je obvod s jednosmerným zdrojom napätia. Jednosmerné zdroje
napätia sú zariadenia, v kt. sa trvalo menia rôzne druhy energie (chem., mechanická a i.)
na elekt. energiu. Na jednosmernom zdroji napätia je na jednej svorke nadbytok
elektrónov, na druhej svorke nedostatok elektrónov. Jednosmerný zdroj napätia
(akumulátorová →batéria, →dynamo) vyvoláva v uzavretom e. o. jednosmerný
→elektrický prúd.
Keď e. o. prechádza elekt. prúd, vzniknú v ňom rôzne druhy energie. Elekt. energia sa v
spotrebičoch mení na iné formy energie. Pri premene na rozličné druhy energie zostáva
celková energia zachovaná (zákon zachovania energie).
E. o. môţe byť jednoduchý (sériové zapojenie) al. rozvetvený (paralelné zapojenie).
Pri jednoduchom e. o. sú spotrebiče zapojené za sebou; platí:
I = I1 = I2; R = R1 + R2; U = U1 + U2; U1 : U2 = R1 : R2
Pri rozvetvenom e. o. sú spotrebiče zapojené vedľa seba; platí:
1
1
1
U = U1 = U2; I = I1 + I2; ––- = -––- + ––- ; I1 : I2 = R2 : R1
R
R1
R2
Zapojenie odporu na menenie napätia je zaloţené na plynulej zmene odporu R0. Pozdĺţ
odporu sa mení napätie; beţcom moţno napätie odoberať. Príslušné zariadenie sa
nazýva potenciometer al. delič napätia. Posuvným beţcom moţno sa dotknúť ľubovoľnej
časti odpo-ru R0, ktorému prislúcha časť napätia U0. Pre nezaťaţené časti napätia platí
U R
–-- = –-U0 R0
Zväčšenie rozsahu meracieho prístroja sa zakladá na zákonoch jednoduchého a
rozvetveného e. o. Vo voltmetri je predradený odpor Rb zapojený sériovo, v ampérmetri
odpor Rs paralelne.
elektrický odpor – R charakterizuje vlastnosť →vodiča. Je to vlastnosť prostredia brániť
priechodu elekt. prúdu.

Voltmeter

Ampérmeter

E. o. sa rovná sa podielu napätia U a prúdu I
U
R = –--

I
Jednotkou e. o. je  (ohm). Jeden ohm jen odpor vodiča, kt. prechádza stály prúd 1 A pri
napätí 1 V medzi jeho koncovými bodmi. V kovových vodičoch príčinou e. o. je vzájomné
pôsobenie voľne sa pohybujúcich elektrónov s iónmi kovovej mrieţky. E. o. závisí od
druhu látky, rozmerov a teploty vodiča. Pri kovoch elekt. odpor s teplotou rastie, pri uhlíku
a elektrolytoch klesá.
E. o. sa rovná súčinu merného odporu  a dĺţky vodiča l, deleného prierezom vodiča S
1
R =  –-–S
Merný e. o. je W.m (ohm meter).
E. o. moţno určiť:
• meraním prúdu I a napätia U a vypočítaním odporu R = U/I
• zistením dĺţky, prierezu a merného odporu a vypočítaním R
S
• pouţitím odporovej dekády so známym odporom; neznámy odpor sa pritom zistí
porovnávacím meraním s meniteľným presným odporom dekády
• pouţitím →Wheatstonovho mostíka. Ak sú odpory R, R1 a R2 známe a Rs je neznámy
odpor, v prípade, ţe mostíkom PQ neprechádza prúd, platí Rs/R = R1/R2.
elektrický potenciál – V, fyz. veličina, kt. charakterizuje elekt. pole pomocou energie
(práce). E. p. daného miesta sa rovná práci, ktorú treba vykonať pri pôsobení jednotky
elekt. náboja po ľubovoľnej dráhe z miesta s nulovým potenciálom do daného miesta. Za
miesto s nulovým e. p. sa obyčajne volí nekonečno al. povrch Zeme. Jednotkou e. p.
v sústave SI je volt.
elektrický prúd – usmernený pohyb nábojov v →elektrickom poli. Podľa dohody je smer e.
p. (nezávisle od pohybu nosičov náboja) od kladného pólu k zápornému. Záporné nosiče
náboja (elektróny, anióny) sa pohybujú opačne, ako je dohodnutý smer e. p. Kladné
náboje (katióny) sa pohybujú v dohodnutom smere e. p. Účinkom e. p. sa v spotrebičoch
mení elekt. energia na iné druhy energie. Napr. v elekt. variči al. ponornom ohrievači sa
uplatňuje tepelný účinok e. p., v ţiarovke, tlejivke svetelný účinok, v elektromagnete a
elektromotore magnetický účinok, v hliníkovej taviacej peci chem. účinok.
E. p. je fyz. veličina, kt. určuje prechod náboja Q prierezom vodiča za čas t. E. p. I sa
rovná derivácii elekt. náboja Q poľa času t.
dQ
I = --––
dt
Ak je náboj Q prenesený prierezom vodiča za istý čas t konštantný, je aj prúd I
konštantný; potom platí
Q
I = –-t
Jednotkou e. p. je A (ampér). Je to stály e. p., kt. pri prechode dvoma rovnobeţnými
priamymi nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestenými
-7
vo vákuu vo vzdialenosti 1 m, vyvolá medzi nimi silu 2.10 N na 1 m dĺţky.
Pri prúde 1 A prechádza priečnym prierezom vodiča za kaţdú s 6,2.10
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elektrónov.

Meranie e. p. sa zakladá zväčša na magnetickom účinku e. p., uskutočňuje sa
ampérmetrom. Ampérmeter sa zapája do obvodu sériovo so spotrebičom. Vnútorný odpor
Ri ampérmetra má byť malý v porovnaní s odporom R spotrebiča, Ri << R.
Jednosmerný prúd – je prúd, pri kt. sa náboje trvale pohybujú jedným smerom. Ak je
pritom intenzita prúdu konštantná, ide o ustálený jednosmerný prúd.
Obr. Jednoduchý elektrický obvod. Re – celkový odpor vonkajšej časti

obvodu; I – intenzita prúdu; Ue – svorkové napätie

Ak vodičom prechádza ustálený e. p., medzi dvoma prierezmi vodiča je stále napätie U.
Za čas t prejde kaţdým prierezom vodiča elekt. náboj Q = It. Vo vodiči je elekt. pole a
elekt. sily konajú prácu W. Práca e. p. W sa rovná súčinu náboja Q a napätia U
W = UQ = UIt
Pri prechode e. p. vodičom sa vodič zahrieva. Vznik tepla Q je vyvolaný nárazmi
elektrónov na ióny mrieţky kovu. Kinetická energia elektrónov sa pri kaţdej zráţke
odovzdá kovu. Mierou zmeny vnútornej energie kovu je Joulovo teplo Q, kt. veľkosť
vyjadruje Joulov-Lenzov zákon: Teplo Q, kt. sa vyvinie vo vodiči pri prechode e. p., sa
rovná súčinu napätia U, prúdu I a času t.
Práca e. p. a teplo sa merajú v jouloch (J).
Výkon e. p. je práca W e. p. vykonaná za čas t.
W
UIT
P = ––- ; P ––--t
t
Výkon e. p. sa rovná sa súčinu napätia a prúdu
P = UI
Jednotka výkonu je W (watt). 1 W = 1 V. A. Výkon 1 W sa vykoná, ak pri napätí 1 V
prechádza prúd 1 A.
Striedavý elektrický prúd – je elektromagnetické kmitanie, pri kt. sa veličiny
elektromagne-tického poľa trvalo periodicky menia (napr. intenzita elektrického poľa,
napätie, e. p.). Charakteristické veličiny striedavého e. p. sú: okmaţitá hodnota napätia u
a okamţitá hodnota prúdu i ako periodické funkcie času
u = f1(t); i = f2(t)
Okamţitá hodnota striedavého napätia u = Um

t.

Časovým priebehom striedavého napätia je sínusová funkcia. Striedavé napätie moţno
zobra-ziť ako harmonické kmitanie.
Na výrobu striedavého napätia sa pouţíva generátor striedavého prúdu. Je to menič
energie, v kt. sa na základe elektromagnetickej indukcie mení mechanická energia na
elekt.
Kmitočet (frekvencia) striedavého napätia f je frekvencia striedavého napätia, kt. sa
vyrába v generátore. V spotrebiteľskej sieti sa vyrába napätie s kmitočtom f = 50 Hz (v
USA 60 Hz). Kmitočtu f = 50 Hz zodpovedá uhlový kmitočet (uhlová frekvencia)  =2f =
-1
-1
= 314 s a počet obrátok generátora n = 3000 min . Frekvencia striedavého napätia sa
meria jazýčkovým kmitočtomerom. V nich sa kovové jazýčky privedú pomocou
elektromagnetov, ktorými prechádza striedavý prúd, do vynúteného kmitania.

Prúd vyvolaný v striedavom obvode harmonickým striedavým napätím u je okamţitá
hodnota striedavého prúdu i
i = Im sin t
Striedavý e. p. sa meria: 1. elektromagnetickým prístrojom (s otáčajúcim sa ţelezom),
pričom striedavý e. p. prechádza cievkou, zmagnetizuje doštičky D 1 a D2 rovnako;
vzájomné odpudzovanie nastane aj pri zmene smeru; 2. magnetoelektrickým prístrojom (s
cievkou otáčajúcou sa v jednom smere): cievkou umiestenou otáčavo v poli
permanentného magnetu prechádza meraný prúd. Pri meraní je predradený usmerňovač.
Efektívne hodnoty striedavého napätia U a striedavého e. p. I sú hodnoty jednosmerného
napätia a e. p., kt. v obvode s odporom R vyvolajú v rovnakom časovom intervale rovnaké
tepelné účinky ako striedavý e. p. Meracími prístrojmi striedavého e. p. sa merajú
efektívne hodnoty.

Pri harmonickom striedavom prúde sú efektívne hodnoty napätia U a prúdu I úmerné
príslušným max. hodnotám Um Im; platí
Um
Im
U = ––--; I = ––---–-

√2

–---

√2

K jednoduchým obvodom striedavého prúdu patria obvody obsahujúce iba jeden z troch
základných prvkov: odpor (rezistenciu) R, vlastnú indukčnosť (induktanciu) L, kapacitu
(kapacitanciu) C.
Pri prechode striedavého prúdu tkanivom sa uplatňuje okrem ohmického odporu aj
kapacitný (kapacitancia) a indukčný odpor (induktancia). Tieto odpory zapríčiňujú posun
medzi časo-vým priebehom prúdu a napätia. Celkový odpor tkaniva (zdanlivý odpor,
impedancia) je daný vektorovým súčtom ohmického a rozdielom kapacitného a
indukčného odporu podľa vzťahu
1 2
Z = R2 + (L ----––- )
-----

√ C
kde Z je zdanlivý odpor (impedancia), R ohmický odpor, L indukčný odpor, induktancia
(Rind) a 1/L je kapacitný odpor, kapacitancia (Rc). Ide vlastne o Ohmov zákon platný pre
striedavé e. p.
Impedancia Z sa vyskytuje v striedavých obvodoch, kde sú sériovo al. paralelne, príp.
kombinovane zapojené: odpor, vlastná indukčnosť a kapacita. Impedancia závisí od
frekvencie. Pre sériový obvod C, R, L platí

------------------2

Z = √ R + (XL - XC)

2

Kapacitný odpor je nepriamo úmerný frekvencii
1
C = ----–––––2C
kde C je kapacita a  je frekvencia.
Indukčný odpor je priamo úmerný indukčnosti
L = 2  . L
-6

-2

Kapacita bunkovej membrány je asi 1.10 F.cm . Pre sieťový prúd o frekvencii 50 Hz je
kapacitný odpor
6

1
10
C = ------–––––---= –-–– = 3185 W
-6
6,28.50.10
314
-2

Ohmický odpor bunkovej membrány má hodnotu asi 1000 W.cm , kapacitný odpor je
teda asi 3-krát väčší. Pre striedavý prúd s frekvenciou 10 kHz je kapacitný odpor viac ako
60-krát niţší.
Bunkové membrány neprepúšťajú prakticky prúdy jednosmerné, veľký odpor kladú nízkofrekvenčným prúdom a vysokofrekvenčné prúdy prechádzajú nimi tým ľahšie, čím je ich
frekvencia vyššia.
Merný odpor telových tekutín je asi 100 W.cm, pri svaloch má hodnotu asi 300 W.cm,
tukové tkanivo a kosti majú asi 1000 – 3000 W.cm. Plošný odpor bunkovej membrány je
2
asi 1000 W.cm . Priemerný odpor y (súhrn všetkých odporov) v bunkách a medzibunkovej
tekutine sa odhaduje asi na 250 – 270 W.cm.
-2

Suchá pokoţka má pre malý obsah elektrolytov dosahuje plošný odpor 2 MW, cm , kým
-2
odpor koţe zvlčenej elektódovým rozt. klesá na hodnoty 0,01 – 0,05 MW,cm .
Prechod e. p. povrchovými vrstvami koţe sa uskutočňuje len cez vlasové folikuly a
vývody potných ţliaz, a tým sa vodivá plocha koţe zmenšuje asi na 0,001 jej skutočného
povrchu.
Zdanlivý výkon Ps sa rovná súčinu efektívnych hodnôt U a I
Ps = U I
V praxi sa vyjadruje vo V.A (volt ampéroch, čo je totoţné s W), aby sa odlíšil od činného
výkonu, kt. sa vyjadruje vo W (wattoch).
Zdanlivý výkon moţno určiť meraním efektívnych hodnôt prúdu a napätia a výpočtom.
Činný výkon P sa rovná súčinu zdanlivého výkonu Ps a účinníka cos . ( je fázový
posun medzi prúdom a napätím). Meria sa wattmetrom a predstavuje uţitočný výkon v
striedavom obvode. Ak striedavý obvod obsahuje cievku al. kondenzátor, energia
vynaloţená na vznik magnetického al. elekt. poľa sa v kaţdej perióde vracia do siete. V
takomto elekt. obvode je činný výkon vţdy menší ako zdanlivý výkon (P < Ps).
Účinník cos  sa rovná podielu činného výkonu P a zdanlivého výkonu Ps
P
cos  = –--Ps

Mierou premeny elekt. energie na iné druhy energie pri prechode striedavého e. p.
obvodom je práca. Rozlišuje sa pritom zdanlivá práca Ws a činná práca W
Ws = Pst = UIt
Jednotkou práce je J (joule); 1 J = 1 V.A.s (volt ampér sekunda).
Vedenie elektrického prúdu tkanivami – e. p. v kvapalinách sa tvorí predovšetkým
pohybom voľných elekt. nábojov (iónov). Pre slabé e. p. sa tkanivo správa ako okruh
zloţený z ohmického odporu a kapacity. Jednosmernému prúdu kladú tkanivá veľký
odpor, najmä bunkové membrány. Prúd sa vedie prevaţne medzibunkovými priestormi,
bunkovými membránami prechádza len asi 2 – 3 %. Odpor mimobunkovej tekutiny je
odporom druhého poriadku, kde sa prúd prenáša posunmi iónov. Jednosmerný prúd
prebieha prakticky len cez ohmický odpor.
Pri prechode jednosmerného prúdu tkanivom sa uplatňujú tri základné veličiny: napätie
(U), intenzita (I) a reálny odpor (R). Ich vzájomný vzťah vyjadruje Ohmov zákon
U
I = -––R
Jednosmerný (galvanický) e. p. konštantnej intenzity sa v tkanivách šíri dvoma
mechanizmami, ako elektrolytický a posuvný e. p.
Elektrolytický e. p. je následkom voľného pohybu katiónov a aniónov. Tkanivo je tým vodivejšie, čím menší je merný odpor tkaniva (kt. je nepriamo úmerný molárnej koncentrácii),
čím viac obsahuje elektrolytov a čím je voľnejší pohyb iónov; pri posuvnom prúde závisí
od dielektrickej konštanty tkaniva a frekvencie prúdu. Prevaţná časť e. p. preteká
medzibunkovými priestormi. Tvorba tepla v tkanivách závisí od homogénnosti tkaniva a
vzájomného pomeru medzi elektrolytmi a dielektrikami.
V tkanivách je mnoho polárnych molekúl, asymetrické rozloţenie elekt. nábojov rovnakej
veľkosti a opačnej polarity podmieňuje existenciu permanentného dipólu. Dipólové
molekuly sú neusporiadané a vzhľadom na ich rôznu orientáciu sa dipólové momenty
navonok rušia.
Pôsobením vonkajšieho elekt. poľa sa dipóly orientujú, nastáva polarizácia dielektrika.
Vzniká tak vnútorné elekt. pole opačnej polarity aké má vonkajšie pole. V dielektrikách nie
sú náboje voľne pohyblivé, ale sú viazané na polarizované atómy a molekuly. Tie sa
môţu posúvať a natáčať v zmysle polarizácie, čím, vzniká posuvný e. p. Prúdová hodnota
posuvného prúdu (Jp) je daná vzorcom
dD
Jp = ––-dt
kde D je vektor elekt. indukcie.
Posuvný e. p. je rovnocenný časovým zmenám indukčného toku. Prebieha aj v
dielektrikách.
Mierou schopnosti látky viesť e. p. ako posuvný prúd je permeativita , ktorá má rozmer
-1
F.m . Je to látková konštanta vyjadrujúca intenzitu vnútorného elekt. poľa vznikajúceho
dielektrickou polarizáciou.
Striedavý e. p. sa v tkanivách vedie prevaţne vo forme posuvného prúdu. E. p.
sprostredkú-vajú obojsmerné pohyby iónov, kt. smer sa strieda v rytme polperiód prúdu.
Veľmi rýchlymi pohybmi získaná energia sa mení na oscilačné a rotačné pohyby molekúl,

pričom vzniká veľké mnoţstvo tepla, kt. mnoţstvo sa zvyšuje so štvorcom intenzity
striedavého prúdu.
Nízkofrekvenčnému e. p. kladú membrány veľký odpor, vysokofrekvenčných e. p.
prechádza membránami vďaka malému kapacitnému odporu pri vysokých frekvenciách
ľahko (tzv. kapacitné premostenie bunkovej membrány).
Striedavý prúd s frekvenciou do 100 Hz má dráţdivé (tetanizujúce) účinky. So zvyšujúcou
sa frekvenciou dráţdivý účinok klesá a zaniká pri 10 kHz. Pri vysokofrekvenčných
prúdoch sa uplatňuje len tepelný účinok, kt. sa vyuţíva pri krátkovlnovej a
ultrakrátkovlnovej diatermie a mikrovlnovej th. Vyuţitie e. p. v th. sa uplatňuje najmä v
elektroanalgézii a elektrostimulačnej impulzoterapii. Klasické metódy, ako je diatermia,
galvanizácia, ionoforéza a ďalšie sa v ostatnom čase pouţívajú menej; →elektroterapia.
Účinok e. p. na CNS sa vyuţíva v th. niekt. psychických. ochorení (→elektroterapia),
krátke impulzy jednosmerného prúdu s energiou 200 – 360 J pri →defibrilácii, presne
časované impulzy aplikované tak, aby zasiahli komory vo vulnerabilnej fáze pri
→kardioverzii. Slabé elekt. impulzy, kt. nahrádzajú chýbajúcu činnosť vodivého systému
srdca vydávajú udávače kroku srdca (→pacemakery).
Úrazy elektrickým prúdom – poškodenie organizmu elekt. prúdom vzniká pri spojení
tela s dvoma bodmi, medzi kt. existuje elekt. napätie. Účinok e. p. na ľudské telo závisí od
viacerých faktorov, ako je intenzita a napätie prúdu, trvanie jeho účinku, typ e. p.
(striedavý, jednosmerný), frekvencia (ak ide o striedavý prúd), dráha v ľudskom tele a
odpor tela. Odpor ľudského tela je daný pomerne konštantným odporom vnútorných
tkanív a veľmi premenlivým prechodovým odporom koţe, kt. závisí od jej hrúbky, vlhkosti,
miesta dotyku, charakteru a času prechodu e. p.
Pri prechode striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz je priemerná hodnota odporu medzi
ľavou a pravou rukou pri napätí 220 V menšie ako 5 kW, kým pri napätí do 50 V môţe
dosiahnuť aţ 30 kW. Pri napätí 220 V klesá odpor vo vlhku na hodnoty asi 1 kW a vo
vode len na 500 W. Veľkosť e. p. prechádzajúceho organizmom závisí od vnútorného
odporu zdroja a odporu tela. Suchá ľudská koţa je dobrý izolátor, ale vlhkosť zniţuje jej
odpor. Nebezpečný je dvojpólový dotyk. Pri jednopólovom dotyku je dôleţitá izolácia proti
zemi (obuv, linoleum, guma); ak je nedostatočná, môţe vzniknúť vodivé spojenie so
zemou. Najnebezpečnejšie sú úrazy e. p. v kúpeľni, kde sa prúd dostane do tela cez
mokrú pokoţku. Vnútri tela sleduje e. p. dráhu, kt. zodpovedá najmenšiemu odporu.
Telové tekutiny, svaly a nervy sú najrýchlejšie vodiče e. p., lebo obsahujú vysokú
koncentráciu iónov. Najväčšie nebezpečie hrozí v prípadoch, keď dráha e. p. kríţi srdce
al. CNS.
Striedavý prúd je nebezpečnejší ako jednosmerný. Bez váţnejšieho rizika môţe telom
prechádzať striedavý prúd s frekvenciou 10 – 1000 Hz < 10 mA a jednosmerný prúd < 25
mA. Pri nízkofrekvenčnom prúde < 25 mA vznikajú úrazy a zastavenie dýchania, > 25 mA
aj zastavenie srdcovej činnosti. Prúdy s intenzitou > 80 mA a napätím > 50 V s trvaním >
1 s ohrozujú ţivot, prúdy > 1 A vyvolávajú ireverzibilné následky.
E. p. vyvoláva v bunke presuny iónov a depolarizáciu membrán. To je príčina vzniku
svalových kŕčov, zastavenia dýchania, straty vedomia, amnézie a fibrilácie komôr. Pri
prechode väčšieho prúdu srdcom vznikajú extrasystoly, pri vyšších napätiach fibrilácia
komôr. Fibrilácia vzniká, keď e. p. skríţi srdce vo vulnerabilnej fáze, t. j. počas vlny T.
Významné sú aj poruchy bunkových organel.

Energia e. p. sa pri prechode telom mení na teplo, čo zapríčiňuje popáleniny. Produkcia
tepla závisí od odporu tkaniva, preto sa popáleniny zjavujú najmä na miestach, kde
vstupuje do tela a vystupuje z neho. Teplo koaguluje cytosól buniek a poškodzuje endotel
ciev, čo vyvoláva trombózy. Po zasiahnutí bleskom je príčinou exitu fibrilácia komôr, príp.
nervový šok al. ťaţké popáleniny.
elektroanalgézia – [electroanalgesia] →analgézia vyvolaná elekt. prúdom; →elektroterapia.
elektroanalýza – [electroanalysis] chem. analýza pomocou elekt. prúdu.
elektrobio׀lógia – [electrobiologia] náuka o elekt. javoch v biosystémoch.
elektrobio׀skopia – [electrobioscopia] určenie prítomnosti al. neprítomnosti ţivota
pomocou elekt. prúdu.
elektróda – v uţšom zmysle vodič 1. triedy (kov), kt. sa do rozt. elektrolytu privádza (resp. z
neho odvádza) elekt. náboj. E., kt. sa do rozt. elektróny privádzajú, sa nazýva katóda a e.,
kt. sa zo sústavy odvádzajú sa nazýva anóda. Pretoţe smer elekt. prúdu je konvenčne
daný smerom prenosu kladných nábojov, je opačný neţ smer pohybu elektrónov.
E. sa v med. vyuţívajú najmä na: 1. snímanie akčných potenciálov; 2. elekt. stimuláciu
biol. objektu (→elektrostimulácia); 3. meranie pH a elekt. pomerov v kvapalinách (→pHmetria; →potenciometrická titrácia). Rozoznávame referenčné (so známou hodnotou
elekt. napätia), indikačné (meracie), kombinované (kde sú spolu referenčná i indikačná e.)
a stimulačné e.
Podľa materiálu e. a druhu rozt., do kt. je ponorená, sa rozlišujú: 1. e. prvého druhu; 2. e.
druhého druhu; 3. oxidačnoredukčné (redoxné) e.; 4. iónovo selektívne e.
Elektródy prvého druhu – moţu byť katiónové, aniónové al. amalgámové. Ku
katiónovým e. 1. druhu patrí napr. strieborná a vodíková e. V striebornej e. sa medzi
kovom a iónmi v rozt. ustavuje rovnováha
–

+

Ag (kov) ↔ e (kov) + Ag (roztok)
Pre striebro v tuhom skupenstve je aAg = 1, takţe Nernstova rovnica pre túto e. má tvar
RT
+
EAg = E°Ag + ––-- ln (aAg )
F
Túto e. tvorí strieborný pliešok ponorený do rozt. obsahujúceho strieborné ióny.
Vodíkovú e. tvorí platinový pliešok pokrytý platinovou čerňou (jemne rozptýlená platina s
veľkým obsahom absorbovaného H), nasýtený plynným H pod určitým relat. tlakom
(pH2)r. Na platinovej černi sa ustaví rovnováha medzi molekulami a atómami H, kt. sa
zúčastňuje na vlastnom elektródovom deji. Moţno to vyjadriť rovnicou
-

H2(g) ↔ 2 H(g) + 2 H2O (roztok) ↔ 2 H3O+ (roztok) + e (Pt)
Aktivitu redukovanej formy aH moţno vyjadriť z disociačnej rovnováhy molekulového
vodí-ka KD = aH2/aH2, kde aH2 je úmerná relat. tlaku plynného vodíka, kt. je elektróda
sýtená [aH2 = k,(pH2)r]:
-------

------

--------

aH = √ KDaH2 = √ KDk, (pH2)r = k √(pH2)r
Dosadením do Nernstovej rovnice a zhrnutím konštantných členov do E° (kt. je podľa
definí-cie nulový) dostávame.
+

RT
aH3O
EH2 = -–-- ln ––-------

F

--------

√(pH2)r

Ak sýtime vodíkovú e. pod normálnym tlakom (t. j. pod tlakom 101 325 Pa), je relat. tlak
jednotkový; Nernstovu rovnicu moţno napísať v tvare
RT
2,303 RT
2,303 RT
+
+
EH2 = –--- ln aH3O = –-–––------ log aH3O = –––-------- pH
F
F
F
z čoho vidieť, ţe jej potenciál klesá úmerne so zvyšujúcou sa hodnotou pH rozt. Moţno ju
pouţiť na meranie hodnoty pH rozt.
K aniónovým e. prvého druhu patrí chloridová e.
Elektródy druhého druhu – tvoria kovy pokryté ich málo rozp. soľou a ponorené do
rozt., kt. obsahuje ten istý anión ako táto soľ. Príkladom je argentochloridová e. Je to
strieborná e. potiahnutá vrstvičkou chloridu strieborného, ponorená do rozt. obsahujúceho
chloridové anióny. Aktivita strieborných iónov je nepriamo úmerná aktivite chloridových
iónov. Konštantou úmernosti je produkt rozpustnosti.
+

-

aAg = PAgCl/aCl

Po dosadení do Nernstovej rovnice dostaneme
RT
RT
RT
+
+
EAgCl = E°Ag + ––--- ln aAg = E°Ag ––--- ln PAgCl ––--- ln aCl
F
F
F
kde
RT
E°Ag + –--- ln PAgCl = E°AgCl
F
teda
RT
EAgCl = E°AgCl ––--- ln aCl
F
Štandarný potenciál argentochloridovej e. v sebe zahrňuje štandardný potenciál
striebornej e. a člen s produktom rozpustnosti chloridu strieborného.
K e. druhého druhu patrí kalomelová e., kt. tvorí ortuť
pokrytá málo rozp. chloridom ortutna-tým, Hg2Cl2
(kalomelom) a prevrstvená rozt. chloridu draselného.
Najčastejšie sa pouţíva nasýtená kalomelová e.
(nasýteným
rozt.
KCl).
Pouţíva
sa
pri
potenciometrických meraniach ako porovnávacia
(referenčná) e.
Obr. Typy elektród na potenciometrickú titráciu

Oxidačno-redukčné (redoxn) elektródy – tvorí ušľachtilý kov (platina) ponorená do rozt.
2+
3+
Obsahujúceho oxidovanú i redukovanú formu danej látky, napr. Fe a Fe . Vlastná
kovová e. len sprostredkúva prenos elektrónov a obidve látky (oxidovaná a redukovaná)
sú ióny, kt. sú v rozt. Oxidovaná forma má tendenciu prijímať na e. elektróny a redukovať
sa, redukovaná forma má opačnú snahu. Kaţdá z týchto tendencií je úmerná aktivite
príslušnej formy v rozt.

Potenciál redoxnej e. charakterizovaný elektródovou rovnováhou.
2+

Fe

-

(kov) ↔ e (kov) + Fe

3+

(roztok)

moţno vyjadriť Nernstovou-Petersovou rovnicou
3+

EFe /Fe

2+

= E°Fe /Fe

3+

2+

je štandardný redoxný potenciál tejto e.

EFe /Fe

3+

2+

RT
aFe
+ –---- ln ––-----2+
F
aFe

3+

---------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––--––Štandardné potenciály niektorých elektród pri 25 °C
Elektróda
E°/V
Elektróda
E°/V
-------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––
+
2+
Li /Li
–3,01
Ni /Ni
–0,23
+
2+
K /K
–2,92
Sn /Sn
–0,14
2+
2+
Ba /Ba
–2,92
Pb /Pb
–0,126
2+
+
Sr /Sr
–2,89
H /H2
0,000
2+
2+
Ca /Ca
–2,84
Cu /Cu
+0,34
+
Na /Na
–2,713
OH /O2
+0,401
2+
+
Mg /Mg
–2,38
Cu /Cu
+0,52
3+
Al /Al
–1,66
I /I2
+0,536
2+
2+
Zn /Zn
–0,763
Hg /Hg
+0,798
3+
+
Fe /Fe
–0,44
Ag /Ag
+0,799
2+
Cd /Cd
–0,402
Br /Br2
+1,066
+
Tl /Tl
–0,335
Cl /Cl2
+1,358
2+
Co /Co
–0,27
F /F2
+2,58
I , AgI(s)/Ag
–0,152
Cl , AgCl(s)/Ag
+0,222
Br , AgBr(s)/Ag
+0,71
Cl , Hg2Cl2(s)/Hg
+0,268
2OH , HgO(s)/Hg
+0,098
SO4 , Hg2SO4(s)/Hg
+ 0,615
2Br , Hg2Br2(s)/Hg
+0,140
SO4 , PbSO4(s)
+0,615
PbSO2(s)/Pb
+1,685
3+
2+
Cr /Cr
–0,41
BrO/Br
+1,33
3+
2+
2+
Ti /Ti
–0,37
MnO2/Mn
+1,236
4+
2+
Sn /Sn
+0,154
ClO4/Cl
+1,35
2+
+
Cu /Cu
+0,167
ClO3 /Cl
+1,45
442+
[Fe(CN)6] /[Fe/(CN)6]
+0,356
PbO2/Pb
+1,456
3+
2+
3+
2+
Fe /Fe
+0,77
Mn /Mn
+1,51
2+
2+
4+
3+
Hg /Hg2
+0,905
Ce /Ce
+1,61
Chinhydrónová
+0,699
---------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––+
aH = 1

Chinhydrínová eelektródy (chinhydrón je ekvimolárna zmes chinónu a hydrochinónu).
Hydrochinón (H2Ch) je slabá kys. charakterizovaná konštantou
2

2

+

aCh – a H3O
KA(H2Ch) = ---------––––––-aH2Ch

Anión hydrochinónu Ch2 – je redukovaná forma, kt. je v rovnováhe s formou oxidovanou
chinónom (Ch). Pre potenciál chinhydrónovej e. platí
2

+

RT
aCh
RT
aCha H3O
Echin = E° + –---- ln -–----+ E° + –---- ln -–––––--------------22F
aCh
2F
KA (H2Ch) aH2Ch
Po spojení všetkých členov, kt. sú konštantné, moţno rovnicu upraviť do tvaru

RT
2,303RT
+
Echin = E°chin + ––-- ln aH3O = E°chin - -––––----- pH
F
F
Závislosť potenciálu chinhydrónovej e. od pH je rovnaká ako pri vodíkovej e.; rozdiel je
len v hodnote štandardného redoxného potenciálu (pre 25 °C je E°chin = +0,6992 V). Táto
závislosť platí do pH = 8, pre väčšie hodnoty sa táto závislosť mení a navyše sa
hydrochinón oxiduje vzdušným kyslíkom, čím sa elektródový potenciál stáva
nereprodukovateľný.
V analyt. chémii, ako aj v med. ako →biosenzory sa pouţívajú →iónovoselektívne
elektródy
elektrodiagnostika – [electrodiagnostica] stanovovanie dg. meraním elekt. aktivity tkanív a
orgánov. Patrí sem: →elektroencefalografia, →elektrokardiografia, →elektromyografia,
→elektroretinografia, hodnotenie rozsahu denervácie pri periférnej obrne (→HoorwegovaWesissova krivka) a i.
elektrodurografia – [electrodurographia] →elektroencefalografia.
elektroencefalografia – [electroencephalographia] skr. EEG, metóda vyšetrovania elekt.
aktivity mozgu. Pravidelné, spontánne oscilácie elekt. potenciálu mozgu sa zosilňujú a
zazna-menávajú na oscilograf. R. 1848 E. Dubois-Reymond dokázal elekt. negativitu v
mieste rezu mozgom ţaby a korytnačky. R. Caton (1875) pozoroval elekt. negativitu v
králičom mozgu po pôsobení rozličných podnetov, napr. svetla a Danilevskij (1876) elekt.
výkyvy v kôre a podkôrových oblastiach mozgu. Za zakladateľa EEG sa pokladá H.
Berger (1912), kt. prvý získal elekt. výkyvy zo skalpu človeka. V praxi sa EEG pouţíva od
r. 1945.
Biopotenciály mozgu majú na povrchu hlavy amplitúdu rádu desiatok mV, preto sa
zosilňujú elektronickými zosilňovačmi so ziskom pribliţne 106. Zosilňovače s takým
vysokým ziskom sú však citlivé na rozmanité rušivé vplyvy z prístroja i z okolia.
Biopotenciály sa snímajú elektródami umiestenými symetricky po celom povrchu hlavy.
Pri orientačnom vyšetrení sa pouţíva 8 zvodov, pri podrobnom vyšetrení 15-19 zvodov
(obr. 1, 2, 3).
Počas neurochirurgických operácií moţno snímať potenciály z mozgu, odkrytej dura
mater (elektrodurografia) al. priamo z kôry (elektrokortikografia). Do mozgu moţno
zaviesť viacpólovú elektródu a snímať potenciály z jej hĺbky al. stereotaktickou metódou
tenké elektródy z nehrdzavejúcej ocele s presnosťou +0,5 mm (stereoelektroencefalografia).
Pri počte 19 elektród reprezentuje kaţdá elektróda zhruba súbor jednej miliardy
neurónov, takţe sa sníma akási sumovaná veľmi zovšeobecnená aktivita rozsiahlych
súborov neurónov. Navyše je vzdialenosť snímacích elektród od niekt. veľmi dôleţitých
miest normálnej i patol. elektrogenézy, ako je napr. limbický systém al. mozgové štruktúry
pri lebkovej báze veľká. Elektrokortikografia a pouţitie ihlových zanorených elektród zasa
vyţadujú chir. zákrok. Veľké nádeje sa vkladali do magnetoelektroencefalografie (MEG),
kt. sa detegujú generátory elektromagnetickej aktivity v
hĺbke mozgu. Táto metóda však zatiaľ sklamala.
Zosilnenie abnormality vĺn moţno dosiahnuť rôznymi
metódami, napr. forsírovaným dýchaním, prirodzeným al.
farmakologicky navodeným spánkom, fotostimuláciou
(rytmická svetelná stimulácia stroboskopom), chem.
stimuláciou
(napr.
pentazolom,
bemegridom
al.

kardiazolom, príp. v kombinácii s fotostimuláciou), hydratáciou vyvolanou pitresínom,
alkoholom, hypoglykémiou, nedostatkom kyslíka.

Obr. 1. Lokalizácia elektród na hlave pacienta I. Aby sa pokryl celý povrch lebky rovnomerne,
zmeria sa vzdialenosť medzi koreňom nosa (nasion) a záhlavným hrboľom (inion), kt. sa rozdelí po
10 al. 20 % (veľké bodky), kam sa ukladá 19 elektród pri klasickom snímaní. Pri systéme 10 % - 10
% sa môţe naloţiť aţ 64 elektród (malé bodky) (podľa Fabera, 1997)

Obr. 2. Lokalizácia elektród na hlave pacienta II. Rovina rovnobeţná so
zvislou rovinou nos-záhlavie je laterálna, paramediálna a identická s ňou je
mediálna. Zvislé roviny kolmé na predošlé sú podľa merania 10 % - 20 %:
prefrontálna, frontálna, centrálna, parietálna a okcipitálna. Elektródy sa číslujú
zľava doprava striedavo. Kaţdá elektróda má svoje meno a číslo. Tieto názvy
elektród sa uvádzajú nad kaţdou
krivkou EEG (podľa Fabera, 1997)
Obr. 3. Lokalizácia elektród na
hlave

pacienta.
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Mechanizmus vzniku EEG – mozog produkuje na všetkých etáţach elekt. aktivitu, kt.
moţno merať, najľahšie z povrchu lebky ako EEG. Spontánna rytmickosť je základnou
vlastnosťou mozgovej kôry.
Vznik EEG je podmienený zmenami podprahových potenciálov, kt. vznikajú pp. v
dendritickom poli vplyvom stimulácie al. oscilácií stupňovitých membránových
potenciálov. Ide o synchrónnu aktivitu podprahových variácií potenciálu ako výsledok
aktivity tisícov neurónov. Tieto potenciály vnútri buniek a medzi bunkami postupujú
dendrodendritickým al. elektrotonickým šírením a podmieňujú vznik vlnového potenciálu,
kt. sa sám udrţuje variá-ciami populácie neurónov. Extracelulárne gradienty voltáţe
výrazne menia citlivosť kôrových neurónov na stimuláciu. Zásadne do tejto činnosti
zasahuje talamus. Rytmické zmeny poten-ciálu na EEG vznikajú aj v izolovaných rezoch
mozgovej kôry, kde sa zachovalo intaktné krvné zásobenie.
Z hľadiska epileptogenézy moţno mozgové štruktúry rozdeliť na talamo-kortikálny systém
(zdroj absencií a záchvatov grand mal) a septo-hipokampový (zdroj simplexných a
komplex-ných fokálnych, t. j. psychomotorických záchvatov); →epilepsia. Talamokortikálny systém svojou cyklickou (reverberačnou) činnosťou produ
Podkladom tejto činnosti je pp. krúţenie vzruchov medzi neurónmi talamických rytmických

generátorov a neuróny kôrových stlpčekov po talamo-kortikálnych dráhach. Druhý
systém, septo-hipokampový, spája jednotlivé kortikálne oblasti (arey), sú podkôrové
asociačné a komisúhipokampus je area adolphactoria.
Hodnotenie EEG – pozostáva z posúdenia tvaru a amplitúd jednotlivých vĺn (obr. 4):
-vlny – alfavlny, Bergerove vlny, zisťujú sa prevaţne v parietookcipitálnej oblasti, ak je
jedinec v pokoji. Sú to hladké, pravidelné oscilácie s frekvenciou 8 – 12 c/s (8 – 13 Hz),
amplitúdy kolíšu medzi 50 a 100 mV. Pri senzorickej stimulácii a duševnej činnosti rytmus
vyhasína (je ,,blokovaný").

-vlny – betavlny, majú priemerné napätie 10 mV, frekvenciu 18 – 30 c/s (14 - 30 Hz), a
zisťujú sa v bdelom stave (,,reakcia zastavenia").

-rytmus – delltavlny), sú abnormálnym rytmom s frekvenciou < 4 c/s (0,5 – 3,5 Hz) a
zisťuje sa často v ľahkom spánku.
∂-vlny (thétarytmus) má frekvenciu 4 – 7 c/s (4 – 7 Hz) a vyskytuje sa nezriedka v
temporálnej oblasti.

Pre vlny niţšej frekvencie ako vĺn  platí,
ţe sa zjavujú s pribúdajúcim spomalením
vyššej voltáţe. Pri  a , kt. sú vo fyziol.
pásme frekvencií, sa elekt. potenciály
menia za fyziol. podmienok (pozornosť,
spánok) al. patol. okolností. Ich frekvencia
sa zniţuje v spánku, pri zvýšenom
vnútrolebkovom tlaku, edéme mozgu ap.,
kým zvýšenie frekvencie sa zisťuje napr.
pri toxickom poškodení mozgu, epilepsii.
Osobitné miesto zaujímajú tzv. kŕčové
potenciály, kt. sa zisťujú pri →epilepsiách.

Obr. 5. Normálna krivka EEG. Hore uvedená
krivka s dĺţkou ~ 4 s po spektrálnej analýze ukazuje
najväčšie mnoţstvo  aktivity, kt. dominuje, menej
je  a nepatrné mnoţstvo  a ∂ aktivity. Analýzou sa
moţno presvedčiť, ţe v EEG sú stále prítomné
všetky frekvenčné pásma, ale pri rôznych stavoch
(zavreté al. otvorené oči, psychotesty) sa ich
proporcie menia (podľa Fabera, 1997)

Obr. 6. Základný rymus v EEG zdravého
zrelého (asi 6-r.) bdiaceho mozgu pri
zatvorených očiach je aktivita , kt. je relat.
najvyššia a najpravidelnejšia temporoparieto-

okcipitálne. Frekvencia  je 8 – 13 Hz (kmitov
za s), amplitúda 20 – 100 mV (väčšinou ~ 50
mV). Znak v tvare leţiaceho L vţdy značí
vertikálne 100 mV amplitúdy a horizontálne 1
s (podľa Fabera, 1997)
Obr. 7. Ideálna areálna diferenciácia
zdravého človeka v bdelom stave pri
zavretých očiach: prefrontofrontálne je  a
plochá ∂ aktivita, frontocentrálne je nepravidelná
 a Rolandova aktivita, temporálne sa okrem 
zjavuje plochá ∂ a parietookcipitálne je vzhľadom
na ostatné oblasti relat. pravidelnejší  rytmus.
Hemisférové
rozdiely
bývajú
malé,
nad
dominantnou hemisférou (obvykle vľavo) býva niţšia amplitúda a menej pravidelný tvar a vĺn (podľa
Fabera, 1997)

Obr. 8. Bergerova reakcia alfa (syn. reakcia zastavenia, RZ, reakcia blokády, RB, alpha
attenuation reaction, AAR), t. j. potlačenie  aktivity pri otvorení očí. Najlepšie je viditeľná
temporoparietookcipitálne. Vysoké vlny frontálne sú artefakty z pohybu mihalníc a bulbov. Ide o
normálnu krivku s normálnou reakciou; artefakty pri otváraní a zatváraní očí (ţmurkaní) sú beţne
prítomné (Podľa Fabera, 1997); →Bergerova reakcia alfa.
Obr. 9. Normálny EEG – zvuková stimulácia
(šípka). Pacienti pri snímaní EEG v leţiacej polohe v
pokoji môţu usnúť. Aktivita  sa rozpadne, ale pri
zvukovej stimulácii sa pacient prebúdza a v EEG sa
opäť zjavuje aktivita . Tento jav môţe nastať aj po
výzve k otvofeniu očí. (Pri bdení je situácia opačná –
pri otvorení očí sa aktivita blokuje.) Zjavenie sa
aktivity  po stimulácii (paradoxná reakcia
zastavenia) svedčí o tom, ţe rytmy pred stimuláciou
boli spánkového pôvodu (podľa Fabera, 1997)
Obr. 10. EEG po usnutí
– zreteľné vlny ∂. Po
zvukovej stimulácii sa
opäť paradoxne zjavuje
aktivita  (paradoxná
reakcia
zastavenia);
aktivita ∂ pred zvukovou
stimuláciou nebola teda
patologická,
ale
spánková,
fyziologická
(podľa Fabera, 1997)

Obr. 11. Abnormálne grafoelementy v EEG
vyprovokované za patol. okolností spánkovou
aktivitou. Prejavy epilepsie v podobe striedajúcich sa
vysokých pomalých vĺn a hrotov. Vľavo je spánková ∂
aktivita, v strede komplexy hrot-vlna a vpravo

prebúdzacia reakcia s aktivitou . Prebúdzaciu reakciu vyvolala epileptická aktivita i verbálna výzva
na otvorenie očí (podľa Fabera, 1997)
Obr. 12. EEG u pacienta s nádorom frontálneho laloka vpravo. Po otvorení
očí (šípka nahor) sa v prvých 2 kanáloch netlmí abnormálna aktivita ∂-, ale 3. a
4. kanáli, t. j. centroparietookcipoitálne, sa nepravidelná pomalá aktivita  a ∂ tlmí
celkom dobre. Je to typický obraz fokálnej (loţiskovej) abnormality, kt. svedčí o
lokalizovanej (nie difúznej) poruche mozgových hemisfér al. kôry (podľa Fabera,
1997)

Kritériá abnormality EEG – zahrňujú: 1. v zákl. aktivite dominuje rytmus
pomalší ako 8 c/s al. aktivita ∂ aţ ; 2. prítomnosť výbojov pomalších ako
8 c/s al. vĺn ∂ aţ , najmä ak ich amplitúda je o 50 % vyššia ako zákl. a ak sú zreteľne
ohniskové; 3. prítomnosť dominantného rytmu (zväčša ), kt. frekvencia kolíše o > 50 %;
4. prítomnosť nepravidelnej vlny al. komplexu, kt. nesúvisia so zákl. aktivitou a nepatria k
normálnym grafoelementom, najmä ak majú amplitúdu vyššiu ako zákl. aktivita; 5.
prítomnosť →Bergerovej reakcie zastavenia rytmu ; 6. interhemisférová asymetria v
amplitúde (> 50 %), frekvencii al. priemernej perióde vĺn.
EEG pri niektorých poruchách CNS – pri posudzovaní tvaru kriviek sa rozlišujú: 1.
lokálne al. loţiskové zmeny ako prejav ohrani-čenej afekcie mozgu, napr. nádoru,
abscesu, krvácania, kontúzie; 2. celkové zmeny pri difúz-nom poškodení mozgu a sek.
léziách mozgovej kôry, napr. pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku, edéme mozgu,
celkových zápalových a atrofických ochoreniach mozgu, endokrinných a metabolických
poruchách, strate vedomia, kóme.
Synkopy – ako následok generalizovanej ischémie mozgu sú indikáciou na vyšetrenie
EEG, aby sa vylúčila epilepsia. Moţno ju dg., len ak vznikne počas vyšetrenia. Prejaví sa
postupným difúznym spomalením základnej aktivity aţ takmer po izoelet. čiaru a
návratom k norme opačným smerom. Prechodné výboje počas prirodzených
reanimačných mechaniz-mov treba odlíšiť od epileptických výbojov. Synkopy počas
vyšetrenia moţno niekedy vypro-vokovať.
Zápalové ochorenia mozgu – môţu sa prejaviť difúznymi poruchami aktivity rôzneho
stupňa a príp. loţiskami pomalej aktivity v závislosti od lokalizácie, rozsahu a charakteru
lézie. Meningitídy vykazujú nález na EEG, len ak ide o súčasné postihnutie mozgu (obr.
14). Pomocou EEG moţno pri encefalitíde sledovať dynamiku zmien a vyvodzovať závery
o prognóze. Sek. epileptické procesy majú svoje typické prejavy. Leucoencephalitis
sclerotisans subacuta (m. van Bogaert) sa vyznačuje nemeniacimi sa vysokými
amplitúdami rýchlejších komplexov a pomalých vĺn v niekoľkosekundovom pseudorytme
(obr. 15). Patognomonický nález sa zisťuje aj pri Creutzfeldovej-Jacobovej chorobe vo
forme vysokých viacfázových ostrých vĺn opakujúcich sa v určitom štádiu choroby v
pseudorytme asi 1c/s.
Obr. 14. EEG u 24-r. pacienta so seróznou
meningitídou. Šípka označuje otvorení očí. Po celom
povrchu tu ukazuje štvorica kriviek naprieč mozgom
difúzne abnormálne EEG s epizódami vyšších ostrých
vĺn. Abnormalita sa tlmí otvorením očí, čo svedčí o
relat. ľahkom stupni poškodenia mozgu zápalom

Obr. 15. EEG u 12-r. dieťaťa s Bogaertovou
subakútnou sklerotizujúciu leukoencefalitídou
(epilepsia, progresívne zhor-šovanie intelektu a
extrapyramídové príznaky). V EEG sa najprv
rozpadíáva základný rtymus a a zjavujú sa epizódy
vysokých nepravidelných d a ostrých vĺn, tzv.
Rademekerove (R) komplexy. Podobné obrazy sú aj
pri iných ťaţkých degeneratívnych a zápalových
ochoreniach mozgu (podľa Šimka, 1997)
Obr. 16. EEG u 58-r. pacienta s Alzheimerovou demenciou. Spočiatku sa zistilo paradoxné
,,zlepšovanie"  rytmu, kt. sa rozširuje aj do frontálnej oblasti, potom sa tento rytmus rozpadol a
nastúpil ∂, neskoršie  rytmus, a to súbeţne s degradáciou intelektu a dezintegráciou osobnosti. Asi
10 % pacientov má aj epilepsiu. Sú tu aj vyššie ostré vlny (označené bodkami), kt. sprevádzajú
zášklby v pravej polovici tváre (Jacksonova fokálna motorická epilepsia, tu ako sy. pri
degeneratívnom ochorení)

Úrazy mozgu – otras mozgu a úrazy spojené s poruchou vedomia charakterizuje
spomalenie zákl. aktivity, kt. je tým pomalšia, čím je bezvedomie hlbšie. Loţiská kontúzie
sa prejavia ako ohniská aktivity ∂ a , sek. epileptické ohniská typickými príznakmi. EEG
je veľmi dôleţité pri posudzovaní posttraumatických encefalopatií a objektivizovaní
príznakov.
Metabolické a endokrinné encefalopatie – hepatálna encefalopatia sa v EEG prejaví
spomalenou základnou aktivitou a ostrými vlnami trojfázového tvaru (obr. 20). Spomalená
zákl. aktivita býva aj pri urémii a neskorej gestóze. Hypoglykemická a hyperglykemická
kóma sa prejavuje ako kaţdá kóma pomalou základnou aktivitou , pri hypoglykémii sa
zjavujú aj epileptické grafoelementy. Pri hypertyreóze sa zisťuje zrýchlenie rytmu  a
výsky-tu aktivity , kým pri hypotyreóze naopak spomalenie zákl. aktivity, prímes vĺn ∂ a
sploštenie zápisu. Tetania, a to spazmofilná neuróza, ako aj hypokalciemická, sa
prejavuje prímesou vĺn ∂ aţ , osobitnými pozit. ostrými vlnami biokcipitálne v spánku, ale
aj epileptickými grafoelementami. Príznaky sa vyprovokujú al. prudko zhoršujú
hyperventiláciou.
Obr. 17. EEG u 40-r. pacienta s hepatargiou pri
cirhóze pečene. V EEG sú ∂ vlny v tvare
trojfázových potenciálov (označených bodkami).
Podobné obrazy sa pozorujú aj pri iných
poruchách metabolizmu, napr. v urémii,
diabetickej kóme ap. Bývajú tu 3 fázy: 1. rozpad 
a ∂ aktivity s psychickou alteráciou; 2. ∂ vlny a
uvedené trojfázové potenciály s ľahším bezvedomím; 3.  aktivita s hlbokým bezvedomím

EEG menia aj lieky ovplyvňujúce metabolizmus mozgu. Stimulanciá (adrenergiká a
cholínergiká) zrýchľujú -aktivitu a zniţujú amplitúdu, kým tlmiace látky (sedatíva,
hypnotiká, narko-tiká a neuroleptiká) zvyšujú výskyt pomalších vĺn ∂, pri narkóze aktivity .
Barbituráty a hy-dantoináty vyvolávajú v začiatočných fázach svojho pôsobenia a pri
chron. uţívaní difúzne a výrazne vysoké rytmy . Po tzv. kŕčových jedoch vznikajú
zvyčajne generalizované epilep-tické grafoelementy.
Kóma – prejavuje sa difúznym spomalením zákl. aktivity. Čím je kóma hlbšia, tým
pomalšia je frekvencia EEG. Pri lokálnom poškodení kmeňovej časti ascendentného

aktivačného systému (formatio reticularis) sa môţe zjaviť plochý zápis pripomínajúci bdelý
stav al. spánkovú fázu REM.
Epileptický záchvat vyvoláva náhly excesívny patol. výboj neurónov sivej hmoty mozgu,
kt. sa prejaví na EEG mohutnými výbojmi, a to aj vtedy, ak nevyvoláva klin. príznaky,
pretoţe nenadobudol dostatočnú intenzitu al. vznikol v klin. nemej časti kôry (subklinický
výboj). Ide o výkyvy napätia > 250 mV s nápadne strmým vzostupom a frekvenciou
obyčajne mimo rozsahu frekvencie vĺn a. Rozoznávajú sa veľké kŕčové vlny, veľké a malé
hroty (spikes); →epilepsia.
K špecifickým príznakom epilepsie patria: 1. hroty (angl. spikes) izolované vlny s
peridódou < 80 ms a zvyčajne vysokou amplitúdou; 2. elementy podobné ostrej vlne, ale s
periódou 80 aţ 200 ms; 3. komplexy hrotu a vlny al. ostrej a pomalej vlny (angl. spikes
and waves, mešita a minaret), t. j. hroty al. ostré vlny sledované vysokou pomalou vlnou s
periódou 200 – 500, resp. 1000 ms. Známe sú aj komplexy viacerých hrotov a pomalej
vlny. Tieto výboje sa môţu vyskytovať izolovane, v skupinách al. rytmoch.
Za nešpecifický príznak epilepsie sa pokladá akákoľvek paroxyzmálna aktivita a výboj. U
epileptika sa môţu ďalej zistiť EEG príznaky základného ochorenia, napr. nádoru a
rozličné stupne difúznych porúch. Ako medzizáchvatové sa vyskytujú všetky opísané
príznaky. Ich prevratný význam spočíva v tom, ţe umoţňujú dg. bez toho aby sa zachytil
záchvat, ba aj v predklinickom štádiu. Vyskytujú sa dokonca častejšie ako klin. záchvaty.
Parciálne (ohniskové) záchvaty majú medzi záchvatmi špecifické epileptické grafolementy
v mieste epileptogénneho ohniska, často na pozadí trvalého loţiska aktivity ∂ aţ , kt. je
príznakom org. lézie. Takéto loţiská aktivujú často sek. nešpecifické jadrá mozgového
kmeňa, kt. disponujú difúznymi projekciami do kôry a vyvolávajú difúzne výboje
nepravidelných komplexov ostrých a pomalých vĺn (tzv. sek. bilaterálna synchrónia).
Myoklonické záchvaty – mávajú typické difúzne výboje komplexov viacerých hrotov a
pomalej vlny. Pri záchvatoch prim. generalizovaných tonicko-klonických kŕčov (grand mal)
býva medzizáchvatový zápis chudobný al. bývajú viac al. menej pravidelné difúzne výboje
komplexov hrotov a ostrých i pomalých vĺn.
Negat. EEG nález nevylučuje epilepsiu. Dg. spoľahlivosť EEG moţno zvýšiť opakovaným
vyšetrením a aktivačnými metódami (hyperventilácia a prerušované svetlo). Počas
ľahších štádií spánku sa výrazne aktivujú EEG zápisy pri parciálnych epileptických
záchvatoch vychádzajúcich z temporálneho laloka. Účinným aktivačným prvkom je i. v.
podanie pentazolu al. bemegridu.
Pri narkolepsii sa často vyskytujú paroxyzmy normálneho spánkového zápisu, kt. sa
niekedy ťaţko rozlišujú od krátkych fyziol. poklesov vigility a bdelosti. Niekedy sú
prítomné aj paroxyzmy spánkovej fázy REM. Podrobné informácie sa získavajú
celonočnými zápismi EEG.
Vnútrolebkové nádory – nevzrušivé nádorové tkanivo neprodukuje akčné potenciály.
Nádor sa na EEG prejaví len v dôsledku poškodenia okolitého tkaniva, a to loţiskom vĺn ∂
a . Loţisko je tým výraznejšie, čím je nádor biol. malígnejší, väčší a čím bliţšie leţí pri
povrchu hlavy. Nádor v hĺbke, strednej čiare a zadnej lebkovej jame sa v EEG nemusí
prejaviť. Lokalizácia nádoru sa nemusí zhodovať s lokalizáciu ohniska na EEG.
Kolaterálny edém sa prejaví lokalizovanou aktivitou ∂ a , kt. môţe prekryť vlastné lokálne
príznaky nádoru na EEG. Začínajúci sa kónus sa prejaví intermitentným rytmom . EEG
nález pri nádoroch progreduje, jeho zhoršovanie po operácii znamená recidívu.

Cievne
lézie
mozgu
–
hemorágia
a
encefalomalácia spojené obyčajne s kolaterálnym
edémom vyvolávajú loţiskové príznaky podobné
nádoru (obr. 21), na rozdiel od neho sa však nález
na EEG po ich vyhojení normalizuje. Chron.
subdurálny hematóm vyvoláva sploštenie aktivity nad postihnutou hemisférou al.
výraznejšie vlny ů následkom súčasnej kontúzie mozgu. V dg. jasných prípadoch
cievnych lézií mozgu sa vystačí aj bez EEG.
Obr. 18. EEG u 56-r. pacienta s hypertenziou, hemorágiou v pravom frontálnom laloku s
kolaterálnym edémom. Obraz expanzívneho procesu. Vo všetkých pravých zvodoch je relat.
vyššia  aktivita, ale aj všeobecný rozpad  rytmu

Mozgová smrť – stav ireverzibilného vyhasnutia mozgových funkcií rozličnej etiológie sa
prejaví elektrocerebrálnym tichom v podobe izoelektrickej krivky, bez reakcií na akékoľvek
podnety. Trvanie takéhoto zápisu 24 h v prítomnosti ostatných klin. príznakov vyhasnutia
mozgových funkcií, pri normotermii (bez podchladenia) a bez liekov tlmiacich činnosť
mozgu u dospelého znamená ireverzibilitu zastavenia mozgovej činnosti a exitus letalis.
Pri →apalickom sy. sa zisťuje podobný nález na EEG, sú tu však prítomné klin. príznaky
zachovania kmeňových funkcií (napr. spontánne dýchanie). Spoľahlivejšia dg. mozgovej
smrti sa dosahuje pomocou mozgovej panangiografie.
Pri psychických dysfunkciách sa opisuje anomálny typ krivky EEG, tzv. sy. boxérskych
rukavíc, angl. B-Mitten EEG [angl. mitten, nem. Fausthandschuh palcovnice]. Vyskytuje
sa najmä pri dysfunkcii kôry s afektívnymi poruchami (Gibbs, 1960; 1965; Struve a Klein,
1976).
Obr. 19. EEG pri miernom neurotickom
syndróme
(cefalea,
nespavosť,
nepokoj).
Frekvenčne nestabilná a a častá  aktivita s nízkou
amplitúdou. Nízka amplitúda pre a aktivitu je < 30,
stredná < 50 a vysoká > 50V, pre  aktivitu sú to <
20, < 30 a > 30 V.

Obr. 20. Obr. Po 2-min hyperventilácii sa
zvyšuje amplitúda  a zjavujú difúzne al. len
epizodické ∂ vlny bez klin. prejavov. Táto reakcia
je u mladých osôb fyziol., u detí < 10-r. sa môţu
zjaviť aj  vlny, taktieţ bez príznakov, niekedy
však sprevádzajú tzv. vegetatívnu labilitu

Obr. 21. EEG pri neurotickom syndróme:
základný rytmus je  aktivita obvykle strednej
amplitúdy, frekvenčne veľmi labilná (15 aţ 25
Hz), v priebehu hyperventilácie sa zjavuje
spánková aktivita s paradoxnou reakciou
zastavenia, po zavretí očí je výrazný rebound
efekt.
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Obr. 22. Po 3-min hyperventilácii sa dostavuje spánková aktivita s ∂ aktivitou na ľavej strane. Po
zvukovej stimulácii (šípka) sa zjavuje paradoxná reakcia zastavenia so základným rytmom  (nie ).
Spánková aktivita pri hyperventilácii je následkom psychickej relaxácie, ako aj hypokapnie a i.
zmien vnútorného prostredia. Subjektívne pacientka pociťuje nepokoj
Obr. 23. 5-min hyperventilácie: po otvorení
očí sa v EEG takmer nič nemení, ostáva nízka
 aktivita. Avšak po zavretí očí (šípka) sa
zjavuje vysoká, frekvenčne veľmi labilná
aktivita. Je to typická ukáţka rebound efektu, kt.
sa zjavuje u neurotikov al. ospalých osôb.
Frontálne je svalová aktivita  vysoké pomalé
vlny
zo
zmien
koţného
galvanického
potenciálu, čo je tieţ typické pre nepokojný
vzrušený stav (podľa Fabera, 1997)
Obr. 24. Po 3-min hyperventilácii narastajú
pomalé a ostré vlny a zvyšuje sa ich amplitúda.
Po otvorení očí (šípka) sa utlmujú pomalé vlny
horšie ako v natívnej časti. Hyperventilácia je tu
osobitne provokatívna vďaka zápalu, takţe
optická aferentácia po otvorení očí uţ nie je
schopná tlmiť abnormálne grafoelementy

Obr. 25. EKG u 32-r. muža s anomáliou
osobnosti, veľkou impulzivitou aţ agresivitou.
V tomto zapojení k zadnej temporálnej
elektróde al. ušnici (A1 al. A2 elektródy) sa
zjavujú grafoelementy pripomínajúce komplex
ostrá–pomalá vlna (angl. mittens, palčiaky).
Grafoelement je v 1. kanáli podčiarknutý. Tieto
útvary sú prítomné u psychopatov a epileptikov
(podľa
Fabera,
1997)

Obr. 26. EEG u 12-r. chlapca s ľahkou mozgovou dysfunkciou (zlá koncentrácia, pobolievanie
hlavy, zlý prospech v škole, poruchy spánku, emočná labilita). V EEG difúzna aktivita ∂ a , niekedy
epizodická, najmä okcipitálne. Etiologicky prichádza do úvahy gen. faktory, pre-, peri- a postnatálne
komplikácie, úrazy a horúčkové ochorenia, meningoencefalitídy v ranom detstve, detská mozgová
obrna máva ťaţké nálezy EEG a výrazný neurol. obraz (podľa Fabera, 1997)

elektroencefalogram – [electroencephalogramma] grafický záznam elekt. aktivity mozgu;
→elektroencefalografia.
elektroencefaloskop – [electroencephaloscopus] prístroj snímajúci mozgové potenciály z
rozličných oblastí mozgu a zobrazujúci ich na obrazovke.
elektrofil – akceptor elektrónu, kt. je kovalentne viazaný na nukleofil; elektrofilný – majúci
afinitu k elektrónom, slúţiaci ako elektrofil.
elektrofor – zariadenie na výrobu statickej elektriny pomocou indukcie.
elektroforetogram – [electrophoretogramma] syn. elektroferogram, elektroforegram,
grafický záznam výsledku →elektroforézy.
elektrofóbia – [electrophobia] chorobný strach z elektriny.
elektroforéza – [electroforesis] skr. ELFO, fyz.-chem. rozdeľovacia metóda, kt. vyuţíva pri
delení látok rozdielnu pohyblivosť ich ionizovateľných častíc vo vonkajšom elekt. poli.
Pohyblivosť dispergovaných častíc v rozt. vel je definovaná ako rýchlosť pohybu častí v
elekt. poli s jednotkovou intenzitou. Je úmerná intenzite vonkajšieho elekt. poľa E
vel = UE
kde konštanta úmernosti U je tzv. elektroforetická pohyblivosť. Smer migrácie je daný
tým, či dispergovaná častica má kladný al. záporný náboj. Pri časticiach lyofóbnych sólov
je znamienko náboja dané nábojom absorbovaných iónov v obale micely; U je pri týchto
časticiach konštantné a pre danú časti charakteristické. U závisí od mnohých faktorov
(iónová sila, pH, viskozita, teplota), preto je definovaná vţdy len pre daný elektrolyt. ELFO
sa pouţíva najmä na fyz.-chem. charakterizáciu vysokomolekulových látkach a zistenie
počtu a koncentrácie ich jednotlivých zloţiek v zmesi.
Časticami lyofilných sólov sú často bielkoviny, kt. majú vo svojej štruktúre karboxylové
skupiny schopné odštepovať protón (kyslá disociácia), ako aj aminoskupiny schopné
pútať protón (zásaditá disociácia). Takéto látky sa nazývajú amfolyty.
Elekt. náboj amfolytov je daný súčasnou kyslou i zásaditou disociáciou. Pretoţe obidve
disociácie sú závislé od hodnoty pH rozt., je ňou určená aj absol. hodnota a náboj častice.
Pri určitej hodnote pH, v tzv. izoelektrickom bode pI (pre kaţdý amfolyt je to
charakteristická hodnota), je disociácia kyslých i zásaditých skupín rovnaká; výsledný
náboj iónu je nulový, a nulová je preto aj elektroforetická pohyblivosť. Pre pH < pI má
amfolyt kladný náboj, pri pH > pI záporný náboj. Z tejto závislosti a rozdielnej
elektroforetickej pohyblivosti rôznych amfolytov pri zvolenej hodnote pH vyplývajú rôzne
metódy ELFO na delenie koloidných zmesí (napr. zmesí bielkovín) a všeobecne delenie
iónových zmesí v rozt. Pri pH 8,6 má napr. albumín najväčší negat. náboj a putuje v elekt.
poli najďalej smerom k anóde, g-globulíny s najmenším negat. nábojom majú najmenšiu
elektroforetickú pohyblivosť.

Pohyblivosť proteínov v elekt. poli závisí okrem náboja aj od veľkosti a tvaru molekuly,
ako aj od pokusných podmienok (teplota, pH, intenzita poľa, iónová sila tlmivého rozt.); je
priamo úmerná napätiu a náboju častíc a nepriamo úmerná polomeru častice.
ELFO sa delí na dva základné typy, voľnú a zónovú.
Voľná elektroforéza – Tiseliova kyvetová ELFO, ELFO s pohyblivým rozhraním, sa vykonáva v rúrke tvaru U, pričom sa medzi analyzovaným rozt. a rozpúšťadlom, napr. medzi
rozt. bielkoviny v tlmivom rozt. a týmto tlmivým rozt. utvorí ostré rozhranie, kt. pohyb pri
precho-de prúdu sa sleduje (najčastejšie refraktometricky) a registruje. Ak sa analyzuje
zmes látok líšiacich sa vzájomne elekt. vlastnosťami, rozdelí sa pôvodné rozhranie na
toľko rozhraní, koľko je zloţiek v zmesi. Treba voliť a dodrţovať také pracovné
podmienky, aby počas ELFO ostalo ostré rozhranie, v kt. sa rozt. koloidu prevrství
tlmivým rozt.
Voľná ELFO sa pouţíva napr. vo farm. na kontrolu čistoty bielkovinových frakcií izolovaných z ľudskej plazmy. Pri práci s nimi treba dodrţovať predpísané podmienky, a to
prípravu
analyzovaného
rozt.
(koncentráciu,
príp.
dialýzu),
charakteristiku
tlmivého
rozt.
(zloţenie, pH, iónovú silu), pracovnú
teplotu a čas delenia, spôsob
registrácie frakcií a vyhodnocovania
elektroforeogramov.
Zónová elektroforéza – ELFO v nosiči, je oveľa jednoduchšia ako voľná ELFO a
vyţaduje oveľa menšie mnoţstvo skúšanej látky. Usporiadanie ELFO sa líši podľa druhu
pouţitého nosiča, kt. môţe byť chromatografický papier, agar, škrob, kremičitý gél,
acetylcelulóza, polyakrylamidový gél a i. Jednotlivé druhy nosičov uplatňujú svoje
špecifické vlastnosti (kapilárne, elektroosmotické ap.), preto treba presne definovať a
dodrţovať pracovné podmienky a pokiaľ moţno pouţívať na porovnanie štandardné látky.
Rozdelené frakcie (zóny) sa vhodným spôsobom detegujú, príp. eluujú.
Pri zónovej ELFO treba dodrţovať predpísané podmienky, t. j. druh nosiča, prípravu,
veľkosť pásikov a hrúbku vrstvy, charakteristiku elektrolytu (zloţenie, pH, iónovú silu),
koncentráciu skúšaného, príp. štandardného rozt., nanášaný objem, polohu štartu na
katodickej al. anodic-kej strane, elekt. pole (napätie, intenzitu prúdu), spôsob
vyhodnocovania elektroforeogramov (fotometrické, resp. denzitometrické a i.) a
registrácie. ELFO sa dá vyuţiť aj na preparatívne účely; okrem koloidov ňou moţno
oddeliť aj nízkomolekulové látky, ak sa líšia dostatočne elekt. nábojom (tzv. ionoforéza).
Zónová ELFO sa uplatňuje najmä pri kvantit. stanovovaní podielu jednotlivých bielkovín a
i. zloţiek telových tekutín, plazmatických lipoproteínov, hemoglobínov, určenie sekvencie
nukleových kys. Vo farm. sa pouţíva na zisťovanie totoţnosti a čistoty
strednomolekulových látok, napr. polypeptidov a i.
Pri tzv. diskovej ELFO sa pouţívajú diskontinuálne vrstvy polyakrylamidového gélu s
rôznou veľkosťou pórov a hodnotami pH, aby sa zabránilo difúzii a dosiahlo max.
oddelenie jednotlivých zloţiek. Vykonáva sa obyčajne v sklených skúmavkách. Pouţíva
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sa na delenie proteínov, vrátane paraproteínov nukleových kys. a i. (Mr 10 – 10 ) s ich
koncentráciou v rozpätí mg aţ ng. Osobitným prípadom ELFO je →imunoelektroforéza a
→rádioimuno-elektroforéza.

Typické elektroforeogramy frakcií plazmatických bielkovín. 1 – normálny obraz; 2 – plazmocytóm; 3 – akút. zápal al. nádor; 4 – ťaţká nefróza; 5 – cirhóza pečene; 6 – lézia
pečeňového parenchýmu
----------------------------------––––––––––––––––––-----Referenčné hodnoty ELFO frakcií proteínov séra
----------------------------------------––––––––––––––––––
Frakcia
rel. %
g/l séra
----------------------------------------––––––––––––––––––
Albumín
55 – 70
0,37 – 0,52
1-globulíny
2-5
0,01 – 0,04
2-globulíny
5 – 10
0,05 – 0,10
-globulíny
10 – 15
0,06 – 0,12
-globulíny
12 – 20
0,06 – 0,16
––––––––––––––––––––---------------------------------––Disková elektroforéza. 1 – izoenzýmy LDH (pečeňový
typ); 2 – plazmocytóm; 3 – makroglobulinémia; 4 –
nefritída; 5 – sarkoidóza; 6 – normálne sérové proteíny; 7
– tbc; 8 – karcinóm pľúc; 9 – reumatická horúčka

elektrofokusácia – [l. focus ohnisko] metóda delenia nabitých makromolekúl (napr.
proteínov) podobná →elektroforéze. V géli s lineárnym pH-gradientom putujú nabité
častice látok v elekt. poli do polohy zodpovedajúcej ich →izoelektickému bodu.
elektrofyziológia – [electrophysiologia] 1. časť fyziológie, kt. sa zaoberá elekt. javmi v
organizme; 2. fyziol. metódy na meranie elekt. javov rôznych druhov excitabilných buniek
ţivého organizmu.
elektrofyziologické metódy – slúţia na meranie a registráciu akčných potenciálov rôznych
excitabilných buniek. Patrí sem: meranie akčných potenciálov pomocou internej
mikroelektródy, metóda dvojitého sacharózového prstenca, metóda vazelínovej
kompartmentácie a metóda patch clamp a i. Tieto metódy sa môţu realizovať v 2
reţimoch: reţime napäťového zámku (angl. voltage clamp) a reţime prúdového zámku
(angl. current clamp).
elektrogastrografia – [electrogastrographia] metóda registrácie elektrickej aktivity ţalúdka
a i. úsekov GIT.
elektrogenéza – [electrogenesis] vznik akčného potenciálu v excitabilných bunkách
vplyvom neelekt. podnetu. Podľa toho, kt. ióny spúšťajú mechanizmus vzniku, sa
rozoznáva sodíková, vápniková a zmiešaná elektrogenéza. Sodíková eelektrogenéza –
vznik akčného membránového →potenciálu následkom zmeny permeability bunkovej

+

+

membrány pre ióny Na , kt. obsah vnútri buniek sa zvyšuje a iónov K sa zniţuje. Počas
pokoja bunky sodíková pumpa zabezpečuje vyrovnávanie pokojových gradientov tým, ţe
+
+
prenáša ióny Na z bunky a ióny K z mimobunkového prostredia do bunky. Vápniková
eelektrogenéza – vznik akčného potenciálu pri zmene permeability bunkovej membrány
2+
+
pre vápnik prúdom iónov Ca do vnútra bunky s následným únikom iónov K .
elektrochémia – odvetvie fyz. chémie zaoberajúce sa výskumom chem. reakcií prebiehajúcich vplyvom elekt. prúdu, ako aj chem. reakcií, pri kt. prebieha premena chem. energie
na elekt. energiu; e. skúma chem. deje na elektródach. V širšom slova zmysle je to náuka
o rovnováhach a dejoch v sústavach, kde aspoň niekt. zloţky nesú elekt. náboj, napr. o
→elektrolýze, transporte v rozt. →elektrolytov, rovnováhe medzi →elektródou a rozt.
elektrochirurgia – [electrochirurgia] pouţitie vysokofrekvenčného prúdu na operačný
zásah.
elektrochromatografia – spôsob oddeľovania látok, pri kt. sa kombinuje postupne
chromatografia a elektroforéze na nosiči.
elektrokapilarita – fyz. jav prejavujúci sa pri elektr. nabitej ortuti v kapiláre, ktorej
povrchové napätie závisí od potenciálu ortuti vzhľadom na rozt.
elektrokardiograf - [electrocardiograph] prístroj na registráciu →elektrokardiogramu. Jeho
základom je citlivý →galvanometer, ku kt. sa káblami privádzajú zmeny elekt. potenciálov
snímané z povrchu tela al. srdca →elektródami. Pretoţe tieto akčné prúdy sú veľmi malé,
musia sa pred registráciou asi 1000-krát zosilniť v zosilňovači. Výchylky galvanometra sa
prenášajú registračným zariadením na papier al. ich moţno sledovať na obrazovke
kardioskopu. Okrem toho má e. ciachovacie zariadenie, volič zvodov, rýchlosti posunu
papiera a regulácie citlivosti.
Podstatou registračného zariadenia je kymograf. Najčastejšie sa pouţívajú termické,
prúdové a mechanické registračné zariadenia. V termickom registračnom zariadení
vypaľuje rozţera-vená ručička galvanometra krivku na odvíjajúci sa papier pokrytý jemnou
vrstvou bieleho vosku, na kt. je vyrytý raster (sieť horizontálnych a vertikálnych čiar). Jeho
nevýhodou je malá odolnosť voči mechanickým a termickým vplyvom.
Prúdové (tryskové) registračné zariadenie pod tlakom vystrekuje z malého otvoru (dýzy) v
ručičke galvanometra atrament, kt. kreslí krivku na odvíjajúci sa papier s vytlačeným
rastrom. Tento spôsob registrácie je presnejší ako termický.
Pri mechanickom registračnom zariadení ručička galvanometra tlačí na papier s vrstvou
indiga, pod kt. sa pohybuje registračný papier a krivka sa naň kopíruje.
EKG sa obvykle zapisuje pri rýchlosti posuvu papiera 25, príp. 50 mm/s, pri kt. lepšie
vyniknú detaily krivky.
Prístroj sa ciachuje zatlačením kalibrovacieho tlačidla, čím sa zapojí signál veľkosti 1 mV,
pričom sa má v zápise utvoriť výkyv vysoký 10 mm. Táto kontrola správnosti (1 mV = 10
mm) sa má zaznamenať na začiatku al. konci kaţdého zápisu; ak výška výkyvu
nezodpovedá napätiu, treba ju upraviť zosilňovačom. Ciachu treba umiestiť do izoelekt.
úseku medzi vlnu T a nasledujúcu vlnu P.
Na registračnom papieri je raster, kt. tvoria veľké štvorce so stranou 5 mm, delené na 25
malých štvorčekov so stranou 1 mm. Na abscise grafu je čas v s, na ordináte voltáţ v mV.
Pri posune papiera rýchlosťou 25 mm/s zodpovedá 1 mm 0,04 s a 5 mm 0,2 s; pri posune
papiera 50 mm/s zodpovedá 1 mm časový interval 0,02 s a 5 mm 0,1 s.

Elektródy slúţia na odvádzanie zmien elekt. potenciálov z povrchu tela al. telových dutín
do prístroja. Sú zhotovené z vhodných kovov, najčastejšie zo striebra a zinku. Musia byť z
rovnakého materiálu a rovnakej veľkosti. Končatinové elektródy majú obyčajne tvar
oválnej al. štvorcovej doštičky 3,5 × 5 cm; pripevňujú sa ku končatine gumovými páskami.
Hrudníkové elektródy sú prísavné, majú tvar mištičiek al. kalíškov a na koţi sa
pridrţiavajú podtlakom docieleným stlačením pripojeného gumového balónika. Ich
nevýhodou je, ţe sa zle prisávajú na koţu ochlpeného hrudníka. U ľudí s krehkými
kapilárami môţu vyvolať v mieste prisatia drobné podkoţné krvácania. Na utvorenie
dokonalého elekt. kontaktu medzi elektródou a koţou sa pouţívajú elekt. vodivé pasty, kt.
sa vtierajú do koţe, aby sa odstránila povrchová suchá, elekt. nevodivá vrstva, a to do
začervenania (nestačí len nimi potrieť koţu).
Z elektród sa potenciálové zmeny do prístroja vedú káblami. Aby mali rovnaký odpor,
musia byť z rovnakého materiálu, musia mať rovnakú dĺţku a prierez. Káble pre
končatinové a hrudníkové zvody sa odlišujú miestom vstupu do prístroja a farbou:
červený je určený pre pravú hornú končatinu (RA - angl. right arm pravé rameno), ţltý pre
ľavú hornú končatinu (LA - angl. left arm ľavé rameno) a zelený pre ľavú dolnú končatinu
(LF - angl. left foot ľavá noha); čierny kábel označený písmenom N sa spája s elektródou
pripevnenou na pravú dolnú končatinu a odvádzajú sa ním rušivé potenciály
(uzemňovacia elektróda). Na banánikoch hrudníkových zvodov býva značenie V (angl.
voltage) al. C (angl. chest hrudník).
elektrokardiografia – [electrocardiographia] metóda registrácie akčných →potenciálov
srdca, kt. sa snímajú pomocou elektród umiestených na povrchu tela al. v srdci
(intrakardiálne elektródy) a znázorňujú vo forme krivky (→elektrokardiogram).
elektrokardiogram – [electrocardiogramma] EKG, grafický záznam elekt. procesov v srdci,
obraz šírenia vzruchu po svalovine predsiení a komôr; šírenie vzruchu vodivým systémom
srdca sa na EKG nezaznamenáva; →elektrokardiograf. EKG poskytuje informácie o
srdco-vom rytme, frekvencii, polohe srdca v hrudníku, poruchách tvorby vzruchu
(depolarizácie), jeho šírenia a úpravy (repolarizácie) vo vodivom systéme, ako aj
myokarde; por. →vektorkardiografia. Krivka EKG vzniká sumáciou intenzít a smerov
elekt. potenciálových rozdielov v jednotlivých vláknach myokardu a vodivého systému. V
jednotlivých zvodoch má rôzny obraz.
Vznik a vedenie vzruchov v jednotlivých vláknach – svalové vlákno myokardu v
pokojovom stave je polarizované: vnútro bunky je elektronegat., kým jeho okolie
elektropozit. Jeho transmembránový potenciál je –80 aţ –90 mV. Elekt. vzruch vo
svalovom vlákne vzniká v mieste mechanického, chem. al. elekt. podráţdenia. V mieste
podráţdenia sa náhle prechodne zvýši permeabilita bunkovej membrány a toto miesto sa
na krátky čas stáva v porovnaní s vnútrom bunky elektronegat. Tento dej sa nazýva
depolarizácia. Na vonkajšej strane membrány vzniká potenciálový spád medzi
elektronegat. nábojom uţ podráţdených a elektropozit., nábojom ešte nepodráţdených
oblastiach svalového vlákna (akčný membránový →potenciál). Vyrovnávanie týchto
potenciálových rozdielov umoţňuje akčný prúd. Dej spojený s úpravou podráţdenia sa
nazýva repolarizácia.
Vznik a vedenie vzruchov v srdci – niekt. časti →vodivého systému sú schopné
spontánnej depolarizácie a tvorby vzruchov (automacia). Automacia v sínusoátriovom
uzle (SA uzle) a oblasti predsieňovokomorového uzla (AV uzla), tzv. AV junkcii vzniká pri
max. diastolickom membránovom potenciáli –60 aţ –90 mV v dôsledku prim. uplatnenia
pomalého vápnikového kanála. Automacia v Purkyňových vláknach s max. diastolickými

potenciálmi –80 aţ –95 mV vzniká uplatnením rýchleho sodíkového kanála. Myokard
predsiení a komôr nevykazuje normálne diastolickú depolarizáciu, pri poškodení však
môţe vzniknúť jeho spontánna aktivácia pri membránovom potenciáli –50 aţ –60 mV.
Elekt. impulz v srdci normálne vzniká v sínusovoátriovom uzle (SA uzol), kt. sa označuje
ako krokovač (udávač kroku, pacemaker). SA uzol je uloţený v pravej predsieni pri
spojení s hornou dutou ţilou. Vzruch sa z neho šíri vlnovite najprv v myokarde pravej,
potom ľavej predsiene. Depolarizácia predsieňovej svaloviny sa na EKG zobrazí vo forme
vlny P. Predsiene sa aktivujú v koncentrických izochronných líniách, v komorách
postupuje depolarizácia zloţitejšie.
Po depolarizácii predsiení zasiahne vzruch atrioventrikulárny (AV) uzol, lokalizovaný v
hor-nej časti komorového septa, a postupuje ďalej Hisovými-Purkyňovými vláknami, aţ
nakoniec aktivuje obidve komory. Výrazom depolarizácie komôr vo zvodoch na povrchu
srdca je komplex QRS. Po depolarizácii komôr nasleduje fáza úpravy, repolarizácie, kt. sa
na EKG prejaví ako vlna T.
Depolarizácia komôr sa začína v oblasti komorového septa vľavo, pričom výsledný smer
depolarizácie, znázornený ako vektor, smeruje doprava, dopredu a dolu. Depolarizáciu
septa registruje elektróda v dutine a na povrchu pravej komory ako negat. výchylku (kmit
Q), elektróda v dutine a na povrchu ľavej komory pozit. výchylku (kmit R). Charakter
výchylky (pozit. al. negat.) závisí od výsledného smeru postupu depolarizácie. Kmit R v
zvodoch z pravého prekordia a kmit Q vo zvodoch z ľavého prekordia sa pokladajú za
výsledok excitácie komorového septa. Depolarizácia subedokardiálnych častí myokardu
prebieha takmer súčasne s depolarizáciou vodivého systému. Odtiaľ sa depolarizácia šíri
k subepikardiálnym častiam.
Registrácia EKG – na EKG sú potrebné najmenej 2 elektródy. Beţne sa EKG zhotovuje
pomocou 12 zvodov. Štandardné, bipolárne zvody (I, II, III) (→Einthovenove zvody)
zaznamenávajú rozdiely potenciálov medzi dvoma elektródami vzdialenými od srdca:
zvod I medzi pravou a ľavou hornou končatinou, zvod II medzi pravou hornou a ľavou
dolnou končatinou a zvod III medzi ľavou hornou a dolnou končatinou.
Unipolárne zvody snímajú potenciálové rozdiely z miesta priloţenia pomocou jedinej tzv.
diferentnej elektródy a neutrálneho pólu utvoreného spojením zvyšných elektród
Wilsonovou svorkou (indiferentná elektróda s nulovým potenciálom). Unipolárne
končatinové zvody podľa Wilsona registrujúce zmeny potenciálov umoţňujú registráciu vo
vertikálnej rovine. Diferentná elektróda sa prikladá na pravú hornú končatinu – VR, ľavú
hornú končatinu – VL, ľavú dolnú končatinu – VF. Pre nízke potenciály sa v praxi
pouţívajú zväčšené (augmento-vané) unipolárne končatinové zvody (aV) podľa
Goldbergera (aVR, aVL a aVF).
Unipolárne hrudníkové zvody podľa Wilsona snímajú potenciálové zmeny v horizontálnej
rovine, a to pomocou diferentných elektród umiestených po obvode hrudníka: zvod V 1 a
V2 z pravého srdca, V5 a V6 z ľavého srdca, kým V3 a V4 z prechodnej zóny. Pouţívajú sa
aj ďalšie zvody, napr. zvody z pravého prekordia (V1R aţ V6R) na dg. infarktu myokardu
pravej komory, zvody nakladané pokračovaním po obvode hrudníka vľavo dozadu (V 7 - v
zadnej axilárnej čiare, V8 - v skapulárnej čiare, V9 - v paravertebrálnej čiare), príp. etáţové
,
,
zvody uloţené o jedno medzirebrie vyššie (V 1 aţ V 6).

Obr. 1. Unipolárne hrudníkové zvody. A – zloţenie elektród;
B – tvary komorových komplexov

Ezofágový zvod sníma elekt. potenciály pomocou špeciálne konštruovanej unipolárnej al.
bipolárnej elektródy zavedenej cez paţerák do výšky ľavej predsiene.
Bipolárne hrudníkové zvody podľa Nehba sú umiestené v troch bodoch: 1. II.
medzirebrie parasternálne vpravo (elektróda z pravej ruky označená •); 2. zadná axilárna
čiara v mieste pre V7 (označená o); 3. oblasť srdcového
hrotu (označenie o). Tak vznikne tzv. Nehbov trojuholník
a zvody sa označujú ako D (dorzálny) - sníma
potenciálové rozdiely medzi bodom 1 a 2, zvod A
(anteriórny) - medzi bodmi 1 a 3 a zvod I (inferiórny)
medzi bodmi 2 a 3. Nehbove zvody umoţňujú
registráciu v horizontálnej rovine.
Obr. 2. Bipolárne hrudníkové zvody podľa Nehba

Korigované ortogonálne zvody podľa Franka umoţňujú snímať EKG pomocou 7
elektród v troch na seba kolmých osiach. Umoţňuje presnejšie posúdiť aktiváciu predsiení
a akomôr. Zvod X (transverzálny) zodpovedá pribliţne zvodu I, zvod Y (vertikálny) zvodu
aVF a zvod Z (sagitálny) zrkadlovému obraz zvodu V 2. Pri snímaní potenciálov z povrchu
a dutín srdcových komôr sa registrujú rôzne tvary kriviek. Nad zadnou stenou má
komorový komplex tvar QR a je prítomná negat. vlna T, V dutine pravej predsiene sa
zaznamenáva krivka QS, Qr al. QR
a invertovaná vlna T, v dutine ľavej
predsiene QS al. Qr. Tento zvodový
systém sa uplatňuje pri počítačovom
spracovaní
EKG
a
→vektorkardiografii.
Obr.

3.

Princíp

registrácie

ortogonálnych zvodov X, Y a Z podľa
Franka (podľa Cagáňa a Hulína, 1981)

MacFeeho-Parungaoov systém pouţíva 9 elektród.
Na špeciálne účely sa pouţívajú intrakardiálne zvody.
Elektrogram Hisovho zväzku - je záznam potenciálov Hisovho zväzku a i. miest v srdci
špeciálnou elektródou zavedenou pomocou katétra perkutánne cez v. femoralis al. v.
subclavia do pravej komory k trojcípej chlopni. Interval P–R sa skladá z troch častí:
intervalu P–A, A–H a H–V. Výchylka A je podmienená depolarizáciou distálnej časti
svaloviny pravej predsiene, výchylka H depolarizáciou Hisovho zväzku, výchylka V
depolarizáciou svaloviny komôr. Elektrogram Hisovho zväzku umoţňuje presnejšiu
identifikáciu arytmií. Farmaká rozdielne ovplyvňujú interval P–H a H–V.

Výchylku A vyvoláva depolarizácia distálnej časti svaloviny pravej predsiene, výchylku H
depolarizácia Hisovho zväzku, výkyv V depolarizácia svaloviny komôr.
Pri súčasnom snímaní elektrogramu Hisovho zväzku a EKG moţno určiť trvanie intervalu
P–A, A–H a H-V. Interval P-H tvoria zloţky P–A a A–H. Interval P–Q tvorí súčet intervalov
P–H a H–V. Interval H-V, resp. H-Q predstavuje čas vedenia
vzruchu cez Hisov zväzok a Purkyňove vlákna. Interval P-H je
meradlom vedenia vzruchu cez predsiene a AV uzol. Niekt.
poruchy vedenia v intervale H–V sa zjavujú len na
elektrograme Hisovho zväzku.
Obr. 3. Intrakardiálne EKG. HPP – EKG hornej časti pravej
predsiene; HZ – EKG Hisovho zväzku; A – aktivita dolnej časti pravej
predsiene; H – aktivita Hisovho zväzku; V – akivita medzikomorovej
priehradky (čas vedenia v komorách); znázornené sú aj intervaly P–
TR, P–A – čas zodpovedajúci pordráţdeniu predsiení (25 – 45 ms) v
blízkosti AV uzla) a H-V – čas vedenia v infranodálnom prevodovom
systéme (35 – 45 ms) aţ do myokardu; AH – čas vedenia v AV uzle
(50 – 120 ms)

Obr. 4. Tvary komorových komplexov QRS pri registrácii
depolarizácie v dutinách srdca a na povrchu hrudníka (podľa
Cagáňa a Hulína, 1981)

Hodnotenie EKG – klin. hodnotenie EKG pozostáva zo všeobecného opisu a opisu
jednotlivých kmitov, vĺn, úsekov (segmentov) a intervalov. Záznam by mal pozostávať z >
5 po sebe idúcich komorových komple- xov, pri nepravidelnej činnosti srdca by mal byť
dlhší. Na epidemiol. účely sa na hodnotenie EKG pouţía →minnesotský kód. V ostatnom
čase sa rozšírilo automatické hodnotenie EKG počítačom.
Všeobecný opis – zahrňuje posúdenie: 1. rytmu; 2. frekvencie; 3. typu, resp. polohy
elekt. osi.
■ Rytmus – za normálnych okolností je sínusový ak je vlna P normálna a interval P-Q
normálneho trvania. Je prejavom aktivity SA uzla. Pri posudzovaní srdcového rytmu sa
odporúča postupovať týmito otázkami: 1. Sú prítomné vlny P? 2. Majú normálny tvar? 3.
Je interval P–Q (P–R) normálne dlhý? 4. Je interval P-Q (P-R) stále rovnako dlhý? 5.
Nasleduje za kaţdou vlnou P komplex QRS? 6. Je šírka komplexu QRS normálna? 7. Sú
všetky komplexy QRS rovnako široké? 8. Má komplex QRS stále rovnaký tvar? 9. Je
,
vzdialenosť medzi vlnami R (R–R ) stále rovnako veľká? 10. Ak nie je rovnako veľká, je v
tejto zmene nejaké pravidlo? Ak moţno na všetky otázky odpovedať kladne, srdcový
rytmus je normálny.
■ Frekvencia – fh, sa dá vypočítať z podielu 60/interval R–R, v s. Spočítajú sa intervaly R–
R, počas 6 s (30 veľkých štvorcov po 0,2 s) a násobíme 10. Napr. počas 30 štvorcov (15
,
cm na EKG) sa napočíta 5 intervalov R–R ; 5 x 10 = 50. Iný spôsob spočíva v meraní
,
času medzi 2 za sebou idúcimi intervalmi R–R . Ak je napr. interval R–R, 1,2 s (60:1,2 .
100 = 50), frekvencia je 50/min. Pri absol. arytmii sa zrátajú srdcové akcie v 10-s intervale

a vynásobia číslom 6. Z obrazovky osciloskopu sa frekvencia srdca fh odhaduje podľa
vzorca:
60 . vs
fh = --–––- . c
L

vs = rýchlosť posunu stopy v mm/s, L = dĺţka obrazovky v mm; c = počet intervalov R–R,
na obrazovke. Ak je napr. dĺţka obrazovky 95 mm, počet intervalov R-R, 5, rýchlosť stopy
25 mm/s, fh = (60 . 25)/5 . 5 = 79.
Srdcová frekvencia sa dá merať aj pomocou špeciálnych pravítok. V moderných
prístrojoch sú zabudované kardiotachometre.
■ Určovanie polohy elekt. osi srdca – poloha elekt. osi komplexu QRS koreluje s anat.
polohou srdca. Posun elekt. osi môţe byť následkom hypertrofie niekt. komory al. porúch
vedenia
vyvolaných
poškodením myokardu,
príp. zmien vo vodivom
systéme.
Obr. 6. Určovanie polohy
elektrickej

osi

vo

frontálnej rovine podľa
trojuholníkového
systému (Scheidt, 1983)

Polohu
elekt.
osi
podľa
sagitálnej osi (vo frontálnej
rovine)
moţno
vypočítať
vynášaním
vek-torov
na
trojuholníkovú
(triaxiálnu)
referekčnú
mrieţku
zodpovedajúcu Eithovenovmu
troj-uholníku (zvod I, II, III). Na
výpočet
sa
najčastejšie
pouţívajú zvody I a III, z kt. sa
získa súčet pozit. a negat. kmitov
komplexu QRS pre daný zvod. Na
osovom
systéme
sa
potom
vyhľadajú hodnoty zvodu I a III so
spustením kolmíc z týchto zvodov.
Elekt. os srdca je daná priamkou
preloţenou stredom triaxiálneho
diagramu a priesečníkom týchto
kolmíc.

Obr. 8. Určovanie polohy elektrickej
osi srdca vo frontálnej rovine podľa
8-uholníkového

systému

Halhubera a spol., 1980)

(podľa

V praxi sa častejšie pouţívajú aproximatívne metódy, kt. vychádzajú z poznatku, ţe pozit.
komplex QRS smeruje k pozit. pólu daného zvodu, kým negat. QRS smeruje opačne. Ak
je súčet kmitov komplexu QRS v niekt. zvode 0, t. j. pozit. výchylka sa rovná negat., os
QRS je presne kolmá na zvod. Ak sa pozit. výchylka presne nerovná negat. výchylke, os
QRS sa bude nachádzať medzi komplexmi dvoch zvodoch, čo má za následok chybu <
5° aţ 10°. Jedna z metód vyuţíva osemuholníkový (hexaaxiálny) systém, t. j. zvody I, II,
III, aVR, aVL a aVF.
Intermediárna poloha (medzi + 30° aţ + 60°) – najvyšší kmit R je vo zvode II a je rovnako
vysoký al. o niečo vyšší vo zvode I neţ vo zvode III. Komplex QRS je vo zvodoch aVL a
aVF pozit. a podobá sa QRS vo zvodoch V5-V6.
Semivertikálna poloha (asi 60°) – komplex QRS je vo zvode aVF malý al. súčet kmitov
QRS je 0 a prevaţne pozit. je vo zvode aVF.
Vertikálna poloha (medzi +60° a +90°) – kmit R je najvyšší vo zvode II, al. môţe byť o
niečo vyšší vo zvode III. Vo zvode I je kmit R malý, väčšinou s prítomným kmitom S, al.
môţe byť negat. QRS Vo zvode aVL je negat. QRS a podobá sa QRS vo zvodoch V 5 - V6.
Semihorizontálna poloha (medzi 30° a 0°) – najvyšší kmit R je vo zvode I, najniţší vo
zvode III, kde je prevaţne negat. QRS. Vo zvode aVL je pozit. QRS a podobá sa QRS vo
zvodoch V5 - V6.
Horizontálna poloha (medzi 0° a -30°) – vo zvode aVF je komplex QRS negat. a podobá
sa QRS vo zvodoch V1-V2.
Pravotyp (extrémna deviácia elekt. osi doprava, okolo +120°) – pozit. kmit R je vyšší vo
zvode III neţ II a vo zvode I je negat. QRS s hlbokým kmitom S. Vo zvode aVL je negat.
QRS, kt. sa podobá QRS vo zvodoch V1–V2. Ak je súčasne pozit. QRS vo zvode aVR, je
elekt. os pri +120° a vtedy býva často negat. QRS aj vo zvode II QRS vo zvodoch V 1-V2
sa môţe podobať aj QRS vo zvode aVF.
Ľavotyp (extrémna deviácia elekt. osi doľava, okolo –20° a menej) – pozit. kmit R je len vo
zvode I, kým QRS je negat. vo zvodoch
II a III s hlbokými kmitmi S. Malý kmit q
predchádza pozit. kmit R vo zvode I a
aVL.
Obr. 9. Prechodná zóna vo V3 (podľa
Cagáňa a Hulína, 1981)

Podobným spôsobom moţno určovať aj elekt. osi vlny P podľa jej amplitúdy a orientácie.
Podľa pozdĺţnej osi sa hodnotí rotácia elekt. osi v smere al. proti smeru hodinových
ručičiek.
Hrudníkové zvody, v kt. kmity T a S majú rovnakú hodnotu, odráţajú polohu komorového
septa a určujú tzv. prechodnú zónu (normálne V3-V4). Pri rotácii elekt. osi v smere
hodinových ručičiek je prechodná zóna posunutá do zvodov V5 aţ V6, zvyčajne s kmitom
s (S) vo zvode I a kmitom q (Q) vo zvode III. Pri rotácii okolo transverzálnej osi (v
sagitálnej rovine) sa určuje poloha hrotu srdca: pri rotácii hrotu dopredu je prítomný kmit q
a pri rotácii dozadu kmit s vo zvodoch I, II a III.
Jednoduchú metódu na výpočet elekt. osi vo frontálnej rovine, kt. vychádza z pravouhlého
trojuholníka navrhol Meissner a spol. (1990): uhol° = 45. M/V, kde M je čistá výchylka vo
zvode s menšou výchylkou a V je výchylka vo zvode s väčšou výchylkou v mm al. mV bez
ohľadu na smer. Údaje sa získavajú v dvoch na seba kolmých zvodoch, najčastejšie I a

aVF, al. III a aVR. Výsledná elekt. os sa vypočíta z rozdielu vypočítaného uhla od zvodu s
väčšou výchylkou podľa toho, kam smeruje pozit. al. negat. čistá menšia výchylka. Takto
moţno určovať os vlny P, komplexu QRS a vlny T s max. podhodnotením o 4,1°.
Opis jednotlivých elementov EKG – normálny EKG sa skladá z kmitov vĺn, úsekov
(segmentov) a intervalov. Trvanie jednotlivých vĺn a časových úsekov sa určuje podľa
vertikálnych línií rastra, príp. pomocou pravítok s dvoma kalibrovanými stupnicami pre
dve rýchlosti posunu papiera 25 a 50 mm/s.
■ Vlna P – je iniciálna vlna EKG, výraz depolarizácie predsieňovej svaloviny. Býva pozit.
vo všetkých zvodoch s výnimkou aVR a V1, niekedy aj zvodu III, kde býva negat. Vlna P
býva hladká, oblúková, vysoká 2,5 mm (0,25 mV) a trvá 0,02 s, max. 0,11 s.
Repolarizáciu predsiení znázorňuje vlna aT, kt. býva plochá a negat., obyčajne skrytá v
komplexe QRS (zaznamenáva sa pri úplnej AV blokáde).
Zmeny vlny P – malé zmeny tvaru a amplitúdy vlny P môţu byť pri sínusovom rytme
následkom posuvu udávača kroku v SA-uzle kaudálne, al. pri vegetatívnych poruchách.
Výrazne je zmenená pri predsieňových arytmiách al. poruchách vedenia a hypertrofii
jednej al. obidvoch predsiení.
P pulmonale (dextrocardiale) je prejavom hypertrofie pravej predsiene. Vyznačuje sa
vertikálnou polohou , vysokou a hrotnatou pozit. vlnou P (amplitúda > 0,25 mV) vo
zvodoch II, III a aVF. Amplitúda iniciálnej deflexie vlny P je zvýšená i vo zvodoch V 1-V2.
P mitrale (sinistrocardiale) sa vyznačuje rozšírením vlny P > 0,10 s, kt. je pozit.,
dvojvrcholová a vo zvodoch I, aVF, V5 - V6. Terminálna negat. vlna P je vo zvodoch III,
aVF a V1 (bifázická vlna P). Je prejavom hypertrofie ľavej predsiene.
P cardiale (biatriale) sa vyznačuje súčasným
zvýšením amplitúdy a rozšírením vlny P. Vyskytuje
sa pri súčasnej hypertrofii al. dilatácii obidvoch
predsiení. Vlna P býva často dvojvrcholová s
abnormálnou terminálnou negativitou vo zvodoch
III, V1-V2.

Obr. 10. Typy vlny P

■ Interval P–Q – je interval od začiatku vlny P po začiatok komorového komplexu
(viditeľného začiatku depolarizácie predsiení a komôr). Určuje čas potrebný na postup
vzruchu z SA uzla cez svalovinu predsiení a vodivý systém srdca na svalovinu komôr.
Trvá 0,12 – 0,20 s, u starších osôb aţ 0,21 s. U detí býva kratší. Dĺţku intervalu
ovplyvňuje frekvencia akcie srdca.
Deviácia intervalu P-Q odráţa abnormálnu repolarizáciu predsiení. Predsieňová vlna aT,
obyčajne skrytá v komplexe QRS sa dá zachytiť ako plochá a negat., iba pri značne
predĺţenom intervale PQ al. kompletnej AV blokáde.
Elevácia (> 0,05 mV) al. depresia (> 0,08 mV) intervalu P–R (P-aT) býva pri
predsieňovom infarkte. Súčasne je prítomná elevácia komorového segmentu ST a často
aj zmena tvaru vlny P ako prejav vnútropredsieňovej prevodovej poruchy. Ak sa
zaznamená vlna aT, je hrotnatá s opačnou polaritou ako vlna P. Deviáciu segmentu P–R

treba posudzovať podľa úrovne segmentu T–P, pri vyšších frekvenciách však segment T–
P nemusí byť zreteľný pre superpozíciu vlny P na vlnu T.
Predĺţený interval Q–T je pri spomalenom AV vedení, kým skrátený interval PQ (PR) pri
WPW sy.
Interval P–P – čas od začiatku jednej vlny P po začiatok nasledujúcej vlny P.
Úsek PQ – časový interval od konca vlny P po začiatok komorového komplexu.
■ Komplex QRS je iniciálny komorový komplex, výraz depolarizácie komorovej svaloviny,
trvá 0,05 – 0,10 s.

Obr. 11. Nomenklatúra komplexu QRS (podľa
Cagáňa a Hulína, 1981)

Abnormálny kmit Q typický pre infarkt myokardu sa vyznačuje trvaním > 0,04 s a amplitúdou > 1/4 (1/3) kmitu R, amplitúda však nie je spoľahlivým ukazovateľom. Pokladá sa za
prejav transmurálneho infarktu myokardu (,,infarkt s vlnou Q"), resp. jazvy. Vo zvode III sa
môţe vyskytovať tzv. polohové Q závislé od dýchania. Kmit Q môţe byť súčasťou sy. SI a
QIII pri cor pulmonale acutum.
Zníţenie kmitu R môţe byť súčasťou tzv. nízkej voltáţe, keď súčet kmitov komplexu QRS
je > 0,5 mV pre bipolárne, < 0,65 mV pre unilaterálne končatinové zvody a < 0,7 (0,8) mV
pre prekordiálne zvody. Nízku voltáţ môţu zapríčiniť extrakardiálne faktory (emfyzém
pľúc, edém pľúc, obezita), perikardiálny výpotok, myokarditída al. jazva po infarkte
myokardu. Chýbanie kmitu R (vlna QS) sa zisťuje pri anteroseptálnom infarkte myokardu
vo zvodoch V1-V3 (V4), pri hypertrofii ľavej komory al. blokáde ľavého Tawarovho
ramienka. Tzv. mierna progresia kmitu R al. jeho obrátená progresia (R vo V 2 < R vo V1,
R vo V3 < R vo V2, R vo V4 < R vo V3) sa vyskytuje pri emfyzéme pľúc, hypertrofii ľavej al.
pravej komory, blokáde ľavého Tawarovho ramienka, WPW sy. al. ako dôsledok
prekonaného anteriórneho (septového) infarktu myokardu.
Kmit S je hlboký vo zvodoch II a III pri ľavej prednej fascikulárnej blokáde a široký v I, aVL
a laterálnych prekordiálnych zvodoch pri blokáde pravého Tawarovho ramienka (Wilsonov
typ).
Rozšírený komplex QRS (> 0,11 s) s rôznym stupňom aberácií (vrúbky a zálomy) môţe
byť pri poruchách vnútrokomorového vedenia, komorovej preexcitácii. V hypotermii býva
promi-nujúca pozit. vlna J (Osbornova vlna) vo zvodoch II, aVF, V3-V6.
■ Interval R–R – je interval medzi vrcholmi dvoch nasledujúcich komplexov QRS.
■ Kmit Q – je iniciálny negat. kmit komorového komplexu, najmenej konštantná časť
EKG. Je prejavom postupu aktivácie komorového septa zľava doprava. Jeho výška je <
25 % výšky R, trvá < 0,03 s.
■ Kmit R – prvý pozit. kmit komorového komplexu, kt. má v jednotlivých zvodoch rôznu
výšku. V štandardných zvodoch závisí od elekt. osi srdca, v unipolárnych zvodoch sa od
zvodu V1 k zvodu V6 postupne zvyšuje.

■ Intrinzikoidový kmit – angl. intrinsic deflection vlastná výchylka (rýchly pokles iniciálnej
výchylky), vyjadruje čas aktivácie komorovej svaloviny leţiacej pod exploratívnou elektródou. Určuje sa trvaním komplexu QRS od jeho začiatku po vrchol kmitu R. Vo zvodoch V1
aţ V2 býva 0,015 – 0,035 a vo zvodoch V5-V6 0,035 – 0,055 s.
■ Úsek S– T
Kmit S – negat. kmit, kt. ešte zaznamenáva depolarizáciu myokardu. Závisí od polohy
tela. V hrudníkových zvodoch sa od V1 po V6 postupne zmenšuje.
Bod J – je miesto, kde kmit S (al. R) viditeľne prechádza do segmentu S-T.
Úsek ST - časový interval od konca komplexu QRS po začiatok vlny T, normálne je
uloţený v izoelektrickej čiare. Je výrazom úplnej repolarizácie svaloviny komôr. Jeho
deviácia sa meria od úrovne segmentu P-R vo vzdialenosti 0,06-0,08 s od bodu J. Zmeny
úseku ST-T môţu byť sek. pri rozšírení komplexu QRS, v ostatných prípadoch ide o prim.
zmeny.
Depresia úseku S–T sa pokladá za abnormálnu, ak sa vyskytuje najmenej v 2 zvodoch, a
to v končatinových > 0,05 mV a v hrudníkových > 0,1 mV. Pri hodnotení depresie úseku
ST–T sa treba riadiť jeho odstupom a priebehom. Úsek ST–T môţe byť zníţený v
prítomnosti vlny aT, pričom úsek ST–T sa dá plynulo spojiť do jedného oblúčika s úsekom
P–Q; nemá patol. význam Za patol. sa pokladá schodovité posunutie úseku ST–T
výrazne pod úsek P–Q, s vodorovným al. nadol smerujúcim priebehom trvajúcim > 0,08 s.

Obr. 12, Depresia úseku S-T. Horizontálny, prehĺbený a
zostupujúci priebeh úseku ST–T. Prerušované čiary označujú
hranice 0,1 a 0,2 mV pod izoelektrickú čiaru

Rozoznávajú sa viaceré typy depresie segmentu ST: 1. ischemická (horizontálny al.
descendentný priebeh); 2. junkčná s pomalým ascendentným priebehom (pretína
izoelekt. čiaru pred začiatkom vlny T); 3. junkčná s rýchlym ascendentným priebehom
(nedosahuje izoelekt. čiaru pred začiatkom vlny T). Za prejav ischémie myokardu sa
pokladá ischemická depresia segmentu S-T > 0,1 mV al. pomalá ascendnetná depresia >
0,02 mV vo vzdialenosti 0,06-0,08 s od od bodu J; 4. ,,člnkovitá" s preterminálnou
negativitou vlny T býva pri digitalizácii.
Obr. 13. Niektoré typy zmien segmentu S–T. A –
normálny priebeh segmentu ST–T; B – naznačená
horizontálna depresia; C – horizontálna depresia; D –
klesajúca

depresia;

E

–

junkčná

depresia;

F

–

pseudodepresia podmienená prítomnosťou aT

Pri akút. infarkte myokardu je depresia úseku ST–T následkom subendokardiálnej lézie.
Jej recipročným obrazom je elevácia úseku ST–T v opačných, resp. vzdialených zvodoch.
Depresia úseku ST–T môţe tu však byť vyvolaná aj samotnou ischémiou al. nekrózou
myokardu, najmä pri postihnutí viacerých vetiev koronárnych artérií. Takáto depresia sa
môţe vyskytovať: a) pri dolnom infarkte myokardu vo zvode V1–V4 (V4–V6) – svedčí o
väčšom rozsahu ischémie ľavej, príp. aj pravej komory; b) pri prednom infarkte myokardu
vo zvodoch II, III a aVF; c) pri posterolaterálnom infarkte vo zvodoch V 2-V3 (,,ischemia at
a distance").

Krátkotrvajúca depresia úseku ST–T býva pri vazospastickej angina pectoris
(Prinzmetalova angina). Denivelácia úseku S–T sa vyskytuje aj pri tachykardii a u
vegetatívne labilných ľudí, a to najmä vo zvodoch II, III a aVF; moţno ich obyčajne
oddlíšiť od ischemických zmien podaním -blokátora.
Elevácia segmentu ST–T (< 0,25 mV) sa zisťuje vo zvodoch z pravého prekordia aj u
zdravých. Tzv. fyziol. variant elevácie segmentu ST–T býva súčasťou sy. včasnej
repolarizácie, kt. charakterizuje difúzna konkávna elevácia s vrúbkovaným al. pozvoľným
priebehom descendentného ramena kmitu R al. so zreteľným bodom J. Konkávna
elevácia segmentu ST–T býva pri akút. perikarditíde. Pri akút. poškodení myokardu je
elevácia prejavom ,,prúdov z poškodenia". Vlna T má amplitúdu < 1/6-1/8 kmitu R al. >
2/3 kmitu R. Podľa tvaru a priebehu môţe byť vysoká, hrotnatá, oploštelá, izoelektrická,
dvojvrcholová, negat. preterminálne al. terminálne, symetricky negat. (Pardeho T).
Krátkodobá elevácia segmentu ST–T môţe byť pri Prinzmetalovej angíne. Vegetatívne a
ortostatické zmeny segmentu ST–T sú najčastejšie vo zvodoch II, III a aVF a zvyčajne ich
moţno odlíšiť podaním betablokátora. Bývajú (podobne ako zmeny pri hyperventilácii)
príčinou klamnej pozitivity záťaţového EKG.
■ Vlna T – znázorňuje 3. fázu repolarizácie komorovej svaloviny. V končatinových
zvodoch je okrem zvodu aVR pozit. a rovnako
orientovaná ako najväčšia výchylka komplexu QRS
(je konkordantná). Vo zvode III nemusí byť pozit.
Zostupné rameno je strmšie ako vzostupné.

Obr. 14. Základné typy vĺn T v EKG (podľa Cagáňa a
Hulína, 1981)

■ Interval Q–T – vzdialenosť medzi začiatkom iniciálneho komorového komplexu, kmitu
Q (ak nie je prítomný, tak kmitu R) a koncom vlny T. Je výrazom depolarizácie a
repolarizácie komorovej svaloviny (tzv. elekt. systola srdca). Na klin. účely sa interval Q-T
koriguje v závislosti od srdcovej frekvencie; korigovaná hodnota intervalu Q–Tc trvá 0,34
aţ 0,42 s.
Zmeny intervalu Q– T – predĺţený interval Q – T (Q–Tc > 44 s) môţe byť spojený s výskytom komorovým arytmií, najmä polymorfnej komorovej tachykardie (torsade des pointes).
Predĺţený interval Q–T sa zisťuje pri Jervelovom-Langeho sy., Romanovom-Wardovom
sy., sek. pri infarkte myokardu, poruchách elektrolytov, toxickom al. idiosynkratickom
účinku antiarytmík, tricyklických antidepresív ap. Skrátený interval Q–T býva pri
hyperkalciémii (skrátenie segmentu S–T), intoxikácii digitalisom, hyperkaliémii.
■ Interval ST – vzdialenosť od konca vlny S po koniec vlny T.
■ Vlna U – nekonštantná nízka vlna po vlne T (0,5 mm), pokladá sa za prejav neskorých
následných potenciálov Purkyňových vláken. Negat. vlna U býva pri námahovej,
pokojovej, vazospastickej angina pectoris (Prinzmetalova angína) al. vzniká pri infarkte
myokardu. Prominujúca vlna U, kt. predchádza depresia segmentu ST–T a oploštelá vlna
T, býva pri hypokaliémii.

Obr. 15. Najčastejšie typy vlny U

Kritériá hypertrofie ľavej komory: 1. SV1/V5 + + RV5/V6 > 35 mm (> 3,5 mV); 2. trvanie
QRS > 0,09 s; 3. intrinsic deflexion (QR) v I, aVL, V5-V6 > 0,06 s; 4. deviácia elekt. osi
doľava viac neţ –30°; 5. posun prechodnej zóny proti smeru hodinových ručičiek; 6.
depresia segmentu ST–T a inverzia vlny T vo zvodoch I, aVL, V5-V6 (preťaţenie ľavej
komory); 7. P sinistrocardiale.
Kritériá hypertrofie pravej komory: 1. RV1(V2) – SV5(V6) > 10,5 mm (>1,05 mV) –
Sokolowov index; 2. vysoký kmit R (> 7 mm) a R > S vo zvodoch III, aVF, V1-V2; 3. hlboké
S vo zvodoch I, aVL, V5-V6/R < S, SV5-V6 > 7 mm; 4. intrinsic deflexion (QR) vo V1-V2 >
0,03 s; 5. QRS vo zvode III trvá > 0,1 s, príp. je prítomná aţ inkompletná blokáda pravého
ramienka, niekedy qR vo V1; 6. deviácia elekt. osi doprava (> +90°); 7. depresia segmentu
ST–T a negat. vlna T vo zvodoch II, III, aVF, V1-V3 (preťaţenie pravej komory); 8. posun
prechodnej zóny v smere hodinových ručičiek; 9. P dextrocardiale; 10. S0-III (sagitálny typ)
al. SI-QIII (pri cor pulmonale acutum).
Kritériá dvojkomorovej hypertrofie: 1. zvýšená amplitúda kmitu R nad pravým a ľavým
prekordiom; 2. kmit R vyšší a kmit S niţší vo V1 neţ ako pri izolovanej hypertrofii ľavej
komory; 3. nad obidvoma prekordiami depresie segmentu ST–T a negat. vlny Z; 4. chýba
typická deviácia elekt. osi.
Fetálny EKG je záznam srdcových potenciálov plodu pomocou elektród umiestených na
brušnej stene matky (nepriama, indirektná metóda) al. priamo na plode (priama, direktná
fetálna metóda). Moţno ich registrovať od 5. mes.
U novorodencov býva vlna P vysoká a široká, ale uţ v 2. týţd. ţivota sa zmenšuje a
skracuje. Interval P-Q je v prvom týţdni dlhší ako neskôr. Komplex QRS sa od narodenia
do dospelosti stále predlţuje. Vertikálna poloha elekt. osi srdca ( hlboký kmit S pri nízkom
R vo zvode I) sa mení a jej sklon doprava sa postupne posúva doľava. Segment ST–T
býva mierne elevovaný, dosť často stúpa strmo nahor.
U dojčiat chýba kmit Q vo zvode I; vo zvode III býva kmit Q prítomný veľmi často. Častá
je negat. vlna T vo zvode III. U detí v predškolskom veku je elekt. os obyčajne vertikálna.
U 8 aţ 10-r. detí sa niekedy zisťuje aj horizontálna poloha, v puberte častejšie vertikálna
poloha s niţším R vo zvode I. Typická negat. vlna T sa zisťuje v pravých prekordiálnych
zvodoch (V1-V4) aţ do obdobia dospievania.
Pri dýchaní sa mení poloha bránice, čo sa prejaví na EKG. Inspiračné zníţenie bránice
má za následok zvýšenie vlny P vo zvode II. a III. a sklonom osi QRS doprava (rotácia v
smere hodinových ručičiek). Pri hlbokom exspíriu sú zmeny opačné: srdce je uloţené viac
horizontálne a rotuje proti smeru hodinových ručičiek. Najvýraznejšie zmeny sú vo zvode
III. Kmit Q sa v inspíriu zmenší aţ vymizne.
Na EKG vplýva aj zmena polohy tela: v ortostáze sa elekt. os srdca otáča doprava,
zvyšuje sa vlna P vo zvode II a III, skracuje QRS a zniţuje vo všetkých zvodoch vlna T

(najvýraznejšie vo zvodoch II a III, vo zvode II sa niekedy stáva negat.). Najvýraznejšie sú
tieto zmeny pri postavení sa, v nasledujúcich min sa zmierňujú; markantnejšie sú u
mladých ako u starších osôb.
Pri tachykardii sa obyčajne zvyšuje komplex QRS, zmenšuje vlna T a zniţuje segment
ST-T; pri bradykardii sa zvyšuje vlna T.
Pri hyperventilácii sa stáva vlna T vo zvode II, príp. III, a vo zvode V1-V5 negat. Tieto
zmeny sa spájajú s tachykardiou zvýšeným tonusom sympatika a i. vplyvmi.
Pri telesnej práci a po nej sa okrem zvýšenia frekvencie akcie srdca zisťujú viaceré
zmeny EKG. Vlna T sa pri námahe zniţuje, po námahe sa môţe zvýšiť. Po námahe sa
zvyšuje vlna P vo zvode II a III, zniţuje segment P-Q a elekt. os rotuje doprava. Po väčšej
námahe sa zniţuje úsek ST-T vo zvode II a III, u zdravých jedincov však tento pokles
nepresahuje 0,5 mm.
Registrácia elektrického poľa srdca (mapovanie)
EKG neumoţňuje registráciu postupu aktivačnej vlny svalovinou predsiení a komôr,
pretoţe výsledná veľkosť a smer jej šírenia je určená sumačným vektorom. Mnohé
menšie odchýlky postupu aktivácie myokardu sa preto neprejavia. Rovnako je to aj pri
lézii myokardu v dvoch opačných smeroch (napr. prednej a zadnej steny ľavej komory),
kde je síce veľkosť sumačného vektora zmenšená, ale jeho smer sa výraznejšie nemení.
Pretoţe pri EKG sa zakladá na podmienke, ţe zdroj elekt. poľa srdca (EPS) je dipól
meniaci v čase veľkosť a smer, EKG nezobrazuje tzv. nedipolárne informácie v EPS, kt.
sú prejavom poškodenia myokardu.
Postup aktivácie myokardu umoţňuje sledovanie rozloţenia EPS pomocou mnohých
unipolárnych elektród uloţených na povrchu tela (prednej a zadnej strane hrudníka),
epikarde al. endokarde (mapovanie).
Nasnímané krivky EKG vyhodnotí počítač vo forme izopotenciálových, izointegrálových a
izochronných máp. V závislosti od hodnoteného povrchu sa rozoznávajú izopotenciálové
mapy prekordiálne, epikardiálne ap.
Rámec mapy tvorí do plochy rozvinutý povrch hrudníka - ľavá strana je oblasť prekordia,
pravá strana chrbát, v strede stredná axilárna čiara. Aktivovanú (pozit.) a ešte
neaktivovanú (negat.) časť na mape oddeľuje izoelekt. (nulová) čiara. Miesto najvyššej
aktivity je oblasť tzv. max. potenciálu, miesto najniţšej aktivity oblasť min. potenciálu.
Mapy sa zhotovujú podľa zvolených časových intervalov (napr. v 2., 10., 40. ms, v čase
vrcholu kmitu R, bodu J, vrcholu vlny T ap.) a ak ich premietneme v časovej postupnosti
ako film, znázorní sa postupná pulzujúca aktivácia v oblasti pravého ramena (aktivácia
predsiení) s následným preskočením do oblasti stredného prekordia (vedenie vzruchu AV
uzlom a prevodovým systémom sa nezobrazuje) s ďalším lavínovým postupom doľava,
nadol a dozadu na chrbát. Rozhodujúca informácia je v oblasti prekordia. Prvé prejavy
aktivácie sa na mapách zjavujú medzi 7. a 15. ms po začiatku depolarizácie komôr
(aktivácia septa) ako tzv. prienik (ostrovček pozitivity) v strednom prekordiu. Najčastejšie
je na mape jedno maximum a jedno minimum; hovorí sa o dipolarite mapy. Za patol.
okolností (loţiskové lézie, poruchy vedenia vzruchu ap.) sa dipolarita stráca. Dg. význam
má aj výskyt viacerých potenciálových maxím a najmä miním. Počas repolarizácie je
obraz pomerne stály, celá predná plocha hrudníka je pokrytá pozitivitou, kt. sa pomaly
rozptyľuje. Mapovanie EPS umoţňuje dg. loţiskových lézií myokardu. Ischemické loţisko
sa prejaví negativitou v mieste, kde sa normálne premieta obraz aktivácie. Koreláciou
epikardiálnych a prekordiálnym máp moţno pomerne presne určiť, kt. časti srdca sa

premietajú na príslušnú časť hrudníka. Najdôleţitejšou indikáciou na mapovanie EPS je
najmä monitorovanie loţiskových lézií myokardu. Dg. citlivosť metódy sa rovná citlivosti
koronárnej angiografie.

Mapovanie elektrického poľa
srdca.

Depolarizácia

komôr

zdravého psa.

Mapovanie elektrického poľa
srdca. Depolarizácia komôr pri
experimentálnom infarkte prednej
steny ľavej komory psa(podľa
Hulína a kol., 1992)

elektrokaustika – [electrocaustica] syn. elektrokauterizácia, galvanokaustika, spálenie al.
prepálenie chorobne zmeneného tkaniva pomocou kovovej slučky rozţeravenej elekt.
prúdom; →elektrokoagulácia.
elektroklíma – elekt. pole Zeme dané mnoţstvom iónov priestorového náboja a pôsobením
elekt. poľa a elekt. prúdu. Intenzita elekt. poľa sa výrazne mení najmä pred búrkou, keď
-1
môţe dosiahnuť aţ 1000 V.m a mení sa aj priebehom zráţok; →elektrické pole Zeme.
elektrokauter – [electrocauter] prístroj na vypaľovanie tkanív rozţeraveným elekt. drôtom.
elektrokoagulácia – [electrocoagulatio] koagulácia teplom vznikajúcim pri prechode elekt.
prúdu tkanivom organizmu.
elektrokochleografia – [electrocochleographia] elektronická metóda objektivizácie poruchy
funkcie vnútorného ucha, pri kt. sa elekt. impulzy (biosignály) vyvolané akustickými
podnetmi snímajú z oblastí za stredným uchom.
elektrokontraktilita – [electrocontractilitas] kontraktilita vyvolaná elekt. stimuláciou.
elektrokonvulzná terapia – EKT, starší názov elektrošoková th., účinná biol. th. metóda
pouţívaná najmä v psychiatrii. Podnetom na th. vyuţitie konvulzií v psychiatrii bola síce
mylná, ale predsa uţitočná teória Nyira a Jablonského o inkompatibilite schizofrénie a

epilepsie. Konvulzie na indukciu paroxyzmu pomocou gáfru pouţil maď. psychiater
Meduna (1934). EKT sa začala pouţívať potom, čo Ugo Cerletti a L. Bini r. 1938 vyvolal
epileptický záchvat striedavým prúdom (50 c/s, 90 – 120 V počas 0,1 – 0,5 s). Jej
bezpečnosť výrazne zvýšilo zavedenie myorelaxácie (kurare, 1940, sukcinylcholín, 1952).
S rozvojom psychofarmakológie v 1. pol. 50. r. postupne klesal záujem o EKT. Pokles
záujmu o EKT podmienilo aj nadmerné a niekedy aj neodôvodnené pouţívanie EKT
(napr. pri maladaptívnych poruchách osobnosti) a kritické hlasy verejnosti
(antipsychiatrické hnutie). K jej renesancii začiatkom 80. r. prispelo poznanie hraníc
psychofarmakológie (rezistencia) a zdokonalenie techniky EKT (pouţívanie krátkeho
pulzu s min. mnoţstvom energie, príp. aj so zabudovaným jednokanálovým EEG na
sledovanie priebehu paroxyzmu). Pouţívanie EKT v jednotlivých krajinách sa značne líši.
R. 1995 bol napr. počet pacientov liečených EKT v prepočte na 105 obyvateľov v
Nemecku len v 0,08, v Dánsku a Švajčiarsku 0,25, Kalifornii 1,1, kým vo Veľkej Británii
5,0 a ČR 5,5.
Pri th. EKT sa elektródy nakladajú bitemporálne al. unilaterálne na nedominantnú
hemisféru. Elekt. prúd musí prejsť celou hmotou mozgu, aj keď najväčšie nahustenie je v
miestach najhusteších siločiar (diencefalická oblasť okolo 3. komory).
Jestvujú viaceré modifikácie EKT: 1. EKT pod myorelaxanciami a hypnotikami na
zmierne-nie kŕčov s následnou oxygenáciou; 2. Fabingova metóda – kombinácia aplikácie
®
®
niketamidu (Coramin , Eucoran ) na vrchole začervenania EKT (umoţňuje zníţenie
celkového počtu elektrošokov); 3. kombinácia s pyretoterapiou, inzulínoterapiou,
ataraktikami; 4. Liebersonova metóda krátkych stimulov (Brief Stimulus Technique) s
trvaním pulzov 0,5 – 0,7 ms; 5. Friedmanova-Wilcoxova-Reiterova metóda stimulácie, pri
kt. sa aplikuje elektrošok 2 – 4 s, a to s frekvenciou opakovaných stimulov (pulzov) 120 aţ
200 c/s; 6. regresívna EKT (kumulácia elektrošokov) s aplikáciou > 1 elektrošoku/d počas
viacerých d; 7. Epsteinova metóda monopolárneho (sagitálneho) elektrošoku vyuţíva
jednosmerný, pulzujúci prúd asi 15 mA s frekvenciou pulzov 120 – 200 c/s.
Indikácie EKT (Abrams, 1992): 1. melanchólia, najmä s bludmi a halucináciami, stuporom,
suicidálnymi myšlienkami al. správaním, so závaţnými somatickými ochoreniami,
depresív-nou pseudodemenciou, vysokým vekom, graviditou, zlyhaním farmakoterapie,
preferovaním EKT pacientom; 2. mánia; 3. schizofrénia, najmä akút. a schizoafektívneho
typu; 4. sympto-matické psychózy po zlyhaní inej th.; 5. letálna katatónia a neuroleptický
malígny sy.; 6. nepsychiatrické indikácie (výnimočne): Parkinsonova choroba, bolestivé
sy.
Kontraindikácie EKT – absol.: nedávno prekonaný infarkt myokardu, mozgová al. srdcová
aneuryzma, nádor mozgu, zvýšený intrakraniálny tlak, demyelinizačné ochorenia a
hemoragické inzulty. Relat.: ischemická choroba srdca, ťaţšia hypertenzia, stav po úraze
mozgu, pľúcne ochorenia a deficit pseudocholínesterázy; pacienti s kardiostimulátorom.
Neţiaduce účinky pri pouţívaní moderných prístrojov nebývajú závaţné. Okrem bolestí
hlavy sa vyskytujú najmä prechodné poruchy pamäti. Ide o antegrádnu amnéziu (amnéziu
na uda-losti bezprostredne po th. výkone), retrográdnu amnéziu (amnéziu na udalosti
pred výkonom) a subjektívne mnestické dysfunkcie, kt. sa vyskytujú aţ po ukončení EKT
apretrvávajú týţdne, niekedy aţ mesaice. Mortalita sa uvádza 0,003 – 0,03 %. Zapríčiňujú
ju najmä kardiálne komplikácie.
elektrokortikografia – [electrocoricographia] snímanie elekt. potenciálov z povrchu mozgu,
napr. počas neurochir. výkonov na spresnenie lokalizácie loţiskových lézií.

elektrokortikogram – [electrocorticogramma] skr. ECoG, elektrokardiografický záznam;
→elektrokortikografia.
elektrokymografia – [electrokymographia] zaznamenávanie pohybov srdca a veľkých ciev
s pouţitím elektrokymografu.
elektrolepsia, ae, f. – [electro- + g. lepsis kŕč] →Dubiniho sy. (→syndrómy).
elektrolytická disociácia – vznik voľných iónov rozpadom molekúl rozpúšťanej látky.
elektrolyty – [electrolytos] elekt. vodivá látka (vodič) druhého poriadku; rozt., kt. obsahuje
voľne pohyblivé ióny. Vedenie präúdu v e. umoţňujú ióny, kladne a záporne nabité
častice, vzniknuté elektrolytickou disociáciou elekt. neutrálných molekúl; elekt. prúd sa
spája s mak-roskopickým pohybom iónov. K e. patria najmä rozt., v kt. voľné ióny vznikajú
elektrolytic-kou disociáciou, ako aj vodné rozt. solí (NaCl, KCl), kys. (H 2SO4, HNO3,
H2CO3) a zásad (KOH, NaOH). E. je aj celkom čistá voda, pretoţe vedie, aj keď nepatrne
+
elekt. prúd. Táto vlastnosť vody je podmienená vznikom oxóniových katiónov H 3O a
hydroxidových aniónov OH pri disociácii vody (→autoprotolýza).
Vlastnosti e. závisía od chem. zloţiek rozt., jeho koncentrácie a teploty. Za silné e. sa
pokla-dajú tie, kt. zostávajú značne disociované aj pri vyšších koncentráciách, na rozdiel
od slabých e., kt. disociácia s rastúcou koncentráciou rýchlo klesá.
E. sú aj niekt. tuhé látky, najmä iónové kryštály pri vysokých teplotách a ich taveniny.
Voľné ióny v nich vznikajú tepelným rozpadom kryštálovej mrieţky.
Keď do e. ponoríme elektródy, na kt. je pripojené jednosmerné elekt. napätie, elekt. pole
vnútri e. vyvolá usmernený pohyb voľných iónov. Kladné ióny (katióny) putujú k zápornej
elektróde a záporné ióny (anióny) ku kladnej elektróde. Cez e. tečie prúd. Podľa dohody
smer prúdu je určený smerom pohybu katiónov. Transport náboja vyvoláva aj prenos
látky.
Trvalý prúd v e. vzniká, keď sa prekročí isté hraničné napätie Ur, tzv. rozkladné napätie.
Pre napätie U > Ur je prúd I lineárnou funciou napätia, takţe platí
U = Ur + RI
kde R je pri stálej teplote konštanta a volá sa odpor e. So zvyšujúcou sa teplotou odpor e.
klesá, a to následkom toho, ţe so zvyšujúcou sa teplotou sa zmenšuje viskozita, a teda aj
sily, kt. brzdia pohyb iónov.
elektrolýza – [electrolysis] 1. hovor. výroba hliníka napr. horúcim elektrolytickým procesom.
2. Fyz. chémia rozklad elektrolytu prechodom jednosmerného elekt. prúdu; chem. reakcia
vyvolaná prívodom jednosmerného elekt. prúdu do elektrolytu.
Katódou sa do elektrolytu privádza prúd vo forme elektrónov, v elektrolyte prenášajú
náboj ióny a z anóny sa opäť odvádzajú elektróny. Pri prechode elekt. prúdu nastávajú v
miestach styku vodičov prvej (kovov) a druhej triedy (elektrolyty) chem. zmeny. Na katóde
sa vylučujú elektropozit. zloţky. Elektrón privádzaný zvonka sa odovzdáva iónu al.
molekule v rozt.
Na katóde látka prijíma elektrón, nastáva tu redukcia látok
-

ox + ve → red
kde ox a red sú oxidovaná a redukovaná forma látky, v počet prenesených elektrónov.
Príkladom redukčných dejov na katóde môţe byť:
a) vylučovanie kovov:

+

-

Ag + e → Ag

-

b) rozpúšťanie nekovov:

Cl2 + 2 e → 2 Cl

c) redukcia katiónov:

Fe

d) redukcia aniónov:

NO3 + 2 e → NO2 + H2O

3+

-

+ e → Fe

2+

-

e) redukcia molekúl

Na anóde sa vylučujú elektronegat. Anóda elektróny od iónov al. molekúl prijíma a látky
sa tu oxidujú: red → ox + ve
Príkladom oxidačných dejov na anóde môţe byť:
-

-

a) vylučovanie nekovov:

2 Cl → Cl2 + 2 e

b) rozpúšťanie kovov:

Ag → Ag + e

c) oxidácia katiónov:

Fe

d) oxidácia aniónov:

[Fe(CN6)]4 → [Fe(CN6)]3 + e

+

2+

→ Fe

3+

-

+e

-

-

-

e) oxidácia molekúl

Uvedené oxidačné al. redukčné deje nemôţu prebiehať izolovane, ale (obdobne ako pri
acidobázických dejoch) vţdy prebehne oxidačný i redukčný dej súčasne (počet
vymenených elektrónov v obidvoch čiastkových dejoch musí byť rovnaký).
-

Ak prebieha na katóde redukčný dej: ox 1 + e → red 1
2+

napr. Cu

-

+ 2 e → Cu

a na anóde dej oxidačný: red 2 → ox 2 + e
napr. Zn → Zn

2+

-

-

+2e

prebehne vlastne oxidačnoredukčný (redoxný) dej:
ox 1 + red 2 ↔ ox 2 + red 1
│

│

--–––––-------

druhý redoxný systém
│prvý redoxný systém │
-–––––––––––----------------------------

t. j.
2+

Cu

+ Zn ↔ Zn
│

│

2+

+ Cu

---–––------

druhý redoxný systém
│prvý
redoxný systém │
-------------------–––––––––––---------Príklad: elektrolýza vodného rozt. hydroxidu sodného. Po pripojení elektród na zdroj
jedno-smerného prúdu (napr. akumulátor) putujú ióny elektrolytu k opačne nabitým
elektródam, kde vzniká elektródová reakcia. Na katóde prebieha katódová redukcia iónov
+
+
Na : Na + e → Na, na anóde anódová oxidácia iónov OH : OH → OH + e
Uvedené dva elektródové deje sa nazývajú primárne. Ak sú produkty prim. deja nestále,
na-sledujú ihneď sekundárne elektrolytické deje, aţ sa dospeje k stálym produktom.
Napr. redukciou vzniknutý sodík ďalším sek. dejom prechádza na molekulový vodík a z
rozt. uniká: 2 H → H2

Výsledkom prim. e. na anóde sú radikály OH, kt. však ihneď sek. elektrolytickým dejom
pre-chádza na vodu a atómový kyslík: 2 OH → H2O + O
Vďaka sek. e. sa teda e. vodného rozt. NaOH javí ako rozklad vody na plynné prvky H 2 a
O2.
Kvantitat. stránku e. študoval Faraday, kt. ju formuloval v 2 zákonoch e.; →zákony.
elektrolyzér – prístroj al. zariadenie v kt. prebiehajú elektrotermické reakcie za pôsobenia
jednosmerného elekt. prúdu; →elektrolýza.

Schéma elektrolyzéra

elektromagnetická indukcia – vznik elekt. prúdu v uzavretom vodivom obvode pri zmene
toku magnetickej indukcie plochou, kt. tento vodivý obvod ohraničuje. Elekt. prúd utvára
vo svojom okolí magnetické pole. Faraday dokázal, ţe existuje aj obrátený jav. Jeho
objav umoţnil konštrukciu strojov na výrobu elekt. prúdu a vyvolal rozvoj elektroniky.
Vznikajúci prúd sa nazýva indukovaný prúd a napätie, kt. ho vyvoláva, indukované
napätie. Indukčné účinky má len premenné magnetické pole. Indukované napätie vzniká
aj na koncoch vodiča, kt. sa pohybuje v →magnetickom poli tak, ţe pretína indukčné čiary
magnetického poľa.
elektromechanická disociácia – stav, keď je na EKG viditeľná elekt. aktivita srdca, ktoré
však netepe (elekt. aktivitu myokardu nesprevádza kontrakčná činnosť, je teda malý al.
nulový srdcový vývrh a stav vyţaduje okamţitú resuscitáciu). Vzniká pri ťaţkých
chorobách srdca (akútny infarkt myokardu, tamponáda), vplyvom niekt. liekov.
elektromechanický – týkajúci sa elekt. a mechanických javov. Term,ín sa pouţíva
obyčajne v súvislosti so srdcom na opis spojenia elektrických zmien (akčný potenciál,
EKG) s mechanickými (kontrakcia).
elektromigračné metódy →separačné metódy.
elektromotor – stroj, kt. mení elekt. energiu na mechanickú. E. sú zaloţené na silovom
pôsobení magnetického poľa na vodič, ktorým preteká prúd. Na obdĺţnikový závit s
prúdom pôsobí v magnetickom poli trvalého magnetu al. elektromagnetu magnetická sila.
Podľa druhu pouţitého prúdu sa rozoznávajú e. na jednosmerný a striedavý prúd. Z
vlastností magnetického poľa vyplýva, ţe kaţdý generátor jednosmerného prúdu môţe
pracovať akj ako motor na jednosmerný prúd. E. pracuje aj ako dynamo, pretoţe jeho
rotor sa otáča v mag-netickom poli. Podľa Lenzovho pravidla vzniká v ňom indukované
napätie, kt. závisí od rýchlosti, s kt. sa otáča rotor, čiţe od zaťaţenia motora a vţdy
zmenšuje prúd v rotore. Ak chod motora mechanicky brzdíme, odoberaný prúd sa zväčší,
lebo indukované napätie vzhľadom na menšie obrátky klesne. E. si teda sám reguluje
odber prúdu, a tým aj výkon, podľa mechanického zaťaţenia.
E. na jednosmerný prúd sa vyrábajú ako sériové, derivačné al. zmiešané. V sériovom
elektromotore vinutím elektromagnetu aj rotorom prechádza ten istý prúd. Vyznačuje sa
veľkou ťaţnou silou pri rozbiehaní, keď protipôsobiace indukované napätie vznikajúce v

rotore je ešte malé. Pretoţe sa sériový motor dobre prispôsobuje zmenám zaťaţenia,
pouţíva sa všade tam, kde sa mán hneď po zapúnutí vyvinúť veľká ťaţká sila, napr. v
trolejbusoch, lokomotívach, výťahoch, ţeriavoch. V derivačnom eelektromotore vinutím
elektromagnetu prechádza konštantný prúd, a preto pri zmenách zaťaţenia sa frekvecnia
otáčania rotora mení len málo. Pouţíva sa na poháňanie strojov, prti kt. sa vyţaduje
konštantná rýchlosť otáčania. Zmiešaný eelektromotor spája výhody obidovch typov.
Pouţíva sa na pohon zariadenmí s nervonomer-ným zaťaţením.
Zmysel otáčania sa rotora kolektorového e. s elektromagnetmi nevzávisí od polarity naň
pri-pojeného zdroja jednosmerného prúdu. Zámena pólov má za následok súčasnú
zmenu smeru magnetického poľa aj prúdu vnútri rotora. Kolektorové e. s elektromagnetmi
môţu byť teda poháňané aj striedavým prúdom. Musia mať však jadro elektromagnetov
zhotovené z tenkých od seba izolovaných ţelezných plechov, aby sa zabránilo príliš
veľkým stratám vznikom vírových prúdov. Kolektorové e. sa však konštruujú len pre malé
výkony. Pri väčších prúdoch vzniká napr. na kolektore neţiaduce iskrenie.
Pre väčšie výkony a striedavé prúdy sa pouţívajú bezkolektorové trojfázové indukčné e.
vyuţívajúce točivé magnetické pole. Trojfázový prúd sa vedie do vinutia, kt. je umiestené
na statore, čo je veľká výhoda, pretoţe nie sú potrebné kolektorové krúţky a kefky, v kt.
vţdy nastávajú straty iskrením. V praxi sa najčastejšie pouţívajú trojfázové asynchrónne
e. s kot-vou nakrátko, v kt. so asynchrónny motor sám reguluje obrátky podľa zaťaţenia.
elektromyograf – [electromyograph] zariadenie na snímanie →elektromyogramu. E.
pozostáva z 2 – 4 elektronických zosilňovačov s pribliţne 1000-násobným ziskom.
Zosilnené potenciály sa orientačne zobrazujú na katódovom osciloskope a vybrané časti
dokumentujú zápisom na registračnom papieri al. polaroidovej fotografii z obrazovky
osciloskopu. Poten-ciály sa dajú sledovať aj ako zvukový fenomén. E. býva vybavený
pamäťou a prídavnými elektronickými obvodmi, pomocou kt. sa registrované potenciály
merajú sa spracúvajú. Súčasťou e. je aj stimulátor spojený so zorazovacím zariadením,
takţe moţno pozorovať a zaznamenávať aj odpovede na elekt. podnety. Typické e.
elektródy majú tvar ihly, do kt. sú izolovane zasunuté 1 – 2 elektródy s priemerom 0,07 aţ
0,15 mm. Sníma sa medzi týmitom elektródami al. oproti oceľovému plášťu ihly. Na
záznam z rozsiahlejších oblastí sa pouţívajú povrchové koţné elektródy podobné EEG. V
ostatnom čase sa pouţívajú aj mikroelektródy na registráciu jednotlivých svalových
vláken. Na snímanie EMG sa dajú pouţíť aj viackanálové EEG prístroje so zosilnením
nastaveným na niţší stupeň; →elektromyografia.
elektromyografia – [electromyographia] skr. EMG, metóda snímania sumárnych akčných
potenciálov počas svalovej kontrakcie pomocou →elektromyografu. Zákl. štruktúrnofunkč-ným elementom svalu je elektromotorická jednotka. Tvorí ju jedna motorická bunka
predného rohu miechy, jej neurit, kt. vedie impulz cez predný koreň miechy a príslušný
nerv do svalu. Impulz z nervu na sval sa prenáša na nervosvalovej platničke.
Elementárnym prejavom jedného impulzu v nervosvalovej jednotke je bi- aţ trifázický
hrot. Ním odpovedá jednotka na impulz podľa zákona všetko al. nič, takţe jeho amplitúda
(0,5 - 3 mV) sa za normálnych okolností nemení. Zvyšovanie intentizy svalovej kontrakcie
sa prejaví zvyšovaním frekvencie hrotov na tej istej motorickej jednotke al. zapájaním sa
ďalších jedno-tiek svalu do činnosti.
V pokojovom stave pri úplnej relaxácii svalu sa sníma len tzv. operatívny pokoj
(izoelektrická čiara bez svalových potenciálov). Excitabilitu regulujú nadsegmentové
vplyvy. Poruchy tohto operatívneho pokoja sa zisťujú pri centrálnych léziách, spastickej
paréze, dystónii a hyperkinéze.

Pri miernej vôľovej kontrakcii sa zjavujú svalové hrotové potenciály spočiatku od seba
dobre rozpoznateľné (jednoduchá krivka). So silnejúcou kontrakciou pribúda počet hrotov
sníma-ných na jednej elektróde (nábor motorických jednotiek). Pri silnej aţ max.
kontrakcii stúpa počet hrotov natoľko, ţe ich nemioţno pre krátke časové intervaly od
seba rozoznať, izoelekt-rická čiara sa stráca a hroty začínajú slpývať (interferenčná
krivka). Fyz. súčtom hrotov v zázname vzniká falošný dojem zvyšovania ich amplitúdy.
Medzi jednoduchou a interferenč-nou krivkou sa zvyčajne ešte opisuje prechodná krivka.
Pri hlbokom vdychu nastáva väčší vzostup aktivity svalov horných končatín ako dolných
končatín, a to najmä antigravitačných. Tento vzostup sa zvýrazňuje pri spastickej paréze.
Synergické a synkinetické vplyvy tonusu začínajú simultánne s vôľovou inerváciou v niekt.
inom svale (napr. analogickom svale na kontralaterálnej strane tela). Intenzita aktivity
závisí od sily vôľovej inervácie. Ide o svaly tej istej výšky smegmentu. Pri rozdielnej výške
segmentu je najväčšia aktivita vôľovo inervovaných svalov leţiacich blízko vlastného
svalu (napr. zvýšenie tonusu svalov ramena pri zovretí čeľuste je väčšia ako svalov
dolných končatín). Poruchy tejto odozvy vyvolávajú centrálne lézie. Pri vôľovej inervácii je
rozhodujúci náhly vznik elekt. aktivity pri štarte. Latencia Je < 250 ms, pri ľahkej
spastickosti 40 – 600 ms. Táto aktivita dosiahne veľmi rýchlo vrchol a pri ukončení aktivity
sa ihneď zabrzdí. Pri spastickos-ti sa aktivita rozvíja pomaly a predlţuje sa následná
aktivita.
Patologické zmeny EMG
Lézia periférneho motoneurónu – prejaví sa uţ patol. pokojovou elekt. aktivitou, kt. sa
registruje aj pri úplnej relaxácii svalu. Dva aţ tri týţd. po vzniku lézie vznikajú spontánne
fibrilárne potenciály v svalových vláknach al. v oblasti nervosvalových platničiek ešte
nedegenerovaného, ale úplne denervovaného svalu. Majú amplitúdu 0,010 – 0,3 mV a
trvajú 2 – 3 ms. Nekoreluje s nimi nijaký viditeľný pohyb svalu. Pri poškodení veľkých
buniek predných rohov miechy a i. horných častí motoneurónu vznikajú fascikulárne
potenciály spojené s viditeľnými zášklbmi svalu. Vznikajú pri úplnej relaxácii svalu, v
zázname bývajú ojedinelé v nepravidelnej frekvencii a môţu mať vyššiu amplitúdu a
dlhšie trvanie ako normálny akčný potenciál. Môţu sa vyskytnúť aj u zdravých jedincov. V
závislosti od výpadku svalových jednotiek sa redukuje počet hrotov. Jednoduchá,
interferenčná i prechodná krivka vzniká aţ pri intenzívnejšej kontrakcii svalu ako u
zdravého jedinca. Pri aktívnej kontrakcii sa po denervácii ako prvé zjavujú
nízkoamplitúdové, dlhšie trvajúce a polyfázické nascentné potenciály. Majú prognostický
význam a predchádzajú klin. príznakom inervácie. Pri reparácii lézie periférneho
motoneurónu sa časť svalových vláken zanikajúcej motorickej jednotky zachraňuje tým,
ţe do jej svalových vláken vrastahjú nervové vlákna odštiepené zo susednej zdravej
jednotky. Takáto jednotka sa zväčšuje a aj jej potenciály sú abnormálne vysoké, dlhšie
trvajúce a polyfázické. Prvé potenciály vznikajúce pri reinervácii denervova-ných svalov
sú nízke a trvajú dlho.
Primárnu léziu svalu (dystrophia musculorum progressiva, polymyozitída, myogénne
lézie pri endokrinopatiách a i.) charakterizujú nezmenené nervosvalové jednotky,
zmenšuje sa však počet svalových vláken, a to vo všetkých jednotkách. Typické je
zniţovanie amplitúdy hrotov a skracovanie ich trvania. Pri určitej sile kontrakcie je
frekvencia hrotov vyššia ako pri zdravom svale.
Pri myasthenia gravis sa pri protrahovanej kontrakcii s postupne vyvíjajúcou sa slabosťou
zniţuje amplitúda akčných potenciálov a neskôr aj frekvencia (myastenická reakcia). Pri
fyziol. únave je postup opačný. Pri elekt. stimulácii príslušného nervu frekvenciami do 40

aţ 50 Hz sa zniţuje amplitúda potenciálov oveľa rýchlejšie a pri niţších frekvenciách ako
u zdra-vých osôb. Po podaní inhibítorov cholínesterázy sa EMG príznaky zlepšujú.
Pouţívajú sa aj iné stimulačné dg. metódy a mikroelektródy.
Pri myotónii EMG odráţa neschopnosť rýchlej dekontrakcie, keď po výázve k dekontrakcii
pretrváva aktivita, často v podobe vysokofrekvenčných sálv potenciálov (100 - 200 c/s),
najmä pri mechanickom podráţdení svalu (myotonická reakcia).
Patognomický obraz EMG je pri tetanii. Ide o spontánne sa opakujúce zdvojené i
viacnásobné vysoké hroty (duplety, triplety, multiplety), ktoré moţno vyvolať alebo
zvýrazniť ischemizáciou končatiny naloţením Esmarchovho škrtidla al. hyperventiláciou.
Po stimulácii nervu moţno v príslušnom svale snímať dva akčné potenciály, vlnu M a H.
Vznik vlny H (Hoffmannov reflex) sa vysvetľuje tým, ţe vzruch z podráţdeného svalu sa
šíri aferentne do predných rohov miechy a eferentne späť do príslušného svalu. Vlna H je
teda prejavom monosynaptickéjho miechového reflexu. Hoffmannov reflex sa vyuţíva pri
dg. a dfdg. spastickosti a rigidity.
Autogénny útlm – je krátkodobý útlm elektromyografickej aktivity počas vôľovej kontrakcie
a silného podráţdenia svalu al. príslušného nervu, pri kt. sa podráţdia Golgiho telieska v
prí-slušnej šľache. Tento podnet
utlmí na 70 – 140 ms aktivitu buniek
predných rohov miechy. Autogénny
útlm
býva
predlţený
pri
Parkinsonovom sy. a naopak je
skrátený al. chýba pri cerebelárnej
svalovej hypotónii.
EMG sa vyuţíva na dg. spastickosti,
rigidity,
poruchy
recipročnej
intervácie,
choreatických,
atetonických,
dystonických
hyperkinéz, myoklónií a rozličných
typov tremoru.

EMG análneho al. uretrového zvierača – snímanie akčných potenciálov zvieračov
konečníka a močovej rúry (majú spoločnú inerváciu) väčšinou pomocou elektródy v
análnom z. Vyuţíva sa pri urodynamickom vyšetrení so simultánnou registráciou
uroflowmetrie, intravezikálneho, intraabdominálneho a detruzorového tlaku na posúdenie
urodynamických pomerov; →urodynamické vyšetrenia. Vykonáva sa koncentrickou
bipolárnou elektródou al. pomocou prstencovej elektródy v podobe zástrčky. Zástrčku
moţno pretiahnuť katéter do rekta na meranie intraabdominálneho tlaku. Indiferentná
elektróda sa umiestňuje okolo stehna al. predkolenia. Zvýšenú vôľovú aktiváciu z. moţno
zistiť zcvýšením amplitúdy a frekvecie potenciálu al. aj akusticky (to sa vyuţíva pri
názcviku mikcie metódou biol. spätnej väzby – biofeedbacku). EMG sa môţe merať aj v
oblasti periuretrálnej oblasti, vnútorného rabdosfinktera al. v oblasti bulbokavernózneho
svalu. Na to sa vyuţívajú vagínové elektródy al. aj nalepovacie povrchové elektródy
Elektródu moţno naloţiť aj na uretrový katéter.
elektromyogram – [electromyogramma] skr. EMG; záznam akčných potenciálov svalu;
→elektromyografia.

elektromyostimulácia – postup, pri kt. sa stimulujú svaly pomocou elekt. prúdu, napr. po
paréze príslušného nervu.
–
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elektrón – e , ľahká, stabilná elementárna častica, kt. má negat. náboj 1,602.10
C,
-28
pokojovú hmotnosť 9,11.10 g. E. vzniká pri elektromagnetických slabých interakciách.
Nemá určitý povrch, správa sa ako oblak rozličného tvaru, rednúci smerom k centru,
rotujúci okolo vlastnej osi (spin). Môţe byť voľný, viazaný v atómoch prvku, kde tvorí
–
vonkajší obal, al. prechádza vo vodiči vo forme elekt. prúdu. Antičasticou e je protón.
Obidve elementárne častice majú rovnaký náboj (s opačným znamienkom), kt.
predstavuje najmenší (elementárny) elekt. náboj (diskrétneho charakteru) utvárajúci okolo
seba pole. Elekt. náboje pôsobia na seba elektrostatickými silami (interakcie,
Coulombove sily), ktorých veľkosť vyjadruje →Coulombov zákon (→zákony).; →atóm.
elektronarkóza – [electronarcosis] anestézia vyvolaná prechodom elekt. prúdu mozgom
elektródami uloţenými na spánkoch. Pouţívala sa v th. psych. ochorení v bývalom Sov.
zväze. Na rozdiel od elektrošoku nevyvoláva konvulzie.
elektronegativita – 1. schopnosť viazaného atómu pútať väzbové elektróny; 2. prebytok
elektrónov na jednej strane membrány, kt. má za následok negat. výchylku na →elektrokardiograme.
elektroneurografia – [electroneurohraphia] skr. ENG, meranie rýchlosti vedenia vzruchu a
latencie v periférnych nervoch po ich elekt. stimulácii snímaním a registráciou akčných
potenciálov nervov a svalov. Pri meraní rýchlosti vedenia vzruchov v motorických nervoch
sa nerv dráţdi aspoň na dvoch miestach a odpoveď svalu sa sníma povrchovými al.
ihlovými elektródami. Rýchlosť vedenia vzruchu sa vyráta z rozdielu latentných časov a
vzdialenosti medzi proximálnym a distálnym miestom dráţdenia (rýchlosť = dráha/čas).
Pri dlhých nervoch horných končatín je asi 50 – 65 m/s. Meranie rýchlosti vedenia
vruchov v senzitív-nych nervoch je technicky náročnejšie, pretoţe amplitúda akčných
potenciálov je niţšia a v distálnych oblastiach končatín závisí aj od teploty. Signály sa
elektronicky spriemerňujú a končatina zahreje na 34 - 36 °C. Pri ortodrómnej metóde sa
senzitívne nervy stimulujú peri-férnymi bipolárnymi povrchovými al. prstencovýmimi
elektródami naloţenými na prsty pri antidrómnej metóde sa stimuluje nervový kmeň.
ENG sa vyuţíva na lokalizáciu loţiskových nervových lézií (lokálne oneskorenie vedenia
vzruchu al. predlţenie latentného času podmienené dlhším prevodom vzruchu na sval),
na dfdg. supra- a infragangliónových nervových lézií (napr. medzi léziou splete a
periférneho
nervu).
Pri
generalizovaných
prim.
axónových
neuropatiách
(polyneuropatie)
sa
zisťuje
zníţená amplitúda evokovaných
akčných potenciálov vo svaloch
a senzitívnych nervoch pri
normálnom al. len miernom
spomalení vedenia vzruchu,
kým pri prim. demyelinizačných
neuropatiách
spomalené
vedenie vzruchu.
elektroneutralita – stav, v kt. sa objekt (systém) ako celok správa elektricky neutrálne. E.
v krvi (por. →anion gap). Na bunkových membránach, najmä vzrušivých buniek, sa
naopak zisťuje ich polarizácia; por. elektrické napärie.

elektronika – 1. časť fyziky, kt. sa zaoberá fyz. podstatou dejov, prebiehajúcich účinkom
elekt. a magnetických polí vo vákuu, plynoch, polovodičoch i tuhých látkach (eklektrónová
a iónová emisia, korpuskulárna optika a i.); 2. technický odbor vyuţívajúci poznatky fyz.
elektronikyy na navrhovanie, výrobu a vyuţitie elektronických zariadení.
elektronický osciloskop – elektronický prístroj určený na zobrazenie a vizuálne
pozorovanie elektrických signálov; →elektrónky.
elektronický voltmeter – prístroj na meranie napätia vybavený elektronickými obvodmi.
elektrónka – vákuový priestor, v kt. sa elektr. prúd tvorí voľnými elektrónmi emitovanými
ţhavenou katódou, riadený systémom →elektród (anódou a mrieţkami). Ide o obvodový
elektronický prvok, kt., vyuţíva tok elektrónov vo vákuu od katódy k anóde al. zmeny
tohto toku, vyvolané zmenou elekt. potenciálov na jeho mrieţkach na usmerňovanie elekt.
prúdu, zväčšovanie signálu, zmenšovanie, zosilňovanie, moduláciu, demoduláciu,
budenie oscilácií, reguláciu prúdu a i. účely. E. sú podstatné súčasti elektrónkových
meracích prístrojov. Podľa počtu elektród sa delia na diódy, triódy, tetródy, pentódy atď.
Dióda je e. pozostávajúca z dvoch elektród, anódy a katódy. Klladná katóda, kt. sa
prechodom elekt. prúdu rozţhaví, vysiela elektróny priťahované kladnou anódou. Prúd
elektrónov medzi katódou a anódou moţno zmenšovať al. do určitej miery zväčšovať
zmenou napätia medzi katódou a anódou. Ak klesne napätie anódy na nulu, al. ak
dostane dokonca anóda negat. napätie, prúd elektrónov sa zastaví. Keď sa v
Hoffmannovom prístroji obráti prívod prúdu, zamenia sa elektródy, z anódy sa stane
katóda a naopak. Pri e. si však elektródy ponechávajú svoju funkciu, aj keď nemajú práve
napätie správnej polarity. E. môţu mať vlákno ţhavené katódou priamo al. nepriamo.
Diódy, pri kt. je samo ţhavené vlákno katódou, sa nazývajú priamo ţeravené; je to
väčšina e. určených pre prístroje napájané z →batérií. Pri nepriamo ţhavených e. je
katódou obyčajne tenká niklová rúrka potiahnutá látkou, kt. za tepla ľahko emituje
elektróny. V rúrke je izolovane umiestené vykurovacie vlákno,
kt. sa v schéme nekreslí. Dióda prepúšťa prúd len jedným
smerom. Táto jej vlastnosť sa vyţíva elektrónko-vých
usmerňovačoch.
Obr. Dióda

Veľkosť prúdu prechádzajúceho diódou závisí od napätia medzi anódou a katódou. Krivka
znázorňujúca závislosť prúdu prechádzajúceho diódou od anódového napätia je tzv.
emisná charakteristika diódy. Dióda prepúšťa prúd len jedným smerom; táto vlastnosť sa
vyuţíva v elektrónkových usmerňovačoch. Dióda, kt. sa po vyčerpaní na vysoké vákuum
naplnili vzácnym plynom al. parami ortuti sa nazývajú →výbojky. Pouţívajú sa v
usmerňovačoch, kt. majú dávať značný prúd pri pomerne malom napätí. E. s dvoma
studenými elektródami, medzi kt. horí tlejivý výboj, sa pouţívajú ako stabilizátory napätia.
Sú to e. s 2 studenými elektródami, medzi kt. horí tlejivý výboj (tlejivky). Tieto e. sa po
vyčerpaní vzduchom plnia neónom o tlaku niekoľko mm Hg.
Polovodičová hrotová dióda s otvorom pre svetlo, na ktorej je v nepriepustnom smere
pripojené vonkajšie napätie sa nazýva fotodióda; →polovodiče.
Tzv. termoiónové diódy sú extrémne citlivé detektory, kt. sa vyuţívajú na detekciu iónov v
plynnom skupenstve po excitácii laserovým ţiarením a následnej zráţke s inými atómami
rovnakého al. rôzneho druhu.
Jednomrieţková e., kt. má tretiu elektródu v tvare mrieţky, vloţenú do cesty elektrónom
pohybujúcicm sa od katódy k anóde, sa nazýva →trióda.

E. so štyrmi elektródami sa nazýva tetróda. Obsahuje dve mrieţky, z kt. druhá má vţdy
kladné napätie a pomáha anóde priťahovať elektróny z priestoru medzi prvou (riadiacou)
mrieţkou a katódou, kde elektróny tvoria tzv. priestorový náboj.
V pentóde, kt. má v priestore medzi katódou a anódou 2 mrieţky, začne prechádzať prúd
rovnako veľký ako pri trióde uţ pri omnoho niţšom napätí. Tretia mrieţka je umiestená za
druhou (tieniacou) mrieţkou a anódou tetródy (brzdiaca mrieţka). Je oveľa redšia ako
mrieţky tetródy a má za úlohu vracať späť k anóde svojím záporným napätím proti anóde
sek. elektróny, kt. niekedy vznikajú dopadom prúdu elektrónov z katódy na anódu.
Tetródy a pentódy sa líšia od triód menšou hodnotu prieniku D, väčšou strmosťou S a
menšou závislosťou anódového prúdu od anódového napätia. Ostatné viacmrieţkové e.,
hexódy, októdy atď., majú v prístrojoch obvykle zároveň viac funkcií.
Medzi elektrónkovými zosilňovačmi má dôleţité miesto →katódový sledovač.
V elektronických prístrojoch sa často stretávame s indikáciou správneho nastavenia nuly
al. vyladenia, elektrónkového ukazovateľa ladenia, tzv. →magickým okom.
Vákuové elektrónky sa vyuţívajú na výrobu oscilografickej obrazovky, televíznej
obrazovky a snímacej e. Osobitný druh e. je obrazová e.; →oscilografická obrazovka.
Snímacia e. čiernobielej televízie sa nazýva →ikonoskop.
elektronoptický – pozorovaný pomocou elektrónového mikroskopu.
elektrónová paramagnetická rezonancia – elektrónová spinová rezonancia, rezonančná
absorpcia
vyvolaná
interakciou
medzi
elektrónmi
s nepárovými
spinmi
a vysokofrekvenčným elektromagnetickým poľom za prítomnosti jednosmerného
magnetického poľa; metóda sa pouţíva na štúdium zákl. vlastností látok, o. i. aj
biologických.
elektrónová spektroskopia – skupina metód, pri kt. je interakcia medzi ţiarením
a skúmavnou látkou určená kvantovým energetickým prechodom elektrónu (napr. pri
emisnej spektroskopii pôsobí prechod vonkajších elektrónov z vyššej do nižšej
energetickej hladiny); →spektroskopia.
elektrónový mikroskop →mikroskop.
elektrónový synchrotrón – kruhový vysokofrekvenčný urýchľovač elektrónov, kt.
v začiatočnom štáduiu pracuje ako betatrón; udelí elektrónom energiu asi 2 MeV.
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elektrónvolt – eV, energia elektrónu; 1eV = 1,602 06.10 J. Pohybovú energiu 1 eV
nadobudne elektrón, ak pri urýchlení v elekt. poli prebehne medzi miestami, kt.
3
6
potenciálový rozdiel je 1 V. Vo forme eV, resp. keV (=10 eV) al. MeV (10 eV) sa
vyjadruje energia častíc al. fotónov pri ionizujúcom ţiarení, ako aj poloha energetických
hladín v obale a jadre atómu.
elektronystagmografia – [electronystagmographia] ENG, záznam pohybov oka, kt.
vyvolávajú výchylky pokojového potenciálu medzi rohovkou a sietnicou. Elektródy sa
kladú na spánky a registrujú sa pohyby obidvoch očí súčasne; →elektrookulogram.
elektrookulogram – [electronystagmographia] EOG, záznam pohybov oka, kt. vyvolávajú
výchylky pokojového potenciálu medzi rohovkou a sietnicou. Oko sa javí ako dipól
orientovaný poľa predozadnej osi s kladným pólom na rohovke. EOG sa sníma z jedného
oka, elektródy sa umiesťujú na okraje očnice (hore a dole al. nazálne a temporálne);
→elektronystagmogram.

elektroolfaktogram – [electroolphactogramma] záznam zmien elekt. potenciálu pomocou
elektródy umiestenej na povrchu čuchovej sliznice po aplikácii čuchových podnetov na
slizni-cu.
elektroosmóza – [electroosmosis] prevod vody pri elektrolýze vodných rozt. z priestoru
jednej elektródy do priestoru druhej elektródy, ak sú obidva priestory oddelené
priehradkou z pórovitej látky.
elektropatológia – [electropathologia] štúdium patol. stavov v tele prejavujúcich sa elekt.
dejmi.
elektropozitívny – nesúci pozit. elekt. náboj.
elektrorádiosonda – subminiatúrny vysielač, kt. po prehltnutí pacientom vysiela údaje
o teplote, tlaku al. pH v útrobách; signály sa prijímajú anténou umiestnenou vonku na tele.
elektroresekcia
–
[electroresectio]
operačné
odstránenie
vysokofrekvenčného prúdu, napr. transuretrálna resekcia prostaty.

tkaniva

pomocou

elektroretinografia – [electroretinographia] vyšetrovacia metóda zaloţená na snímaní
zmien potenciálov sietnice; →elektroretinogram.
elektroretinogram – [electroretinogramma] ERG, záznam zmien potenciálu prebiehajúceho
riadiálne sietnicou po osvetlení. Ide o elektrofyziol. reakciu sietnice na svetelný podnet, kt.
sa prejavuje sledom akčných potenciálov. Korneoretinálny pokojový potenciál medzi
pozit. rohovkou a negat. zadným povrchom bulbu je 6 – 12 mV a pochádza pp. z
membrána limitans ext. Odpoveď na osvetlenie sa skladá z 3 fáz: 1. krátka negat. fáza (apotenciál); 2. zreteľný pozit. pokles (b-potenciál); 3. druhý, pomalý pozit. pokles (cpotenciál) Pôvodný potenciál zistiteľný pred a-potenciálom sa pokladá za potenciál
receptora (depolarizácia presynaptických následkom izomerizácie retinálneho rodopsínu).
V experimente sa pozoruje po vyhasnutí podnetu ďalšia fáza d-potenciál. Je výslednicou
reziduálnej negativity tyčinkového receptorového potenciálu a tzv. zloţky DC (kladný
potenciál podobný impulzu jednosmerného prúdu pretvávajúci počas pôsobenia
svetelného podnetu). Najväčší potenciál sa sníma intraretinálnymi mikroelektródami
zasunutýni vo vrstve bipolárnych buniek, kt. asi pôsobia asi ako dipóly s
elektronegativitou na strane receptorov počas a-vlny a elektropozitivitou počas b-vlny.

Obr. Elektroretinogram a jeho zložky

Potenciál P I (vlna c) je kladný, nastupuje neskoro a
pomaly. Pochádza z pigmentového epitelu ako výsledok
interakcií medzi receptormi a bunkami pigmentového
epitelu. Potenciál P II (vlna b) je pozit. a súvisí s
excitačnými procesmi. Podobá sa impuzlu striedavého
prúdu. Pochádza z vnútornej jadrovej vrstvy sietnice
(vrstva prvých neurónov). Rýchlo dosahuje vrchol a pozvoľna sa zmenšuje. Odrazom
inhibičných procesov je potenciál P III (vlna a), kt. je negat., nastupuje ihneď a pomaly
odznieva. Zachycuje negat. tyčinkový a čapíkový receptorový potenciál. Čapíkový
receptorový potenciál rýchlejšie odznieva, pri tyčinkovom receptorovom potenciáli
pretrváva reziduálna negativita.

Aktívna elektródasa prikladá pomocou kontaktnej šošovky na rohovku al. do vnútorného
kútika. Veľkosť akčných potenciálov, kt. sú algebraickým súčtom troch súčasne
prebiahajúcich potenciálových zmien, je 100 - 300 mV. Zdrojom svetelných impulzov je
svetelný sti-mulátor s regulovateľnou veľkostou signálu a vlnovou dĺţkou svetla. Dg.
hodnotu má najmä vlna b, pri kt. sa posudzuje čas latencie, čas maxima, amplitúda a
dĺţka trvania.
elektroseparačné metódy – elektromigračné separačné metódy, metódy delenia látok, kt.
vyuţívajú 2 transportné javy, elektroforetickú migráciu iónov v elekt. poli a elektroosmotický tok kvapaliny kapilárou. Elektroforetická migrácia iónov je pohyb iónov v elekt. poli
vply-vom elektrostatického pritahovania elekt. náboja k opačne nabitej elektrode. Ióny
rôznych polomerov nesúce rôzne náboje sa v homogénnom elekt. poli pohybujú
konštantnou elektro-foretickou rýchlosťou, kt. je priamo úmerná intenzite elekt. poľa a
veľkosti náboja iónu a ne-priamo úmerná jeho polomeru.
Elektroosmotický tok (elektroosmóza, EOF) je tok kvapaliny kapilárou, v kt. je utvorené
elekt. pole vloţením napätia desiatok kV medzi elektródy na koncoch kapiláry. Keď
naplníme kapiláru z taveného kremeňa rozt. nejakého elektrolytu, nastáva disociácia
kremičitanových skupín na vnútornej stene kapiláry. Vnútorný povrch kapiláry tak získáva
negat. náboj a uvol-ňované vodíkové protóny utvárajú pozit. nabitú vrstvu v rozt. priľahlom
k vnútornej stene kapiláry. Po vloţení elekt. napätia medzi elektródy na koncoch kapiláry
nastáva pohyb hydratovaných vodíkových protónov vo vzniknutom elekt. poli smerom ku
katode. Tieto vodíkové protóny obalené molekulami vody strhávajú všetok rozt. vnútri
kapiláry so sebou smerom ku katóde, čím vzniká elektroosmotický tok. Lineárna rýchlosť
elektroosmotického toku je priamo úmerná intenzite elekt. poľa a závisí od veľkosti negat.
náboja, kt. nesie vnútorná stena kapiláry. Čím je vyššie pH rozt. vnútro kapiláry, tým väčší
negat. náboj je rozprostrený po vnútornej stene, a tým rýchlejší je elektroosmotický tok.
Elektroosmotický tok vykazuje takmer rovinný rýchlostní profil, kt. má za následok veľmi
malé rozmývanie zón separovaných látok, a preto sa v elektromigračných separačných
metódách sstretávame s oveľa uţšími píkmi ako pri HPLC. Patria sem →kapilárne
elektroseparácie.
elektroskop – prístroj na dôkaz a meranie elekt. náboja a napätia na základe síl
pôsobiacich na nabité elektródy, pouţívaný najmä vo fyz. pokusoch a ako indikátor
napätia vo vysokofrekvenčných zariadeniach (napr. Braunov e.).
elektrospánok – výraz I. P. Pavlova (1913), kt. elekt. dráţdením koţe pokusného zvieraťa
vyvolal spánok. V klin. praxi ho rozpracoval Giljarevskij (1953 – 59). Ide o pouţitie Ledoucových prúdov s 6 impulzmi za s, tvaru obdĺţnika tej istej polarity trvajúcich 0,2 – 1 ms,
intenzity 10 – 25 mA. Elektródy sa nakladajú na očné bulby v podobe okuliarov (pozit. pól
zdroja) a na záhlavie (negat. pól zdroja). Spočiatku sa ním liečila schizofrénia. Th.
výsledky sú však nanajvýš krátkodobé a pripisujú skôr e. charakteru hypnózy a silnej
psychoterapii. Modifikáciou e. je tzv. rytmoterapia (Radičev, 1976).
elektrostatické pole – elekt. pole tvorené nepohybujúcimi sa elekt. nábojmi, príp.
zelektrizovanými telesami.
elektrostatika – náuka o elektrine zaoberajúca sa javmi v elekt. poli nepohyblivých sa elekt.
mnoţstiev a zelektrizovaných telies, keď je elektrina v rovnováhe, v pokoji (keď telesami
nepreteká elekt. prúd).
elektrostimulácia – [electrostimulatio] aplikácia elekt. prúdu na vzrušivé štruktúry, napr.
sval (→EMG) al. nerv, príp. mozog a snímanie akčných potenciálov z týchto štruktúr.

Elektrostimulácia mozgu – dráţdenie mozgového tkaniva elekt. prúdom. Pouţíva sa pri
výskume vyššej nervovej činnosti v experimentálnej med. V klin. sa pouţíva priama
aplikácia elekt. podnetov na mozgové tkanivo pri budení z inzulínovej kómy. Pri
transcerebrálnom postupe ide o →elektronarkózu. Elektródy sa aplikujú bitemporálne,
intenzita prúdu sa zvyšuje pozvoľna al. lineárne na > 150 mA, potom sa postupne zniţuje
na prahovú hodnotu, keď pacient dobre dýcha. Na tejto hodnote sa udrţuje stimulácia 3 10 min, kým sa u pacienta nedostaví mierny motorický nepokoj, bolestivé zvieranie
mihalníc. Po prerušení e. je za 3 – 5 min pacient schopný reagovať na oslovenie a sám
sa najesť. Riboli (1948) pouţíval striedavý prúd, Hirschfeld (1949) jednosmerný pulzujúci
prúd s frekvenciou pulzov 120 c/s/0,3 ms so špičkovým typom vĺn a intenzitou prúdu 12 20 mA. Budenie sa vysvetľuje dráţdením diencefalických štruktúr.
Pri periférnej elektrostimulácii sa elektródy (7 x 5 cm) nadkladajú na dolnú tretinu tíbií a
veľká elektróda (15 × 30 cm) na lumbosakrálnu oblasť, a to cez mulové podušky nasýtené
fyziol. rozt., kt. umoţňujú vodivosť. Negat. pól zdroja sa zavedie do tíbiových elektród,
pozit. do lumbosak-rálnej. Na konci e. sa odporúča polarizácia. Intenzita prúdu pri
elektronarkóze je 60 – 100 mA, pri pulzujúcom jednosmernom prúde 12 – 20 mA. Po
zapojení prístroja sa dostaví ľahké tonické napätie a prechodné zastavenie dýchania, kt.
však po niekoľkých s pominú a pacient dýcha hlboko, pravidelne. Po 2 – 5 min sa kóma
akoby prehĺbi, zjaví sa chrčivé dýchanie, väzká slina na ústach, nystagmus. Asi po 5 min
sa nastáva postupné prebúdzanie s bolestivý-mi grimasami, rozhadzovaním ramien,
hltaním, krikom, dostaví sa reakcia na oslovenie a pa-cient je schopný napiť sa čaju s
cukrom. Celkové trvanie periférnej e. je o 1/3 kratšie ako transcerebrálnej. Mechanizmus
budenia spočíva pp. v difúznom dráţdení stimulmi vedenými ascendetne do
mezodiencefalického aktivačného systému, odkiaľ vychádza stimulácia moz-govej kôry.
Elektrostimulácia nervu – vyuţíva sa na dg. neuropatií. Obmedzuje sa na nervy, kt.
moţno elekt. stimulovať na dvoch rozličných miestach (výškach) a súčasne ihlovou
elektródou snímať odpoveď (evo-kovaný potenciál, vlna M) v inervovanom svale. Metóda
umoţňuje merať rýchlosť vedenia nervového vzruchu z rozdielu medzi latenciami
evokovaného potenciálu po podráţdení v obidvoch bodoch (normálne hodnoty sú 40 - 70
m/s). Rýchlosť vedenia býva zníţená pri lézii buniek predných rohov miechy. Pri lézii
periférneho zo stimulovaných bodov je rýchlosť vedenia v úseku medzi nimi síce
normálna, ale obidve latencie svalových evokovaných poten-ciálov sú predĺţené. E. n. sa
dá vyuţiť napr. pri dg. sy. karpálneho tunela.
Nerv moţno na prístupnom mieste elektricky stimulovať a súčasne na inom mieste v
smere vedenia registrovať akčný potenciál. Z tvaru a časových parametrov takéhoto
evokovaného potenciálu nervu moţno usudzovať o jeho funkčnom stave. Moţno snímať
aj potenciál senzitívneho nervu, ak sa adekvátne podráţdia jeho zakončenia v koţi (napr.
na prstoch). Tak moţno merať rýchlosť vedenia senzitívnym nervom.
elektrostimulátor – zdroj elekt. prúdových impulzov s časom daným účelom stimulátoru (od
–6
10 do 10 s, s medzerami v mikrosekundách aţ sekundách) a s rôznym tvarom impulzov
(napr. kardiostimulátor).
elektrostrikcia – pruţná zmena objemu a tvaru niekt. dielektrík (napr. kryštálu) pôsobením
elekt. poľa.
elektrošok – skr. EŠ, syn. elektroplexia, elekt. úder, šok vyvolaný elekt. prúdom;
→elektrokonvulzná terapia.
elektrotanázia – [electrothanasia] exitus vyvolaný elekt. prúdom, poprava elekt. prúdom, v
elekt. kresle.

elektrotaxis, is, f. – [electrotaxis] pohyb organizmu al. buniek vplyvom elekt. prúdu.
elektrotechnika – 1. náuka o technickom vyuţití elekt. energie; 2. technika výroby, premeny
a praktického vyuţitia elekt. energie.
elektroterapia – [electrotherapia] elektroliečba, časť fyz. th., pri kt. sa vyuţíva th. účinok
rôznych foriem elekt. energie. Pri e. sa vyuţívajú rôzne druhy frekvencie a typy
jednosmerného i striedavého elekt. prúdu. Jednosmerný pokojový prúd sa uplatňuje pri
hĺbkovej →galvanoterapii, hydrogalvane, elektroliečebných vaniach (→termoterapia) a
→ionoforéze. Striedavý prúd s nízkou frekvenciou sa vyuţíva pri →impulzoterapii, so
strednou frekvenciou vo forme →interferenčných prúdov a →Träbertových prúdov a
vysokofrekvenčný prúd vo forme →ultrazvuku a →diatermie. Formou e. je aj
→elektroanalgézia, ku kt. patrí vyuţitie diadynamických prúdov (→impulzoterapia),
→interferenčných prúdov a →Träbertových prúdov, ako aj metóda →transkutánnej
elektroneurostimulácie. Osobitnou formou impulzoterapie je aplikácia elekt. výbojov v th.
arytmií (defibrilácia, kardioverzia); →kardiostimulácia.
-------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Rozdelenie elektroterapie podľa frekvencie a typu prúdu
----------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frekvencia
Prúd
Pouţitie
------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––----------––nízka
pokojový jednohĺbková galvanizácia, hydrogalvan, elektroliečebná vaňa, ionoforéza
0 – 1 kHz
smerný
elektroforéza (galvanoterapia)
----------------------------------------------------------------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––nízka
impulzný
elektrostimulácia priečne pruhovaného, hladkého a srdcového svalu;
< 1 kHz
a striedavý
stimulácia senzitívneho, vegetatívneho a centrálneho nervového systému,
(impulzoterapia)
elektroanalgézia
zmiešané prúdy
diadynamické prúdy, elektrodiagnostika, galvanopalpácia, magnetoterapia
------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
stredná
strednofrekvenč- interferenčné prúdy, amplipulz, neperiodické spektrum
1 – 100 kHz
né prúdy modulované frekvenčne
al. amplitúdovo
------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––vysoká
100 – 3000 kHz,
ultrazvuk
> 100 kHz
– 3000 m
3 -- 30 MHz,
krátkovlnová diatermia
– 100 m
3 – 300 Mhz,
ultrakrátkovlnová mikrovlnová diatermia
– 100 cm
----------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––------------------------------------------------------------

elektrotokograf – [electrotocograph] prístroj na registráciu kontrakcií brušných svalov u
rodičky.
elektrotóm – zariadenie na vysokofrekvenčné rezanie tkanív, kt. pracuje pri kimitočte
takmer 2 MHz, s výkonom od 50 do 500 W; aktívnou elektródou je tzv. nôţ.
elektrotómia – [electrotomia] chir. rozrezávanie, rozrezanie tkaniva ihlovou elektródou,
elektrotomom.
Elektrin komplex – [Elektra, v starogréckej mytológii dcéra kráľa Agamemnona] analógia k
→Oidipovmu komplexu opisujúca náklonnosť dievčat k otcovi, často súčasne
s nevraţivosťou voči matke. Niekwedy tieţ náklonnosť k starším muţom.
elektrotonus – [electrotonus] prahové zmeny elekt. dráţdivých štruktúr, napr. nervov,
svalov, a to v podmienkach podprahových dráţdivých (tzv. polarizačných) prúdov. Ide o
elektrotonické šírenie akčného potenciálu nervovým vláknom na kráitke vzdialenosti. Za

rovnováţnych podmienok klesá distribúcia potenciálu pozdĺţ nervového vlákna
exponenciálne so vzdialenosťou do miesta pôsobenia a má útlmový charakter. Je to
proces vedenia potenciálových zmien čisto pasívnym mechanizmom.
elektrotrauma – [electrotrauma] úraz zapríčinený →elektrickým prúdom.
elektrotropizmus – rastový pohyb rastlinných orgánov (koreňov, bylí) v elekt. poli (negat. e.
– odpudzovanie bunky elekt. prúdom, pozit. e. – priťahovanie buniek vplyvom elekt.
prúdu).
elektroureterografia – [electrouretherographia] elektromyografický záznam akčných
potenciál produkovaných peristaltikou močovodov.
elektrovagogram – [electrovagogrammma] →vagogram.
elektroventrikulogram – [electroventriculogramma] skr. EVK, znázornenie šírenia
podráţdenia v obidvoch srdcových komorách (časti komôr), zahrňuje úsek medzi vlnou Q,
resp. začiatkom hrotu R aţ po koniec vlny U.
elektroverzia – [electroversio] →kardioverzia.
elektrum – prírodné (samorodé) zlato s obsahom striebra > 20 %.
elektuárium – syn. linktúra, linktus, cestovitá hmota (pasta) pripravená z rôznych prachov,
najmä rastlinných, zmiešaním s medom al. sirupmi.
elementarizmus – názor, ţe komplexné javy moţno najlepšie al. úplne pochopiť len vtedy,
ak sa opíšu z ich prvkov al. po redukcii na tieto prvky; syn. redukcionizmus; op. je
holizmus, emergentizmus.
elementárne častice – najmenší hmotný objekt schopný aspoň na istý čas samostatnej
existencie, subatómová jednotka hmoty a energie, charakterizovaná hmotnosťou,
nábojom, kvantovými vlastnosťami atď.; →atóm.
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elementárny náboj – jednotka elekt. náboja, je to náboj protónu e = 1,6021.10 C.
elementum, i, n. – [l. elementum základ, prvok] element, prvok, základná zloţka, súčasť,
prírodná sila, ţivel.
elementy promótora – typické sekvencie DNA nevyhnutné na rozpoznanie promótora
príslušnou molekuloou RNA-polymerázy. Por. Hognesov box, CAAT-box, GC-box.
®

Elenium tbl. obd. – anxiolytikum; →chlórdiazepoxid.
elenolid – 4-(1-formyl-1-propenyl)-3,4-dihydro-2-oxo-2H-pyran-5-karboxylovej, C11H12O5, Mr
224,21; laktón s hypotenzívnym účinkom izolovaný z plodov, kôry a
listov olivy Olea europaea L., Oleaceae).
Elenolid

eleoma, tis, n. – [g. elaion olej + -oma nádor] eleóm, nádoru podobné zdurenie vyvolané
olejovou inj. do tkaniva.
elephanthiasis, is, f. – [g. vyráţka podobná slonej koţi] →elefantiáza.
Elephanthiasis arabum congenita →Nonneho-Milroyov-Meigeho sy. (→syndrómy).
Elephanthiasis congenita hereditaria →Nonneho-Milroyov-Meigeho sy. (→syndrómy).

Elephathiasis connata – vrodená elefantiáza.
Elephanthiasis filariosa →filariáza.
Elephanthiasis genito-rectalis →Huguierov-Jersildov sy. (→syndrómy).
Elephanthiasis gingivae →fibromatosis gingivae.
Elephathiasis lymphangiectatica →elefantiáza.
Elephanthiasis primaria – prvotná →elefantiáza.
Elephathiasis secundaria – druhotná →elefentiáza.
Elephathiasis tropica →filariasis.
®

eletriptán – antimigrenózna látka zo skupy triptánov (Relpax ).
Elettaria cardamomum (Zingiberaceae) – kardamóm malabarský. Trváca bylina podobná
ďumbieru pochádzadzajúca z vlhkých tropických vrchov juţ. Indie. Má hrubý koreň a
veľké, oválne, zahrotené listy. Kvety sú malé a ţlté s purpurovým pyštekom. Semená sú
zapuzdrené v tenkej papierovitej tobolke tvoriacej plod. Poznal ich
uţ Dioskorides (r. 77 n. l.) a spomínajú sa aj v rozprávkach Tisíc a
jedna noc. Obsahujú kardamóm a silicu s cineolom, limonénonom,
terpineolom a linaloplom. Má karminatívne účinky, zvyšuje
vylučovanie slín a chuť do jedenia. Plody sa pouţívajú ako korenie
(zmesi karí korenia), Egypťania ich pouţívajú na ochutenie káva. V
ajúrvédnej med. sa predpisuje pri kašli, prechladnutí, bronchitíde,
astme a poruchách trávenia, v čínskej med. ako tonikum a pri
incontinentia urinae. Pouţívajú sa semená, vo forme záparu a tct.
Elettaria cardamomum

®

Eleudron – chemoterapeutikum; →sulfatiazol.
®

Eleutherococcus extract
sol. (Medexport) –
standardisatum. Roborans, nešpecifické stimulans.

Extractum

eleutherococci

fluidum

Indikácie – neurastenický sy. pri somatickom oslabení, psych. a te- lesná únava, na
zvýšenie obrany organizmu pri riziku ochorenia z nachladenia.
Kontraindikácie – ťaţšie úzkostné stavy a funkčné psychózy ako monoterapia. Zvýšená
opatrnosť je ţiaduca u hypertonikov.
Dávkovanie – 3-krát/d 20 – 50 kv. po jedení.
eleuterománia – nadmerné horlenie, túţba po úplnej slobode.
elevácia – [elevatio] elevácia, zdvihnutie, napr. dolnej končatiny pri trombóze (zlepšuje
odtok krvi), maternice (elevatio uteri), sánky (elevatio mandibulae), e. úseku ST na EKG,
vydvihnutie, vytlačenie vpáčených zlomených kostí (najmä lebky) doich pôvodnej polohy.
elevatio, onis, f. – [l. elevare dvíhať] elevácia, dvíhanie, zvýšenie, pohyb nahor.
Elevatio mandibulae – zdvihnutie sínky al. pribliţovanie sánky k čeľusti. Aktívny pohyb za
účasti svalov (m. masseter, m. pterygoideus lateralis, m. pterygoideus medialis a m.
temporalis). Kĺbové hlavice sa počas elevácie posúvajú dozadu a nahor a končí sa
rotačným (šarnýrovým) pohybom v základnej polohe sánky. Op. depresia sánky
Elevatio uteri – posun maternice vo vertikálnom smere nahor.

elevator, oris, m. – [l. elevare dvíhať] elevátor, dvíhač, prístroj na dvíhanie zostúpených
častí, napr. vpáčených úlomkov lebečných kostí pri fraktúre lebky; spadnutých mihalníc.
elevatorium, i, n. – [l. elevare dvíhať] páčidlo, nástroj na páčenie, dvíhanie (napr. časti
kostí, na odstránenie al. odlúpnutie okostice).
®

Elevit sir. (Hoffmann-La Roche) – multivitamínový prípravok pre deti. Zloţenie: Retinoli
palmitas 2500 IU + Colecalciferolum 400 IU + Tocoferoli acetas 8,94 mg + Acidum
ascorbicum 45 mg + Thiamini anhydricum 0,9 mg + Riboflavinum 1 mg + Nicotinamidum
11 mg + Pyridoxini hydrochloridum 1,3 mg + Dexpanthenolum 3,5 mg + Biotinum 85 mg v
5 ml sirupu.
®

Elevit Pronatal tbl. obd. (Hoffmann-La Roche) – multivitamínový prípravok s minerálmi a
stopovými prvkami. Zloţenie: Retinoli palmitas 9,6 mg + Thiamini nitras 1,92 mg +
Riboflavinum 1,8 mg + Pyridoxini hydrochloridum 2,6 mg + Cyanocobalaminum 4 g + tocoferoli acetas 15 mg + Acidum ascorbicum 100 mg + Calcii ascorbas 145 mg + Ergocalciferolum 500 IU + Biotinum 0,2 + Nicotinamidum 19 mg + Acidum folicum 0,8 mg +
Calcii ascorbas dihydricus 124 mg + Calcii panthothenas 124 mg + Calcii
hydrogenophosphas dihydricus 124 mg + Ferrosi fumaras 183 mg + Magnesii oxidum 113
mg + Magnesii hydrogenphosphas trihydricus 226 mg + Magnesii stearas 1 mg +
Manganosi sulfas monohydricus 3,08 mg + Cupri sulfas 2,51 mg + Zinci sulfas
monohydricus 20,6 mg v 1 dr.
EKFO – skr. →elektroforéza.
®

Elgetol →dinitrokrezol.
®

Elics (Senju) – antialergikum, antiastmatikum; →amlexanox.
®

Elidin (Endo) – antidepresívum; →dimetazán.
®

Elimin (Sumitomo) – antikonvulzívum, relaxans kostrového svalstva; →nimetazepam.
eliminácia – [eliminatio] vylúčenie, vyradenie. 1. Farmakol. vylučovanie, proces, pri kt. sa
vylučujú liečivá z krvného obehu obličkami do moču, ţlčou a slinami do čriev a stolice,
koţou a mliekom. Charakteristickou vlastnosťou e. je rýchlosť, kt. sa účinná látka
odstraňuje z centrálneho telového kompartmentu (krvi) exkréciou al. biotransformačnými
procesmi, tzv. konštanta rýchlosti e.; 2. vylučovanie al. podstatné zníţenie počtu
choroplodných zárodkov; por. eradikácia.
eliminačný test – spôsob vyšetrenia stavov podmienených prítomnosťou vonkajšieho
škodlivého faktora (napr. v pracovnom lekárstve, alergológii). Eliminácioun tohto faktora
(prach, chemické látky, biol. produkty ap.) vymiznú príznaky (astmatické záchvaty, ekzém
a i.). Por. expozícia.
eliminatio, onis, f. – [l. limen prah] →eliminácia.
®

Eliminoxy – butylcinamát.
elinguatio, onis, f. – [l. elinguare zbaviť jazyka] elingvácia, chir. odstránenie jazyka.
®

Elinol – antipsychotikum; →flufenazín.
®

Elipten (Ciba) – inhibítor sekrécie hormónov kôry nadobličiek a premeny androgénov na
estrogény aromatázovým systémom; →glutetimid.
elipticín – 5,11-dimetyl-6H-pyrido[4,3-b]karbazol, C17H14N2, Mr 246,30, alkaloid s protinádorovým účinkom izolovaný z Ochrosia elliptica Labill., O.
sandwicensis A. DC., O. viellardii, O. silvatica (Apocyanaceae).

Elipticín

eliptíniumacetát

–

9-hydroxy-2,5,11-trimetyl-6H-pyrido-[4,3-b]karbazóliumacetát (soľ),
C20H20N2O3,
Mr
336,39,
derivát
elipticínu s protinádorovým účinkom;
®
antineoplastikum (HME , NSC-264137,
®
Celiptium ).
Elipticínacetát

eliptocyt – erytrocyt elipsovitého tvaru; →eliptocytóza.
eliptocytóza – [elliptocytosis] ovalocytóza, nadmerný počet eliptocytov (ovalocytov) v
periférnej krvi; dedičná hemolytická →anémia; →Riettiho-Greppiho-Micheliho sy. (→syndrómy).
eliptón – syn. derid, 12,12-dihydro-8,9-dimetoxy[1]-benzopyrano[3,4][furo[2,3-h]-[1]benzopyran-6(6H)-ón, C20H16O6, Mr 352,33, látka izolovaná zo
ţivice Derris eliptica (Wall.) Benth. (Leuminosae).
Eliptón

ELISA – skr. angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, enzýmoimunoesej;
imunochemická metóda pouţívaná na citlivéstanovenie a meranie koncentrácie látok
peptidového al. proteínového charakteru v biol. vzorkách. Pouţíva sa napr. pri
imunologických vyšetreniach na stanovenie prítomnosti a kvantifikáciu protilátok proti
určitým antigénom al. na meranie koncentrácie peptidov al. proteínov obyčajne
prítomných v malých koncentráciách (napr. cytokínov, hormónov, vírusových proteínov).
Je zaloţenáe na reakcii antigén–protilátka, z kt. jeden je fixovaný na nosiči (obyčajne
v jamke mikrotitračnej platničky), odmývanie nenadviazaných reaktantov a detekcii
a kvantifikácii nadviazaných látok pomocou farebnej reakcie vznikajúcej pôsobením
enzýmu nadviazaného na jeden z reaktantov. Pri vyšetrení protilátok sa sledovaná vzorka
(napr. sérum) nechá reagovať s príslušným štandardným antigénom nadviazaným na
nosič. Po premytí, ktorým sa odstránia protilátky nenadviazané na sledovaný antigén, sa
pomocou protilátok proti ľudským imunoglobulínom a vďaka farebnej reakcii (enzým na
antiimunoglobulínových protilátkach a následkom pridania chromogénu) stanoví
prítomnosť al. neprítomnosť protilátok proti danému antigénu. Miera sfarbenia zodpovedá
mnoţstvu protilátok. Analogicky moţno vyšetrovať látky (napr. cytokíny), kt. reagujú
s protilátkou nadviazanou v jamke a kompetujú so štandardom (napr. biotinylovaným);
→enzýmoimunoanalýza.
®

Elisal – antikonvulzívum; →sultiam.
elita – skupinu ľudí, kt. zaujímajú kľúčové pozície (napr. v sociálnej skupine, inštitúcii, štáte)
a majú preto vplyv na významné a spoločensky viazané rozhodnutia. Zakladateľmi učenia

o e. bol tal. politológ Gaetano Mosca (1896) a Vilfredo Pareto (1848 - 1923), kt. prví
pouţili termín termín e. Mosca ním označuje len mocenskú e., t. j. skupinu ľudí, kt. má v
rukách rozhodujúce prostriedky politickej moci a ovláda nimi ostatných príslušníkov
spoločnosti. Podľa Pareta e. existuje vo všetkých oblastiach sociálneho ţivota a patria k
nej jedinci, kt. sú najvýkonnejší, najvzdelanejší, najkvalifikovanejší, najprestíţnejší. E.
tvoria jedinci s mimoriadnymi biopsychologickými vlastnosťami, kt. ich odlišuje od masy s
niţšími biopsychologickými vlastnosťami. Tieto rozdiely podmieňujú mnohé genet. faktory
(nadanie, schopnosť vykonávať určité činnosti), ako aj sociálne činitele.
®

Elixicon (Cooper) – bronchodilatans; →teofylín
elixiria (medicinalia), ium, n. – [arab. al-iksiír kameň múdrcov] elixíry; 1. domnelé
zázračné nápoje; 2. tekuté prípravky sladkej chuti, aromatické s obsahom liekov, cukrov a
alkoholu. Napr. elixirium ferri aromaticum je jemne a príjemne chutnajúci prípravok
obsahujúci ţelezo.
Elkánov test – [Elkán, Gy., 1960] →testy.
®

Elkapin tbl. (Gödecke) – Etozolinum 400 mg v 1 tbl. Antihypertenzívum, diuretikum;
→etozolín.
®

Elkapin mite tbl (Gödecke) – Etozolinum 200 mg v 1 tbl. Antihypertenzívum, diuretikum;
→etozolín.
elkatonín – syn. karbokalcitonín, kys. 1-butánová-kys. 26-L-asparágová-27-L-valín-29-Lalanín-1,7-dikarbakalcitonín (lososí), C148H244N42O47, Mr 3363,82.
O
C -------- (CH2)4 ------- CH2
O
Ser-Asp-Leu-Ser-Thr-NH-CH-C-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Glu-Glu-LeuNH2
His-Lys-Leu-Glu-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asp-Val-Gly-Ala-Gly-Thr-Pro-NH2
NH2

Syntetický analóg kalcitonínu z úhora, sekvencia aminokyselín je podobná ako v lososom
kal-citoníne. Polypeptidový hormón zniţujúci koncentráciu vápnika v plazme. Pouţíva sa
®
®
®
®
®
v th. Pagetovej choroby ([ASU1,7]-E-CT , HC-58 , Calcinil , Carbicalcin , Elcitonin ,
®
Turbocalcin ).
®

Elkosil (Gödecke) - diuretikum; →etozolín.
®

Elkosin (Ciba) - sulfónamid; →sulfisomidín.
elkóza →helkóza.
®

Ellatum (Basotherm) - adrenergikum; hydrochlorid monohydrát →tramazolínu.
Elliotov príznak – [Elliot, Goerg T., 1851-1935, amer. dermatológ] →príznak.
Elliotova poloha – [Elliot, John Wheelock, 1852 – 1925, amer. chirurg] poloha pacienta so
zvýšením dolnej časti hrudníka podloţením podušky pod ľavý rebrový oblúk. Pouţíva sa
pri operácia ţlčníka.
Elliotova trepanácia – [Elliot, Col. Robert Henry, 1864 - 1836, angl. oftalmológ pôsobiaci v
Indii] fistulujúca operácia pri glaukóme na
zníţenie vnútroočného tlaku. Po nabodnutí
skléry na hranici rohovky trepanom sa utvorí

lalok zo spojivového tkaniva, do kt. potom môţe odtekať komorová voda.

ellipsoideus, a, um – [g. ellipsis kúţeľosečka, výpustka + g. eidos podoba] elipsovitý,
podobný elipse.
ellipticus, a, um – [g. ellipsis kúţeľosečka, výpustka] eliptický, oválny erytrocyt.
elliptocytosis, is, f. – [g. ellipsis kúţeľosečka, výpustka + g. kytos bunka] →eliptocytóza.
elliptocytus, i, m. – [g. ellipsis kúţeľosečka, výpustka + g. kytos bunka] →eliptocyt.
Ellisonov syndróm – [Ellison, H. Edwin., 1918 – 1970, amer. chirurg pôsobiaci v Ohiu]
→Zollingerov-Ellisonov sy.
Ellisov príznak – [Ellis, Calvin, 1826 – 1883, amer. lekár pôsobiaci v Bostone] →EllisovaDamoiseauova čiara.
Ellisov-van Creveldov syndróm – [Ellis, Richard White Bernard, 1902 – 1966, angl.
pediater; van Creveld, S., amsteramský pediater] Creveldov sy., Kauffmannov sy.,
ektodermová chondrodysplázia, autozómovo recesívna porucha charakterizovaná
disproporcionálnym trpaslíctvom s normálnou dĺţkou trupu a skrátebním končatín
(distálnym smerom je skrátenie markantnejšie), polydaktýliou , srdcovými chybami;
→chondroektodermová dysplázia.
Ellisov-Sheldonov gargoylizmus →Pfeunadlerov-Hurlerov sy. (→syndrómy).
Ellisova-Damoiseauova čiara – [Ellis, Calvin, 1826 – 1883, bostonský lekár; Damoiseau,
Louis-H., 1815 – 1890, paríţsky lekár] horné ohraničenie pleurálnych výpotkov vo forme
nahor konvexnej parabolickej čiary; najvyšší bod krivky
leţí v strednej axilárnej čiare.
Obr. Ellisova-Damoiseauova čiara (3) – perkutorický nález pri
pravostrannom pleurálnom výpotku. 1 – intenzívne stemnenie;
2 – Garlandov trojuholník (poklepové vyjasnenie); 4 –
Korányiho-Groccov-Rauchfussov trojuholník (paravetrtebrálne
stemnenie na zdravej strane) 5 – relat. stemnenie s
tympanizmom

Ellisove typy →glomerulonefritída.
Ellsworthov-Howardov test – [Ellsworth, Reed, baltimorský biochemik pôsobiaci v Johns
Hopkins Hospital] skúška na dg. pseudohypoparatyreózy zaloţená na kvantit. stanovení
fosfátov v sére a moči po i. v. aplikácii paratyrínu; normálny je vzopytup asi 5-násobný, pri
hypoparatyreóze je vyše 10-násobný, kým pri pseudohypoparatyreóze nanajvýš 2násobný; →testy.
ELM – skr. elektrónová mikroskopia.
®

Elmarin – trankvilizér, antiemetikum, antipsychotikum; →chlórpromazín..
®

Elmedal (Thiermann) – analgetikum, antiflogistikum; →fenylbutazón.
®

Elmetacin sol (Luitpold -Werk) – Indometacin 8 mg v 1ml rozt. Nesteroidové antireumatikum, dermatologikum. Pouţíva sa na miestnu th. prejavov reumatizmu mäkkých tkanív,
napr. zápalov šliach, väzov, svalov a kĺbových puzdier, lokalizovaných prejavov
zápalových a degeneratívnych reumatických ochorení, posttraumatických a
pooperačných opuchov a zápalov.

®

,

Elmex fluid (Gaba) – Olaflurum, N,N,N -tri-(2-hydroxyetyl)-N-oktadecyl-1,3-diaminopropán dihydrochlorid 12,24 + Dectaflurum 1,135 %. Stomatologikum. Pouţíva sa na
zlepšenie lokálnej fluoridizácie zubnej skloviny v prevencii zubného kazu, ošetrovaní
dekalcifikačných zmien skloviny v miestach uloţených kotvových a spojovacích prvkov
čiastočných snímateľných náhrad a ortodontických aparátov, poškodenia skloviny pri
operácii kavity, abrázii a selektívnom zábruse, pri citlivých zubných krčkov.
®

,

Elmex gel (Gaba) – Olafluorum, N,N,N -tri-(2-hydroxyetyl)-N-oktadecyl-1,3-diaminopropándihydrochlorid 3,032 % (= 0,231 % fluóru) + Dectafluorum 0,287 % (= 0,019 % fluóru)
+ Natrii fluoridum 2,21 % (= 1 % fluóru). Stomatologikum.
Indikácie – lokálna fluoridizácia zubnej skloviny, prevencia zubného kazu,
dekalcifikačných zmien skloviny v miestach zubnej skloviny, remineralizácia začiatočných
štádií caries super-ficialis, zníţenie citlivosti obnaţených zubných krčkov, zníţenie
citlivosti sponových zubov pri snímacích náhrad a ortodontických aparátikov.
Kontraindikácie – deti < 6-r.
Dávkovanie – 1. domáca starostlivosť: nanáša sa raz/týţd 1 cm gélu na zubnú kefku,
zuby sa čistia 1 – 2 min; 2. kolektívna fluoridizácia (v školách): naniáša sa 1 cm gélu na
zubnú kefku a zuby sa čistia 2 – 3 min 2 – 4-krát/mes. 3. individuálna fluoridizácia:
nanáša sa na povrch zubnej skloviny pomocou vatových tampónov al. rotačných kefiek,
príp. tvarovaných lyţičiek termoplastu. Po pouţití vypľuť obsah, ústa však nevyplachovať.
ELMI – skr. elektrónová mikroskopia.
®

Elmifarma (Farmitalia) – anthelmintikum; →pikadex.
®

Eloamin 10 % Pur inf. (Leopold Pharma) – infundabílium, rozt. aminokyselín. Zloţenie:
Isoleucinum 350 mg + Leucinum 630 mg + Lysinum 650 mg + Methioninum 190 mg +
Phenylalaninum 450 mg + Threoninum 420 mg + Tryptophanum 150 mg + Valinum 620
mg + Argininum 800 mg + Histidinum 600 mg + Alaninum 1,55 g + Acidum asparticum
210 mg + Acetylcysteinum 141 mg + Acidum glutamicum 930 mg + Glycinum 630 mg +
Ornithinum 250 mg + Prolinum 800 mg + Serinum 470 mg + Tyrosinum 60 mg +
Acetyltyrosinum 111 mg + Aqua pro inj. ad 1000. Elektrolyty v 10 % rozt. (mmol/l): Cl 3,1,
acetát 22,5. Aminokyseliny: celkove 100 g/l, dusík celkove 15,58 g/l, energia 1600 kJ,
osmolalita 850 mmmol/l, pH 6,0 - 7,5.
Indikácie – postagresívna fáza metabolizmu s malnutríciou, v kom- binácii s ostatnými
zdroujmi ţivín, dlhodobá totálna parenterálna výţiva pri zvýšenej potrebe aminokyselín a
niţšej potrebe tekutín. Umoţňuje exaktne bilancovať prívod substrátov.
Kontraindikácie – vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín, insuficiencia pečene,
mnetabolická acidóza, dekompenzovaná insuficiencia srdca, edém pľúc a mozgu,
porucha činnosti obličiek a hyperhydratácia. Riziko hyponatriémia a hypokaliémia.
Nežiaduce účinky – príliš rýchla apolikácia môţe vyvolať bolesti hlavy, nevoľnosť, nepokoj
a väčšie straty aminokyselín obličkami.
Dávkovanie – pri celkovej parenterálnej výţive 80 – 20 ml/kg/d. Rýchlosť infúzie 20 – 40
kv./min (10 %) pre 70 kg pacienta al. 15 – 30 kv./min (15 %).
®

Elobromol (Chinoin) – antineoplastikum; →mitolaktol.
elocatio, onis, f. – [l. elocare premiestiť] →elokácia.
®

Elocom crm. (Essex Chemie; Schering-Plogh) – Mometasoni furoas 0,1 % v kréme typu
o/v. Dermatologikum, kortizonoidové antiflogistikum. Pouţíva sa na akút. i mokvajúce a

subakút. neinfekčné dermoepidermitídy, najmä psoriázu ochlpených oblastí a vlasatej
časti, subakút. atopický dyshidrotický a kontaktný ekzém, dermatitis solaris;
→mometazón.
®

Elocom ung. (Essex Chemie; Essen Chemie; Schering-Plough) – Mometasoni furoas 0,1
% v kréme typu v/o. Dermatologikum, kortizonoidové antiflogistikum; →mometazón.
®

Elodrine – antihypertenzívum, diuretikum; →hydroflumetiazid.
Eloesserov lalok – [Eloesser, Leo, 1881-1976, amer. chirurg] koţný lalok utvorený nad
rebrami pri otvorenej drenáţi chron. empyému hrudníka.
®

Elohast 6 % inf. (Leopold Pharma) – Poly(O-2-hydroxyetyl)amylum (Hetastarch) 60 mg v
1 ml. Náhradný koloidný rozt. zo skupiny →hydroxyetylškrobu.
®

Eloisin (Farmitalia) – hypotenzíum, stimulans sekrécie sĺz; →eledoizín.
elokácia – [elocatio] umiestenie na inom mieste
®

Elolipid 10 % a 20 % inf. (Leopold Pharma) – infundabilum, vyrobené zo sójového oleja
a emulgované vajcovým lecitínom. Izoosmolalitu zabezpečuje pridanie glycerínu. 100 ml
10 % emulzie obsahuje: sójový olej 100 g + 3-sn-fosfatidylcholín (vajcový lecitín) 12 g +
glycerol 25 g + oleát sodný na korekciu pH + zodpovedajúce mnoţstvo kys. olejovej 300
mg + hydroxid sodný 30 mg + Aqua pro inj. ad 1000 ml.
E. sa pouţíva ako tuková stabilná i. v. emulzia v parenterálnej výţive. Obsahuje tukové
častice podobné chylomikrónom a vykazjuje aj podobný účinok na lipoproteínovú lipázu
Triacylglyceroly sa elimunujú veľmi rýchlo. Časť infundovaných tukov sa ukladá do
pečene, kde sa transformuje, štiepi a metabolizuje na vodu a oxid uhličitý za uvoľnenia
energie.
Indikácie – prísun energie a esenciálnych karboxylových kys.
Kontraindikácie – kolaps a šok, kóma nejasnej príčiny, manifestná ateroskleróza, prim. al.
sek. hyperlipoproteinémia, poruchy metabolizmu tukov, tuková embólia, hemoragická
diatéza, trombóza, tromboflebitída, embilická choroba, hepatopatie, hyperbilirubinémia,
pankreatopatia, septikémia, ochorenia RES (Hodgkinova choroba, nádorvy sleziny a i.),
nekom-penzovaný diabetes mellitus, laktátová acidóza, hypokaliémia, hyperhydratácia,
hypotonická dehydratácia, oligoanúria.
Dávkovanie – i. v. max. 2 g tuku/kg/h, príp. postupne zvyšovať. E. 10 % sa podáva
spočiatku rýchlosťou 5kv/min a postupne sa zvyšuje aţ na max. 30 kv/min; podávanie E.
20 % sa začína 5 kv. /min a zvyšuje max. na 15 kv./min. Podávajú sa príp. s rozt.
aminokyselín al. sacharidov spolu v plastických vakoch al. oddelene periférnou ţilou
(kompatibilitu rozt. treba však vopred otestovať). E. sa nesmie pouţiť ako nosná látka pre
elektrolyty, lieky obsahujúce alkohol a i. látky. Priebeţne sa kontrolujú hodnoty glykémie,
elektrolytov, cholesterolu, triacylglycerolov a KO, ako aj čírosť séra, aby nevznikla
kumulatívna hyperlipémia (vzorka krvi sa odstredí pri 1200 - 1500 obr./min a pozoruje
opalescencia séra). Sleduje sa aj bilancia tekutín, pri dlhodobom podávaní E. aj pečeňové
testy. Metabolickej acidóze sa dá vyhnúť súčasným podaním rozt. aminokyselín a
sacharidov.
®

Elo-mel Basis mit Glucose inf. (Leopold Pharma) – infundabilium na parenterálnu
suplementáciu iónov a glukózy. Zloţenie: Kalii chloridum 932 mg + Magnesii chloridum
254 mg + Natrii chloridum 1,03 g + Natrii dihydrogenophosphas 280 g + Glucosum 25 mg.

®

Elo-mel Isoton inf. (Leopold Pharma) – infundabilium na parenterálnu suplementáciu
iónov vrátane vápnika. Zloţenie: Calcii chloridum 184 mg + Kalii chloridum 187 mg +
Magnesii chloridum 153 mg + Natrii acetas 3,06 g + Natrii chloridum 2,78 g + Aqua pro in
j. ad 500 ml.
®

Elo-mel Isoton mit Glucose inf. (Leopold Pharma) – infundabilium na parenterálnu suplementáciu iónov vrátane vápnika a glukózy. Zloţenie: Calcii chloridum 184 mg + Kalii
chlori-dum 187 mg + Magnesii chloridum 153 mg + Natrii chloridum 4,09 g + Glucosum 25
g + Aqua pro in j. ad 500 ml.
®

Elo-mel OP (postoperativ)
inf. (Leopold Pharma) – infundabilium na parenterálnu
suplementáciu iónov vrátane vápnika. Zloţenie: Calcii chloridum 147 mg + Kalii chloridum
671 mg + Magnesii chloridum 305 mg + Natrii acetas 2,59 g + Natrii chloridum 1,81 g +
Aqua pro in j. ad 500 ml.
®

Elo-mel Semiton mit Glucose inf. (Leopold Pharma) – infundabilium na parenterálnu
suplementáciu iónov a glukózy. Zloţenie: Calcii chloridum 184 mg + Kalii chloridum 186
mg + Magnesii chloridum 4,09 g + Glucosum 50 g + Aqua pro in j. ad 500 ml.
®

Elon – fotografická vývojka, farbivo na koţušiny; p-metylaminofenolsulfát.
elongácia – [elongatio] predlţenie, roztiahnutie do dlţky.
elongatio, onis, f. – [l. e z, zo + l. longus dlhý] →elongácia.
Elongatio canaliculi inferioris cum ankyloblepharo interna →Kleinov-Waardenburgov
sy. (→syndrómy).
Elongatio coli – abnormálne predlţenie maternicového hrdla (najmä pri poklese
maternice).
elongatus, a, um – [l. e z, zo + l. longus dlhý] predlţený, roztiahnutý do dĺţky.
®

Elorine Chloride (Lilly) – anticholínergikum; →procyklidín.
®

Elorine Sulfate (Lilly) – anticholínergikum; metosulfát →procyklidínu.
®

Elotrace – infundabílium na substitäciu stopovými prvkami.
Elpenorov syndróm – [Elpenor, Odysseov druh, kt. sa u čarodejníčky Kirke opil a v
rozospatosti spadol zo strechy, zabil sa prebudil sa v pekle] →syndrómy.
®

Elrodorm – sedatívum, hypnotikum; →glutetimid.
Elsässerov syndróm →(de) Sanctisov-Cachioneho sy. (→syndrómy).
Elsbergov test – [Elsberg, Charles Albert, 1871 –-1948, amer. chirurg] menej beţná
kvantit. skúška čuchu; →testy.
Elschnigov syndróm – [Elschnig, Anton Philipp, 1863 - 1939, nem. oftalmológ pôsobiaci v
Grazi a Prahe] →syndrómy.
Elschnigove telieska – [Elschnig, Anton Philipp, 1863 - 1939, nem. oftalmológ pôsobiaci v
Grazi a Prahe] syn. Elschnigove perly, jasné granulácie podobné strapcu hrozna
vzniknuté proliferáciou epitelových buniek po extrakapsulárnej ex-trakcii šošovky
postihnutej kataraktou.
Elsnerova astma →angina pectoris.
®

Elspar (Merck & Co.) – antineoplastikum pouţíva v th. akút. lekémie; →L-asparagináza.
®

Elsyl (Lakeside) – adrenergikum, vazokonstringes, nosové dekongescens; →metizolín.

El-Tor-cholera →cholera.
®

Eltrianyl (Saarstickstoff-Fatol) – chemoterapeutikum, sulfónamid, účinné aj proti Pneumocystis carinii; →sulfametoxazol.
®

Eltroxin tbl (Glaxo) – Levothyroxinum natricum 0,1 mg v 1 tbl.; →levotyroxín.
eluát – [eluatum] prečistený rozt., napr. adsorbovanej látky z adsorbencia (Äadsorpcia),
rozt. rádionuklidov, kt. sa získali v rádionuklidovom generátore.
eluatum, i, n. – [l. eluere čistiť] →eluát.
®

Elumatic III Technetium (99mTc) Generator (Compagnie ORIS-Industrie) – Natrii
99m
pertechnetas ( Tc) 1,85 aţ 18,5 GBq + Natrii chloratum 0,9 % + Natrii nitras 0,005 %.
Zariadenie na rádionuklidovú dg. Sterilný generátor tvorí kolóna s Al2O3, na kt. je
99
99m
adsorbovaný Mo poskytujúci rádioaktívnu premenu
Tc. To sa získava premytím
99m
kolóny vo forme
Tc eluátu – číreho bezfarbého rozt.
99m

99m

Generátor poskytuje
Tc vo forme sterilného inj. rozt. technicistanu ( Tc) sodného, kt.
sa pouţíva na dg. účely priamo al. na prípravu iných rádiofarmák, najčastejšie značením
neak-tívnych zásobných súprav (kitov).
99m

Po i. v. podaní sa technicistan ( Tc) sodný viaţe na plazmatické bielkoviny. U zdravých
osôb sa akumuluje v štítnej ţľaze, slinových ţľazách, ţalúdkovej sliznici a výstelke
mozgo-vých dutín. V štítnej ţľaze sa vychytáva v priebehu 15 min, nezapája sa však do
syntézy jej hormónov. Zo štítnej ţľazy a slinových ţliaz sa vylučuje s t0,5 1 h (85 %) a 10 h
(15 %), rovnaký t0,5 má aj vylučovanie zo ţalúdkovej steny. Z ostatných tkanív sa vylučuje
s t0,5 3 h (20 %), 4,5 h (24 %) a 45 h (56 %). Pri blokáde štítnej ţľazy kompetujúcimi
aniónmi sa 60 % vylučuje s t0,5 4,5 h a 40 % s t0,5 45 h. Z plazmy sa technicistan
postupne eliminuje (za 24 h sa vylúči asi 30 %, po tomto čase sa vylučuje aj stolicou,
celkove sa za 3 d vylúči asi 50 %, za 8 d 70 %).
elutio, onis, f. – [l. eluere čistiť] elúcia, vylúhovanie tuhej látky zo zmesi iných látok
pomocou kvapaliny.
elutriácia – [elutriatio] vylúhovanie, postup pulverizácie látok a ich zmiešania s vodou s
cieľom oddeliť ťaţšie zloţky, kt. sedimentujú v roztoku, od ľahších látok. Vymývanie kalov
od daktorých látok.
elutriatio, onis, f. – [l. elutriare vymývať] →elutriácia.
eluviácia – [eluviatio] pohyb pôdnych zloţiek v pôdnom profile.
elúvium – zvetraná hornina leţiaca na mieste svojho vzniku.
elux – jednotka intenzity svetla, skr. elx.
®

Elvaron (Bayer) – fungicídum; →dichlofluanid.
®

Elvetil (Maggioni) – blokátor ganglií, antispazmodikum; →stilóniumbromid.
Elyho príznak – [Ely, Leonard Wheeler, 1868 – 1944. amer. ortopéd a chirurg] →príznaky.
elymoklavín – 8,9-didehydro-6-metylergolín-8-metanol, C16H18N2O, Mr 254,32; námeľový
alkaloid získaný z kultúr hubiek parazitujúcich na Elymus mollis
Trin (Abe, 1958). Nachádza sa aj na hubkách parazitujúcich na
Pennisetum typhoideum Rich.
Elymoklavín

elytritis, itidis, f. – [g. elytryon obal, pošva] elytritída, zápal pošvovej sliznice, kolpitída.
elytro- – prvá časť zloţených slov z g. elytryon obal, pošva; syn. kolpo-.
elytroblenorrhoea, ae, f. – [elytro- + g. blenna hnis + g. rhoia tok, prúd] elytroblenorea,
hleno(hniso)tok z pošvy.
elytro׀plastica, ae, f. – [elytro- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] elytroplastika,
plastická operácia pošvy.
elytro׀ptosis, is, f. – [elytro- + g. ptosis poklesnutie] elytroptóza, zníţenie pošvy,
kolpoptóza.
elytro׀rrhagia, ae, f. – [elytro- + g. rhagiá od rhegnanai výron] elytrorágia, krvácanie z
pošvy.
elytro׀rrhaphia, ae, f. – [elytro- + g. rhafé šev] elytrorafia, chir. zošitie pošvy.
elytrostenosis, is, f. – [elytro- + g. stenos úzky] elytrostenóza, zúţenie pošvy.
etyltrotomia, ae, f. – [elytro- + g. tomé rez] elytrotómia, chir. preťatie pošvy (kolpotómia).
®

Elyzol 1 % crm. (Dumex) – Metronidazolum 250 mg (1 %) v 25 g krému. Dermatologikum,
chemoterapeutikum; →metronidazol.
®

Elzogram (Lilly) – chemoterapeutikum; →metronidazol.

