
enteogény – [g. entheos nadšený, inšpirovaný, „nadaný bohom“, z g. en theos] súhrnný názov 

pre psychoaktívne látky pouţívané v súvislosti s náboţenskými al. šamanskými obradmi; drogy 

s halucinogénnym účinkom. Entaktogény („tvorcovia vzájomného dotyku“) sú látky, kt. uľahčujú 

vyjadrovanie emócií, empatií a komunikáciu. Sú to umelo syntetizované látky, tzv. dizajnerské 

drogy, chemicky substitučné deriváty amfetamínu, kt. mali v psychiatrii nahradiť staršiu skupinu 

halucinogénov (najmä LSD) po zákaze ich uţívania.  

Entepas
®
 – acidum p-aminosalicylicum; →kyselina p-aminosalicylová. 

enter/o- – [g. enteron črevo] prvá časť zloţených slov označujúca vzťah k črevám a ich 

chorobám. 

enteralgia, ae, f. – [enter- + g. algos bolesť] bolesti v črevách; zried. 

Enteramida
®
 – sulfónamid; →ftalylsulfatiazol. 

enteramín – syn. →sérotonín. 

Enterfram
®
 – antibiotikum; →neomycín B. 

enteritis, itidis, f. – [enter- + -itis zápal] enteritída, zápal črevnej sliznice. Podľa priebehu sa 

rozoznávajú akút. a chron. e. 

Enteritis acuta – akút. zápal črevnej sliznice rôznej etiológie. Ochorenie zvyčajne nepostihuje 

len tenké črevo, ale aj ţalúdok (akút. gastroenteritída) al. hrubé črevo (akút. enterokolitída), 

príp. ţalúdok, tenké i hrubé črevo (gastroenterokolitída). Niekedy prebieha vo forme akút. 

dyspepsií. Patria k nej alimentrána intoxikáca (→intoxicatio alimentaris), nekrotizujúca a 

pseudomembránová e. 

Enteritis necrotisans – nekrotizujúca enteritída, prudká alimentárna intoxikácia s spotihnutím 

určitého segmentu tenkého čreva nekrózou, vyvolanou b-toxínom Clostridium perfringens. 

Častá je vo veter. med., u človeka sa vyskytuje len zriedka pri imunodeficite a proteínovej 

malnutrícii. Inkubačný čas je 1 – 7 d. Klin. sas oprejavuje bolsťami brucha, vracaním a hnačkou 

s prímesou krvi. V ťaţších prípadochmôţe nastať perforácia čreva s následnou peritonitídou; 

→intoxicatio alimentaris. Asi 50 % pacientov si vyţaduje chir. intervenciu. V ľahších prípadoch 

sa nahradzujú straty tekutín a elektrolytov, z antibiotík sa podávajú penicilínové antibiotiká al. 

chloramfenikol.  

Enteritis pseudomembranacea →pseudomembránová enterokoliitída. 

Enteritis regionalis →Crohnova choroba. 

entero- – prvá časť zloţených slov z g. enteron črevo. 

enteroanastomosis, is, f. – [entero- + g. anastomosis spojenie] syn. enteroenteroanastomosis, 

enteroenterostómia,  nespr. enterostómia; enteroanastomóza, umelo utvorené spojenie rôznych 

oblastí čreva, napr. duodenojejunoanastomóza ap.   

enteroanthelón – syn. →enterogastrón. 

Enterobacter – [entero- + g. bakterion palička] rod gramnegat. Pohyblivých opuzdrebných 

baktérií z čeľade Enterobacteriaceae. Vyskytujú sa v pôdem niekedy v GIT. NMôţu vyvolať 

záopaly močových ciest, pľňc (pneumónie), ranové infekcie, meningitídu, sepsu. Infekciu sú 

často nozokomiálne. Patrí sem E. aerogenes, E. cloacae, E. sakazakii. Častá je rezistencia, 

z antibiotík sú účinné aminoglykozidy, fluorochinóny, cefalosporínym imipenem.  

Enterobacter freundii – Citrobacter freundii. 

Enterobacter hafniae – Hafnia alvei. 



Enterobacteriaceae – čeľaď gramnegat. fakultatívne anaeróbnych baktérií. Patrí k nej mnoţstvo 

rodov, z kt. veľká časť je pre človeka patogénna (Enterobacter, Salmonella, Shigella,Yersiniae, 

Escherichia, Proteus, Morganella, Providencia, Serratia, Klebsiella, Hafnia, Edwardsiella, 

Kluyvera, Tatumella a Cedecea) . Veľa z nich má vzťah ku GIT zvierat a ľudí. S rozvojom 

genetiky baktérií a nových dg. metód pribúdajú nové rody a druhy, často sa mení systém a 

nomenklatúra baktérií. Sú to rovné paličky so zaoblenými koncami, 2 – 3 m dlhé a asi 0,5 m 

hrubé. Väčšinou sú nepohyblivé s peritrichiálnym usporiadaním bičíkov. Pre klebsiely a 

enterobaktérie je charakteristická tvorba polysacharidového puzdra. Opuzdrené kmene rastú v 

typických mukóznych kolóniách. Salmonely, šigely a E. coli môţu tvoriť hlienové substancie, 

najmä v prostredí s vysokým osmotickým tlakom. E. netvoria spóry.  

Väčšina E. má fimbrie (pili) dvojakého druhu, tzv. adhezívne (common pili) a pohlavné (sex pili). 

Adhezívne fimbrie sa vyskytujú v 6 typoch označených 1 – 6. Kmene s adhezívnymi fibriami 

aglutinujú erytrocyty a adherujú na povrch buniek. Adherenciu niekt. typov ruší D-manóza 

(manózosenzitívna adherencia), iné sú na D-manózu necitlivé (manózorezistentná adherencia). 

Schopnosť adherovať na bunky makroorganizmu je dôleţitou vlastnosťou so vzťahom k 

virulencii. Adhezívne fimbrie sa na rozdiel od pohlavných fimbrií nezúčastňujú na konjugácii. 

E. sú kultivačne nenáročné, fakultatívne anaeróbne mikróby. Rastú dobre na beţných pôdach v 

širokom rozpätí teplôt. Tvoria 2 – 3 mm veľké, sivasté kolónie, rôznej, ale pre jednotlivé rody 

málo charakteristickej morfológie. Rast črevných paličiek neinhibujú ţlčové soli, čo sa vyuţíva 

na prípravu selektívnych kultivačných pôd (napr. deoxycholátovo-citrátový agar). Veľmi pestrá 

biochem. aktivita sa vyuţíva na identifikáciu. E. sú oxidáza-negat., väčšina tvorí katalázu a 

redukuje nitráty na nitrity. Významným znakom je schopnosť štiepiť laktózu. Obligátne 

patogénne E. (salmonely, šigely, yersínie) laktózu však neštiepia. Beţnými selektívnymi dg. 

pôdami na testovanie štiepenia laktózy je Endov a Mc Conkeyov agar. 

E. sú značne rezistentné, vo vode vydrţia niekoľko mes., v stolici vydrţia dlho pri nízkych 

teplotách. Teplota 60 °C ich inaktivuje počas transportu materiálu do laboratória. E. majú 

komplexnú antigénnú štrukútru. K-antigény, kt. nemajú všetky druhy, sú uloţené najpovrch-

nejšie. Termostabilné somatické antigény O, sú súčasťou baktériovej steny. Súčasťou O-

antigénu je významný faktor virulencie – endotoxín. Termostabilné H-antigény (bičíkové) majú 

len pohyblivé E. Okrem toho sú známe antigény M a Vi.  

E. sú značne rozšírené v prírode (vo vode, pôde) a sú hojnou súčasťou normálnej flóry človeka 

a zvierat, najčastejšie GIT. Pre človeka môţu byť obligátne patogénne (salmonely, šigely, 

yersínie), potenciálne patogénne (citrobaktery, niekt. E. coli, klebsiely, proteus) a nepatogénne 

(cedecey). 

Infekcie vyvolané E. môţu byť endogénne a exogénne. Pri endogénnych infekciách sa baktérie, 

kt. sú komenzálom čreva, zanášajú do miest, kde sa za fyziol. okolností nevyskytujú (napr. do 

močových ciest, rán). E. môţu vyvolávať celkové ochorenia (brušný týfus, paratýfus, 

salmonelová sepsa), hnačkové ochorenia (salmonelové enteritídy, šigelové dyzentérie, 

escherichiové hnačky); infekcie rán, urogenitálneho systému, dýchacích ciest, meningitídy a 

sepsy. Mimočrevné prejavy sú často závaţnejšie ako tradičné – týfus a hnačkové ochorenia. Sú 

často nozokomiálneho pôvodu a u oslabených pacientov môţu podmieňovať záváţne 

komplikácie. Uplatňujú sa tu najmä podmienene patogénne, oportúnne mikroorgannizmy 

(,,čakajúce na svoju príleţitosť"). Pôvodcovia nozokomiálnych infekcií bývajú málo citliví na 

antibiotiká. 

enterobaktérie – [entero- + g. bakterion palička] →Enterobacteriaceae. 



enterobaktín – N,N
,
,N

,
,-(2,6,10-trioxo-5,8-trioxacyklododekan-3,7,11-triyl)-tris-[2,4-

dihydroxy]benzamid, C30H27N3O15, Mr 669,57; makrocyklická látka sekvestrujúca ţelezo 

fenolového typu zúčastňujúca sa na transporte a metabolizme ţeleza v mikróboch.  

 

 

Enterobaktín 

 

 

 

V podmienkach miernej záťaţe ţelezom sa nadmerne tvorí v E. coli a príbuzných črevných 

baktériách Izoloval ju z kultúry Salmonella typhimurium LT2 Pollack a Neilands (1970). 

Aniónový komplex enterobaktín ţelezitý [C30H21FeN3O15]3
-
 sa pouţíva ako regulátor rastu 

rôznych organizmov. 

enterobiasis, is, f. – [Enterobius + -asis stav] →enterobióza. 

enterobiopsia, ae, f. – [entero- + biopsia] odber vzorky črevnej sliznice sondou zavedenou 

ústami do tenkého čreva. Umoţňuje diagnózu niekt. chorôb s poruchou vstrebávania 

(malabsorpčného systému). 

enterobiosis, is, f. – [Enterobius + -osis stav] →enterobióza. 

enterobióza – [enterobiosis] nematodóza rozšírená najmä u detí školského a predškolského veku 

vyvolaná mrľou ľudskou (→Enterobius vermicularis). Premorenie detskej populácie je veľké (30, 

miestami aţ 100 %). Ochorenie prebieha zvyčajne bez objektívnych príznakov. Nákaza sa 

prenáša priamo – prenosom vajíčok z perianálnej oblasti chorého znečistenými prstami do 

ústnej dutiny al. nepriamo kontaminovanou potravou vajíčkami parazita. Jediným prameňom je 

nakazený človek. Ľahšie nákazy vznikajú prehltnutím ojedinelých vajíčok mrle, kt. vydrţia v 

prachu naţive 1 – 2 týţd, takţe infekcia môţe vzniknúť aj vdýchnutím vajíčok z rozvíreného 

prachu. Z vajíčok sa v perianálnej oblasti liahnu larvy, kt. môţu vnikať späť do čreva a zapríčiniť 

aj priamu autoinfekciu. Nákaza sa udrţiava reinfekciami, a ak nenastane reinfekcia do 5 - 7 

týţd., vylieči sa sama. 

Klin. obraz – ľahšie nákazy prebiehajú len s nepatrnými príznakmi, pri masívnej nákaze sa 

dostavuje úporné svrbenie v perianálnej oblasti, u ţien a dievčat aj v oblasti vulvy, a to najmä 

večer pred spaním, keď mrle vyliezajú z análneho otvoru. Sprievodným príznakom je 

nespavosť, nechuť do jedenia a bolesti lokalizované v rôznych častiach brucha, najčastejšie v 

apendikálnej oblasti s príznakmi apendicitídy. Mrle prechádzajú aj do ţalúdka a aţ do ústnej 

dutiny, u dievčat a ţien do vagíny, kde vyvolávajú vulvitídu, vaginitídu a endometritídu. Cez 

vajíčkovody sa ďalej môţu dostať do brušnej dutiny, cez močovú rúru do močového mechúra, 

môţu byť mrle príčinou nočného pomočovania (enuresis nocturna). 

Podľa priebehu sa rozoznáva 1. akút. enterobióza (spontánne vymizne, ak sa zamedzí ďalšej 

infekcii); 2. periodická enterobióza (vzniká zvyčajne autoinfekciou a opakuje sa pribliţne po 5 aţ 

8 týţd.); 3. chron. enterobióza (vzniká najčastejšie prehltnutím vajíčok zo vzduchu a prejavuje 

sa občasným nálezom parazita v stolici). 

Dg. – umoţní dôkaz parazita v stolici (vajíčka mrle sa v stolici nenachádzajú, pretoţe samička 

parazita ich kladie v perianálnej oblasti, a tak ich moţno zachytiť v steroch z tejto oblasti ráno 

(samička kladie vajíčka najmä v noci), a to najmenej 3 d po sebe. 



Th. – účinným liekom sú soli piperazínu – adipát (Helmirazin
®
), citrát a dilaurát – kt. zniţujú 

aktivitu kataláz v tele helmintov a ich citlivosť na kyslík. Kontraindikáciou podávania piperazínu 

je epilepsia a ochorenia CNS. Najúčinnejšie sú však prípravky na báze netoxického pyrvínia – 

chloridu, membonátu a pamoátu (Vanquin
®
, Pyrvinium

®
), kt. inhibujú viaceré enzýmové systémy 

zúčastňujúce sa na regulácii oxidačného metabolizmu parazita. Prípravok sa podáva raz/d ráno 

nalačno 5 mg/kg; pri manifestnej forme ochorenia sa odporúča po 3 d kúru opakovať. K 

neţiaducim účinkom patrí nauzea a vracanie. Dôleţitá je osobná hygiena (denné umývanie 

análnej oblasti teplou vodou a mydlom ráno a večer, zvýšená hygiena rúk, najmä čistenie 

nechtov, kt. sa ostrihajú úplne nakrátko, aby sa za ne nedostali vajíčka parazita, dezinfekcia 

dennej a nočnej bielizne vyváraním aspoň 3-krát/týţd., večer na perianálnu oblasť aplikovať 

antihistamínovú, príp. zinkovú masť. Deťom natiahnuť na noc priliehavé nohavičky a denne ich 

vyvárať, denne dezinfikovať sedadlo záchodu. Zamorené kolektívy sa liečia anthelmintikami a 

th. sa opakuje o 5 – 6 týţd. 

Enterobius vermicularis – syn. Oxyuris vermicularis, mrľa ľudská, vyvoláva →enterobiózu. Je to 

malý červík, kt. telo je biele, nitkovité, k obidvom koncom zúţené a na povrchu jemne 

krúţkované. Samička je dlhá 9 – 12 mm a 0,6 mm široká, samček je menší. Ţije v dolných 

úsekoch tenkého čreva, odkiaľ sa samička po oplodnení sťahuje do hrubého čreva a pri 

nahromadení asi 12 000 vajíčok vylieza v noci z konečníka do perianalnej oblasti, kde kladie 

veľké mnoţstvo vajíčok. Vajíčka parazita majú 50 – 60 

m, sú oválne, nesúmerné, bezfarebné s jemnozrnitým 

obsahom a opatrené svetlolomnou blanou. Na vzduchu 

dozrievajú za 4 – 5 h. Na svoj vývoj nepotrebujú 

medzihostiteľa, čím často vzniká autoinfekcia 

znečistenými prstami. Z poţitých vajíčok sa vplyvom 

tráviacich štiav v dvanástniku uvoľnia larvy, kt. putujú v 

dvanástniku na svoje predilekčné miesto, kde z nich 

väčšina dospieva v priebehu 15 – 18 d. 

Obr. Enterobius vermicularis. Samčia a samičia mrľa 

(vľavo) a vajíčka s embryami (vpravo) 

enterocele, es, f. – [entero- + g. kélé prietrţ] →enterokéla. 

Enterocid
®
 – sulfónamid; →ftalylsulfacetamid. 

enterocleaner – [entero- + angl. clean čistý] irigátor, balneoterapeutický prístroj na vyplakovanie 

čriev. 

enterocleisis, is, f. – [entero- + g. kleisis uzáver] →enterokléza. 

enteroclysis, is, f. – [entero- + g. klysis zmáčať, premáčať] →enteroklýza. 

Enterococcus – rod grampozit., fakultatívne anaeróbnych kokov z čeľade Streptococcaceae. 

Baktérie sa pôvodne uvádzali ako skupina D streptokokov. Sú tieţ katalázonegat., na rozdiel od 

streptokokov sú kultivačne menej náročné. Sú úpomerne rezistentné proti vonkajšiemu 

prostrediu. Mikroorganizmy majú guľatý aţ ovoidný tvar a sú usporiadané v pároch al 

reťazcoch. Netvoria spóry a sú nepohyblivé. Druhy tohto rodu sú beţnou flórou GIT ľudí 

a zvierat, sú oportúnne patogénny, infekcia je niekedy nozokomiálna. Vyvolávajú močové 

infekcie aţ urosepsu, gynekologické zápaly, pooperačné komplikácie po výkonoch  v oblasti 

brucha endokarditídy. Sú značne rezistentné proti antibiotikám, pouţívajú sa napr. kombinácia 

penicilínov al. aminopenicilínov s aminoglykozidmi, pri rezistencii glykopeptidové antibiotiká – 

vankomycín al. teikoplanín.  Patrí sem E. avium, E. durans, E. faecalis, E. facecium. 



Enterococcus avium – druh vyskytujúci sa v stolici kurčiat. U ľudí môţe vyvolať apendicitídu, 

otitídu a absces mozgu. 

Enterococcus durans 

Enterococcus faecalis – starší názov Streptococcus faecalis, rozšírený druh, kt. normálne 

osídľuje ľudský GIT; vyvoláva infekcie močových ciest, infekčnú endokarditídu a bakteriémiu, 

často fatálnu. 

Enterococcus faecium – starší názov Strepotococcus faecium, rozšírený druh, normálna 

zloţka ľudskej črevnej flóry; príleţitostne vyvoláva infekcie močových ciest, infekčnú 

endokarditídu a bakteriémiu.  

Enterocol
®
 – chemoterapeutikum; →nitroxolín. 

enterocolitis, itidis, f. – [entero- + g. kolon črevo + -itis zápal] enterokolitída, zápal tenkého a 

hrubého čreva.  

Enterocolitis candidosa →kandidózy.  

Enterocolitis haemorrhagica – hemoragická enterokolitída, zápal tenkého a hrubého čreva 

charakterizovaný krvácaním do sliznice a jej zápalovou infiltráciou. 

Enterocolitis necrotisans – nekrotizujúca enterikolitída;  →enterocolitis pseudomembracea 

postantibiotica. 

Enterocolitis pseudomembranacea postantibiotica – [entero- + g. kolón hrubé črevo + -itis 

zápal] EPP, angl. antibiotic-asscociated (entero)colititis, postantibiotická pseudomembránová 

enterokolitída, syn. nekrotizujúca enterokolitída, stafylokoková enterokolitída, difterická 

enterokolitída, pseudomembránová enteritída a pseudomembránová kolitída. Ide o súhrnný 

názov pre hnačkové ochorenia, kt. vznikajú pri th. antibiotikami al. v nadväznosti na ňu. 

Pôvodcom ochorenia je grampozit. aeróbny sporulujúci mikrób Clostridium difficile (objavený r. 

1978), a to v 10 - 30 % aj bez prítomnosti pseudomembrán. V starších prácach sa uvádzajú ako 

moţní pôvodcovia stafylokoky, C. perfringens typu C a salmonely. C. difficile je neinvazívny 

mikrób, kt. produkuje 2 exotoxíny bielkovinovej povahy, A a B. Obidva toxíny sa pp. vyvinuli 

génovou duplikáciou a následnými mutáciami z jediného praenzýmu. Toxín A vyvoláva zápal 

črevnej sliznice a nekrózu enterocytov (enterotoxín), toxín B zapríčiňuje uţ v malých dávkach 

nekrózu fibroblastov a i. buniek (cytotoxín). Predispozičným faktorom je podávanie antibiotík 

(linkozamidy, ampicilín, cefalosporíny 2. a 3. generácie, tetracyklíny, sulfónamidy, kotrimoxazol, 

chloramfenikol, erytromycín a chinolonové chemoterapeutiká, ojedinele nitronidazol, rifampicín 

a vankomycín). Väčšina kmeňov C. difficile je citlivá na penicilín G, ampicilín, tetracyklín, 

rifampicín, metronidazol, bacitracín a vankomycín (pričom posledné 3 antibiotiká sa pouţívajú 

pri EPP ako liek 1. voľby), čo sa vysvetľuje tým, ţe v čreve je mikrób menej vystavený účinkom 

antibiotík ako komenzálne ţijúce baktérie, a to pre svoj pomalší metabolizmus al. preto, ţe v 

čreve osídľuje hypotetické mikroprostredie, do kt. antibioká zle penetrujú. Výhoda, kt. 

širokospektrálne antibiotiká poskytuje potlačením prirodzenej flóry, zrejme prevaţuje nad ich 

inhibičným vplyvom. Prirodzená flóra pravdeopodobne zabraňuje rastu klostrídií utilizáciou 

niekt. aminokyselín, kt. sú klostrídiám esenciálne. 

Predisponujúcim faktorom je vyšší vek, celková vyčerpanosť, urémia, šok, ischémia čreva a 

rozličné chron. ochorenia spojené so zmenami vnútorného prostredia. K vzniku ochorenia 

prispieva spomalená peristaltika, stáza črevného obsahu, zmeny vitality epitelu a imunity. Riziko 

ochorenia vzniká aj po podávaní zmäkčovadiel stolice a metoklopramidu.  



U dospelých zdravých osôb sa C. difficile vyskytuje v stolici asi v 2 – 3 %, u hospitalizovaných 

aţ v 10 – 25 %, a to aj u osôb, kt. neuţívali antibiotiká. Pravdepodobnosť kolonizácie 

klostrídiom sa zvyšuje s trvaním hospitalizácie. Klostrídiá tvoria spóry, schopné preţívať viac 

mes. v prachu, na nábytku, stenách ap. Vo > 50 % prípadov sa klostrídiá nájdu v stolici 

zdravých detí do 1. r. C. difficile sa dá izolovať aj z črevného obsahu domácich zvierat (mačky, 

psi), epidemiol. súvislosť medzi zvieracími a ľudskými infekciami sa však nedokázala. 

Prenos nákazy sa v nemocnici uskutočňuje najčastejšie rukami perosnálu al. priamou fekálno-

orálnou cestou. Zdravotnícki pracovníci pritom nemusia byť kolonizovaní, ak majú zachovanú 

črevnú fyziol. flóru. Mnoţstvo mikróbov v stolici pacientov s EPP môţe dosahovať aţ 10
9
/g a 

spóry vydrţia v prostredí aj niekoľko mes. C. difficile sa môţe nachádzať aj v geriatrických 

zariadeniach. 

EPP charakterizuje akút. zápal tenkého a hrubého čreva s tvorbou pseudomembránových 

plakov pokrývajúcich povrchové ulcerácie; pseudomembrány sa vylučujú stolicou. EPP vzniká 

obyčajne 5. – 10. d po začiatku th. antibiotikami, môţe však vzniknúť uţ 1. d, príp. po 2 – 10 

týţd po jej ukončení. Najčastejšie sa prejavuje ako mierna kolitída s opakovanými riedkymi 

stolicami (> 3 /d) bez horúčky, leukocytózy a bolestí brucha. Hnačka môţe trvať niekoľko d, 

týţd. al. mes., a to aj po odstránení vyvolávajúcej príčiny. Rektoskopicky sa zisťuje katarálne 

zmeny sliznice bez pablán. 

Enterocolitis pseudomembranacea →pseudomembránová kolitída. 

Enterocolitis regionalis →Crohnova choroba. 

enterocolostomia, ae, f. – [entero- + g. kolon črevo + g. stoma ústa] enterokolostómia, chir. 

utvorená spojka medzi tenkým a hrubým črevom; otvor takto utvorený. 

enterocutaneus, a, um – [entero- + l. cutis koţa] enterokutánny, týkajúci sa čreva a koţe al. 

komunikácie medzi nimi, napr.enterokutánna fistula. 

Enterocura
®
 drg (Nordmark) – Sulfaguanolum 400 mg v 1 dr.; sulfónamid; →sulfaguanol. 

enterocystis, is, f. – [entero- + g. kystis vak] syn. enterocystoma, enterocysta, črevná cysta. 

enterocystocele, es, f. – [entero- + g. kystis mechúr, dutina + g. kélé prietrţ] enterocystokéla, 

prietrţ močového mechúra a čreva. 

enterocystoma, tis, n. – [entero- + g. kystis mechúr, dutina + -oma bujnenie] syn. enterocysta, 

črevná cysta. 

enterocytopathogenes, es – [entero- + g. kytos bunka + g,. pathos choroba + g. gennán plodiť] 

enterocytopatogénny, vykazujúci patogénne účinky na črevné bunky (enterocyty), napr. 

echovírusy. 

Enterocytozoon – prvok, kt. patrí k mikrosporídiám (E. bieneusi). 

enterocytus, i, m. – [entero- + g. kytos bunka] enterocyt, črevná epitelová bunka. Zúčastňuje sa 

na trávení a vstrebávaní ţivín, jeho povrch je zvňčšený drobnými výbeţkami (mikroklky) 

a obsahuje niekt. tráviace enzýmy, napr. laktáza, kt. sa dá dokázať histochemicky po črevnej 

biopsii. 

enterodynia, ae, f. – [entero- + g. odyné bolesť] enterodýnia, črevná bolesť. 

enteroenterálny – [g. enteron črevo] týkajúci sa vzájomného vzťahu rôznych úsekov čreva. 

Enteroenterálne fistuly môţu vznikať pri Crohnovej chorobe. 

enteroenteroanastomosis, is, f. – [entero- + g. anastomosis spojenie] skr. EEA, 

enteroenteroanastomóza, enteroanastomóza, chir. spojka medzi dvoma úsekmi tenkého čreva. 



enteroenterostomia, ae, f. – [entero- + g. stoma ústa] enteroenterostómia, chir. spojka medzi 

dvoma úsekmi tenkého čreva. 

enteroepiplocele, es, f. – [entero- + g. epiploon predstierka + g. kélé prietrţ] enteroepiplokéla, 

prietrţ tenkého čreva a predstierky.  

enterogastrón – anthelón E, enteroanthelón, inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy a pohybov 

ţalúdka odlišný od urogastrónu; tvorí sa pravdepodobne v sliznici dvanástnika (Duosan
®
, 

Ileogastrone
®
). 

enterogenes, es – [entero- + g. gennan tvoriť] enterogénny; 1. pochádzajúci z prvočreva; 2. 

vznikajúci v tenkom čreve. 

enteroglukagón(y) – skupina peptidov tvorených v GIT, najmä čreve, blízkych glukagónu, črevný 

glukagón; majú hyperglykemický účinok a i. podobné vlastnosti (sekvencia aminokyselín) ako 

pankreatický glukagón, líšia sa však od neho imunologicky. Patrí sem peptid podobný 

glukagónu (angl. glucagon-like peptid, GLP-1) produkovaný v disperznom endokrinnom 

systéme, najmä GIT (ţalúdku a čreve). Pôsobí na špecifické receptory, najmä 

v Langerhansových ostrovčekloch. Stimuluje sekréciu inzulínu a amylínu v B bunkách 

a somatostatínu v D bunkách. Skúša sa v th. diabetes mellitus. Tvorí ho 37 aminokyselín, gén je 

uloţený na chromozóme 2; má dve funkcie príbuzné gastroinhibičnému peptidu (GIP). Ďalej 

sem patrí glycentín a oxyntomodulín, kt. sa uvoľňujú zo špeciálnych buniek sliznice horného 

úseku tenkého čreva po poţití jedla. 

enterografia – [entero- + g. grafein písať] snímanie črevných pohybov pomocou enterografu; opis 

čriev. 

enterogram – [entero- + g. gramma zápis] snímka pohybov čreva. 

enterohepatálny obeh – [entero- + g. hepar pečeň] proces, pri kt. sa určitá látka (napr. ţlčové 

kys. al. niekt. lieky) dostáva z pečene ţlčou odo čreva, kde sa vstrebe a vracia sa krvou späť do 

pečene (vrátnicou). Proces bráni veľkým strtátám látok dôleţitých pre organizmus. Menšia časť 

látky, kt. sa stráca z čreva stolicou, sa musí doplňovať príjmom z potravy al. syntézou de novo. 

Cyklus moţno prerušiť podaním lieku, kt. látku viaţe a nedovolí jej spätné vstrebanie. To sa 

vyuţíva v prípade ţlčových kys. utvorených v pečeni zcholesterolu. Keď sa nemôţu spätne 

vstrebať, musia sa z neho novo utvoriť, čo má za následok pokles cholesterolu v krvi.  

enterohepatitis, itidis, f. – [entero- + hepatitis] enterohepatitída; 1. zápal tenkého čreva a 

pečene; 2. histomonóza tenkého čreva. 

enterohepatocele, es, f. – [entero- + g. hepar pečeň + g. kélé prietrţ] enterohepatokéla, prietrţ 

tenkého čreva a pečene. 

enterohydrocele, es, f. – [entero- + hydroce] enterohydrokéla, prietrţ s hydrokélou. 

enterochelín – syn. →enterobaktín. 

enterointestinalis, e – entero-enteralis. 

Enterokanacin
®
 (Sidus) – antibiotikum; →kanamycín A sulfát. 

enterokéla – [enterocele] prietrţ čreva; zadná pošvová prietrţ. 

enterokináza – [entero- + g. kinesis pohyb] →enteropeptidáza. 

enterokinesis, is, f. – [entero- + g. kinésis pohyb] peristaltika. 

enterokinín – zloţka extraktov zo sliznice tenkého čreva, pokladaná za fyziol. hormón stimulujúci 

črevné klky. 



enterokléza – [enteroclysis] uzavretie rany v čreve; uzavretie priesvitu čreva. 

enteroklíner →enterocleaner. 

enteroklýza – [enteroclysis] 1. infúzia výţivného rozt. do čreva; 2. vpravenie bária priamo do 

tenkého čreva nazogastrickou sondou, kt. koniec sa zavádza pod prechod duodena do jejúna; 

pouţíva sa pri rtg kontrastnom vyšetrení GIT (angl. small bowel enema). 

enterokok – [enterococcus] →Enterococcus. 

enterokolický – [enterocolicus] týkajúci sa tenkého a hrubého čreva, napr. enterokolická  fistula. 

enterokolostómia →enterocolostomia.   

enterokrinín – zloţka extraktov zo sliznice tenkého čreva pokladaný za fyziol. hormón stimulujúci 

črevné ţľazy.  

Enterol
®
 (Lenza) – chinolónové antibiotikum; kys. piromidová. 

enterolaktón – trans-dihydro-3,4-bis[3-hydroxyfenyl)- metyl]-2(3H)-furanón, C18H18O4, Mr 298,34; 

fenolová zlúč. s 2,3-dibenzylbutánovým skeletom. Prvý lignán 

získaný zo zvieraťa. 

Enterolaktón 

 

 

 

enterolit – [enterolithos] črevné ,,konkrementy", časti zatvrdnutej stolice. 

enterolithiasis, is, f. – [entero- + g. lithos kameň] →enterolitiáza. 

enterolithos, i, m. – [entero- + g. lithos kameň] →enterolit. 

enterolitiáza – [enterolithiasis] tvorenie črevných ,,konkrementov" zo zatvrdnutej stolice. 

enterologia, ae, f. – [entero- + g. logos náuka] enterológia, náuka o tenkom čreve. 

enterolysis, is, f. – [entero- + g. lysis uvoľnenie] chir. oddelenie adhézií medzi slučkami tenkého 

čreva al. ich adhézií s brušnou stenou. 

enteromegalia, ae, f. – [entero- + g. megas veľký] enteromegália, zväčšenie tenkého čreva. 

enteromér – [entero- + g. meros časť] úsek embryonálneho GIT. 

enteromerocele, es, f. – [entero- + g. meros stehno + g. kélé prietrţ] enteromerokéla, stehnová 

prietrţ. 

Enteromide
®
 (Consolidated Chem.) – sulfónamid; vápniková soľ kys. sulfaloxovej. 

Enteromonadina – podrad parazitických prvokov radu Diplomonadida, triedy Zoomastigophorea. 

Majú jeden karyomastigont obsahujúci 1 – 4 bičíky. Patrí sem rod Enteromonas. hominis, 

nepatogénny druh parazitujúci v ľudskom čreve. 

Enteromycetin
®
 – širokospektrálne antibiotikum; →chloramfenikol.  

enteromycín – syn. seligocidín, kys. 3-[[(metylacinitro)acetyl]amino]-2-propénová, C6H8N2-O5, Mr 

188,13; antibiotikum izolované zo Streptomyces albireticuli. 

Enteromycín 

 



 

enteromycosis, is, f. – [entero- + g. myké huba + -osis stav] →enteromykóza.  

Enteromycosis bacteriacea – všeobecný názov pre určité infekcie tenkého čreva vyvolané 

nešpecifickými baktériami. 

enteromyiasis, is, f. – [entero- + g. myia mucha] enteromyióza; →myióza. 

enteromykóza – [enteromycosis] črevné ochorenie vyvolané baktériami al. hubami, črevná 

mykóza. 

enteromyxodermitis, itidis, f. – [entero- + g. myxa šťava + g. derma koţa + -itis zápal] 

enteromyxodermitída, endoenteritis. 

enterooxyntín – hypotetický polypeptid secernovaný v tenkom čreve; stimuluje sekréciu HCl v 

parietálnych (oxyntických) bunkách následkom kontaktu degradačných produktov proteínov so 

sliznicou tenkého čreva. 

Enteropas
®
 – tuberkulostatikum; acidum. p-aminosalicylicum; →kyselina p-aminosalicylová. 

enteropathia, ae, f. – [entero- + g. pathos choroba] enteropatia, nešpecifikované črevné 

ochorenie. 

Enteropathia exsudativa – exsudatívna enteropatia, syn. exsudatívna gastroenteropatia, sy. 

charakterizovaný stratami krvných bielkovín následkom abnormálnej priepustnosti črevných 

kapilár a enterocytov. Rozoznáva sa prim. a sek. sy. straty bielkovín. 

Prim. sy. straty bielkovín býva podmienený vrodenými abnormalitami lymfatického systému. 

Sek. sy. straty bielkovín môţe vyvolať 1. zmenená al. zvredovatená sliznica čreva 

(proktokolitída, Crohnova choroba, nádory); 2. zvýšenie priepustnosti sliznice (pri sprue, 

Ménétrierovej chorobe, po oţiarení); 3. obštrukcia al. zvýšenie tlaku v lymfatickom systéme GIT 

(kompresia ductus lymfaticus, Whippleho choroba, extrémne zvýšenie ţilového tlaku pri 

pravostrannej insuficiencii srdca, konstriktívnej perikarditíde ap.).  

Aminokyseliny sa z vylúčených bielkovín reabsorbujú a slúţia opäť na syntézu bielkovín. 

Zníţenie koncentrácie plazmatických bielkovín sa neprejaví, kým je organizmus schopný 

syntézou nahradzovať vylúčenú bielkovinu. Keď sa jej však vylúči viac ako sa syntetizuje, vzni-

ká hypoproteinémia, kt. sa najviac prejaví zníţením hodnôt albumínu a -globulínov, menším 

zníţením 2- a -globulínov;1-globulíny bývajú často zvýšené (tým sa vysvetľuje len malé 

zrýchlenie sedimentácie krviniek). Následkom exsudácie transferínu vzniká hypochrómna 

sideropenická anémia, vylučovaním ceruloplazmínu sa z tela stráca meď a spolu s bielkovina-

mi aj vápnik, čo môţe vyvolať tetániu. Strata lymfy sa prejaví lymfopéniou a steatoreou. 

Klin. obraz – charakterizujú opuchy končatín, príp. ascites a hydrotorax pri hypalbuminémii, 

hnačka a steatorea. Strata imunoglobulínov zapríčiňuje zvýšenú náchylnosť na infekcie. 

Dg. – sa potvrdzuje nálezom zvýšených strát bielkovín do GIT po i. v. podaní rádioaktívne 

označenej bielkoviny al. polyvinylpyrolidónu označeného 
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I (u zdravých osôb sa 4 - 5 d po inj. 

dokáţe v stolici asi 1 % podanej látky, pri e. e. vyše 20 %).  

Dfdg. – je dôleţité zistenie príčiny strát bielkovín do GIT a vylúčenie inej príčiny →hypopro-

teinémie.  

Th. –- závisí od základnej príčiny. Dôleţitá je substitúcia nielen bielkovín, ale aj látok, kt. sa v 

plazme na ne viaţu. 

Enteropathia glutenica →celiakia. 



enteropathogenes, es – [entero- + g. pathos choroba + g. genesis vznik] enteropatogénny, 

vyvolávajúci črevné ochorenie. 

enteropatická spondylitída →spondylitis enteropathica. 

enteropeptidáza – syn. enterokináza, EC 3.4.21.9, vysokošpecifická dvanástniková proteáza. E. 

pôsobí len na trypsinogén. Jej Mr je 196 000 a pozostáva z 1100 aminokyselinových jednotiek. 

Tvoria ju 2 kovalentne viazané glykopeptidy (Mr 132 000 a 62 000). Odštepuje z trypsinogénu 

N-terminálny peptid (Val-[Asp]4-Lys) a aktivuje ho na trypsín. Obsahuje zo všektých tráviacich 

enzýmov najviac sacharidov (37 %).  

enteropexia, ae, enteropexis, is, f. – [entero- + g. péxis upevnenie] enteropexia, chir. upevnenie 

poklesnutého čreva. 

enteroplastica, ae, f. – [entero- + g. plastike (techné) tvárne umenie] enteroplastika, plastická 

chir. operácia na tenkom čreve, najmä rozšírenie jeho zúţených úsekov, striktúroplastika. 

enteroplegia, ae, f. – [entero- + g. plégé rana] enteroplégia, paralýza, ochrnutie čriev. 

enteroptosis, is, f. – [entero- + g. ptosis pokles] →enteroptóza. 

enteroptóza – [enteroptosis] pokles brušných útrob pri ochabnutí brušnej steny. 

enteroptychia, ae, f. – [entero- + g. ptyché krkva] plikácia tenkého čreva, operácia zabraňujúca 

tvorbe črevných zrastov. 

Enteroquinol
®
 – chemoterapeutikum, antiamébikum; →jódchlórhydroxychín. 

enterorafia – [enterorhaphia] chir. zošitie čreva, uzavretie operovanej časti čreva. 

enterorágia – [enterorrhagia] →krvácanie z (do) čreva. 

enterorea – [enterorrhagia] hnačka, diarea. 

enterorenalis, e – [entero- + l. ren oblička] enterorenálny, týkajúci sa čreva a obličky. 

enterorhaphia, ae, f. – [entero- + g. rhaphia ] →enterorafia. 

enterorrhagia, ae, f. – [entero- + g. rhagiá výron] →enterorágia. 

enterorrhoea, ae, f. – [entero- + g. rhoé tok] →enterorea. 

Enterosalicyl
®
 – analgetikum, antipyretikum; →salicylát sodný. 

Enterosalil
®
 – analgetikum, antipyretikum; →salicylát sodný. 

Enterosarline
®
 →acidum acetylsalicylicum. 

Enterosept
®
 – antiamébikum; →jódchinol. 

Entero-Septol
®
 – chemoterapeutikum, antiamébikum; →jódchlórhydroxychín. 

enterosolubilný – farm. enterosolventný, rozp. v tenkom čreve. E. (acidorezistentný) je prí-pravok, 

kt. sa po perorálnej aplikácii nerozpúšťa v kyslom prostredí ţalúdka, ale aţ v alkalickom 

prostredí tenkého čreva. E. obal majú prípravky, kt. sú v kyslom prostredí nestále a majú 

pôsobiť aţ v čreve. E. pomocnou látkou je napr. celacetát, formaldehydţelatína a Eudragit
®
. 

enterospasmus, i, m. – [entero- + g. spasmos kŕč] enterospazmus, črevné kŕče, kŕčovitý sťah 

čriev. 

enterostatis, is, f. – [entero- + g. stasis pokles] →enterostáza. 

enterostáza – [enterostasis] porucha črevnej pasáţe. 



enterostenosis, is, f. – [entero- + g. stenos úzky] enterostenóza, zúţenie čreva. 

enterostomia, ae, f. – [entero- + g. stoma ústa] enterostómia, chir. vyústenie čreva navonok; 

črevná fistula. 

Entersosulfamid
®
 – sulfónamid; →ftalylsulfacetamid. 

Entero-Sulfina
®
 – sulfónamid; →ftalylsulfatiazol. 

Enterosulfon
®
 – sulfónamid; →ftalylsulfacetamid. 

enterotomia, ae, f. – [entero- + g. tomé rez] enterotómia, chir. rez, preťatie čreva.  

enterotoxicosis, is, f.  – [entero- + g. toxikon jed] →enterotoxikóza. 

enterotoxikóza – [enterotoxicosis] stav vyvolaný toxínom pôsobiacim na črevo 

(→enterotoxínom). V popredí je vracanie a hnačka. Toxín sa môţe nachádzať v potrave 

infikovanej baktériami (napr. stafylokoková e.) al. vznikať aţ v čreve. V prvom prípade sa 

príznaky dostavujú veľmi skoro po jedení (1 aţ niekoľko málo h), v druhom aţ po pomnoţení 

baktérií v čreve (8 a viac h); por. alimentárna intoxikácia.  

Stafylokoková enterotoxóza – intoxikácia termostabilným enterotoxínom kmeňov 

stafylokokov; →enteritis pseudomembranacea. 

S. aureus môţe tvoriť niekoľko e: A, B, C1, C2, C3, D, E,a H, kt. majú charakter superantigénov. 

E. sú rezistentné proti hydrolýze v ţalúdku a sú stabilné pri teplote 100 C pôsobiacej 30 min. 

Tvorí ich 30 – 50 % zlatých stafylokokov a niekedy aj koagulázonegat.  S. epidermidis. E. A je 

najčastejším agensom e. E. C a D kontaminujú mlieko a mliečne produkty, e. B sa zúčastňuje 

na patogenéze stafylokokovej enterokolitídy. Toxíny sa môţu viazať na ţírne bunky a aktivovať 

ich. Podobne ako TSST-1 (toxic shock syndromke toxin) sú e. induktormi tvorby cytokínov IL-1. 

Môţu stimulovať  peristaltiku čriev aj pôsobením na CNS, o čom svedčí nauzea a vracanie. 

enterotoxín – [enterotoxinum] baktériový jed, špecificky postihujúci bunky črevnej sliznice. 

Vyvoláva ťaţké intoxikácie prejavujúce sa príznakmi zo strany GIT (vracanie, hnačka). Tvoria 

ho Bacillus cereus, Clostridium perfringens, enterotoxické kmene Escherichia, Staphylococcus 

a Vibrio; por. cholerový toxín; →cholera. Dokazujú sa pri kmeňoch izolovaných z potravín; 

→alimentárna intoxikácia.  

entero׀toxinum, i, n. –  [entero- + g. toxikon jed] →enterotoxín. 

enterotropicus, a, um – [entero- + g. tropos obrat] enterotropný, majúci vysokú afinitu k črevu, 

vyvolávajúci prednostne črevné príznaky. 

enterovaginalis, e – [entero- + l. vagina pošva] enterovagínový, komunikujúci medzi črevom a 

pošvou.  

enterovakcína – [entero- + g. vaccinum vakcína] očkovacia látka , emulzia umŕtvených baktérií 

pouţívaných per os. 

enterovenosus, a, um – [entero- + l. vena ţila] enterovenózny, komunikujúci medzi tenkým 

črevom a priesvitom ţily. 

enterovesicalis, e – [entero- + l. vesica mechúr] enterovezikálny, týkajúci sa tenkého čreva a 

močového mechúra al. komunikácie medzi nimi. 

Enterovirus, i, n. – rod acidostabilných RNA vírusov z čeľade Picornaviridae. Rozmnoţujú sa v 

GIT ľudí, opíc, ošípaných, dobytka a i. Vyvolávajú zväčša inaparentné ochorenia prejavujúce sa 

príznakmi zo strany GIT. Patrí sem vírus poliomyelitídy (typ 1 – 3), vírus Coxsackie (asi 30 

sérotypov), vírusy ECHO (asi 30 sérotypov). Osobitnú skupinu tvoria ľudské izoláty enterovírusu 



(sérotyp 68 – 72). Prenášajú sa orálno-fekálnym al. kvapôčkovým mechanizmom. Profylaxia 

jestvuje zatiaľ len proti poliomyelitíde (orálna vakcína). 

Enterovirus bovinus – starší názov ecbovirus, bovínny enterovírus vyvolávajúci neplodnosť a 

potraty kráv; má 6 sérotypov. 

Enterovirus porcinus – starší názov ecsovirus, vyskytuje sa ako normálna súčasť črevnej flóry 

ošípaných, môţe však vyvolať encefalomyelitídu; má 11 sérotypov.  

Enterovirus simiae – starší názov ecmovirus, vyvoláva asymptomatické infekcie opíc; má 18 

sérotypov. 

Entero-Vioform
®
 (Ciba) – chemoterapeutikum, antiamébikum; →jódchlórhydroxychín. 

enteruria, ae, f. – [enter- + g. úron moč] prítomnosť zloţiek stolice (črevného obsahu) v moči. 

enterozoá – črevné cudzopasníky. 

Enterozol
®
 – chemoterapeutikum, antiamébikum; →jódchlórhydroxychín. 

enterozoon, i, n. – [g. enteron črevo + g. zóon ţivočích] enterozoón, črevný parazit. 

Entex
®
 – inhibítor cholínesterázy, insekticídum, akaricídum; →fentión. 

Entexidin
®
 -- sulfónamid; →ftalylsulfatiazol. 

Entexidina
®
 – sulfónamid; →ftalylsulfatiazol. 

entezitída – [enthesitis] zápal šľachového úponu, úponový sy., bolesť v úpone svalu al. šľachy; 

→entezopatia. 

entezo׀fyt – [g. enthesis úpon + g. phyton výrastok] kostný výrastok v mieste erózie kostného 

krytu pri →entezopatii. 

entezopatia – [enthesopathia] inzerčné tendopatie, chron. ochorenia šľachového úponu do 

kostného tkaniva. Sú to väčšinou abaktériové zápaly šľachových úponov, príp. šľachových 

pošiev; nezápalové e. charakterizujú kostné apozície bez erozívnych zmien (napr. pri ankylo-

zujúcej spondylitíde). Majú multifaktorovú genézu. Uplatňujú sa tu exogénne faktory (nadmerné 

lokálne preťaţovanie mechanizmom opakovanej mikrotraumatizácie, svalový hypertonus, 

podchladenie, statické poruchy) i endogénne faktory (osifikujúca diatéza, metabolické a 

endokrinné poruchy a i.). Spájajú sa so zápalovými a degeneratívnymi reumatickými 

ochoreniami. Pomerne časté sú u športovcov. Pri niekt. športoch majú typickú lokalizáciu. 

Najčastejšie e. sú: 

Entezopatia v oblasti chrbta – najčastejšie ide o zápal tŕňových výbeţkov stavcov, v mieste 

úponov mm. rhomboidei, m. trapezius, m. serratus post. Vyskytujú sa pri veslovaní, sánkovaní a 

vzpieraní. Prejavuje sa bolesťami v chrbte závislými od pohybov, tlakovou bolestivosťou nad 

tŕňovými výbeţkami postihnutých stavcov. V th. sa pouţíva ulrazvuk, diadyamik, infiltrácia 

lokálnym anestetikom s prímesou depotného kortikoidu.  

Entezopatia v oblasti nadplecka – väčšinou ide o zápal úponu m. triceps brachii najmä pri 

boxe, basketbale, hádzanej, volejbale a dţude. 

K entezopatiám v oblasti lakťa patrí tenisový lakeť a oštepársky lakeť. 

Epicondylitis radialis – tenisový lakeť, zápal radiálneho epikondylu humeru, teda v mieste 

úponu extenzorov ruky a prstov, kt. sa zaťaţujú najmä pri pronácii a extenzii zápästia proti 

odporu. U športovcov sa vyskytujú najmä v tenise, stolnom tenise, gymnastike, hádzanej, 

volejbale, behu na lyţiach. Prejavuje sa lokálnou tlakovou bolestivosťou radiálneho epikondylu 

humeru, najmä v mieste úponu m. extensor carpi radialis brevis a m. extensor digitorum 



communis, ďalej obmedzením extenzie a pronácie, bolesťou pri stisknutí ruky (Thomsenov 

príznak), zníţením sily postihnutej končatiny. V pokročilom štádiu moţno nájsť na rtg. snímke 

lemy kostnej novotvorby.  

Epicondylitis ulnaris →golfový lakeť. 

Styloiditis radii – zápal processus styloideus radii sa vyznačuje príznakmi epikondylitídy. 

Entezopatia v oblasti lonovej a sedacej kosti – adduktorový sy.) sa vyskytuje vo futbale, v 

ľadovom hokeji, korčuľovaní, u skokanov do výšky, beţcov cez prekáţky. Na ich vzniku sa 

uplatňuje pohyb na tvrdom a ťaţkom, nerovnom teréne, hra s ťaţkou loptou ap. Klin. sa 

prejavuje bolestivosťou pri tlaku na ramus inferior ossis pubis, vyţarovaním bolesti do perinea, 

genitálu a na vnútornú stranu stehna, bolestivou abdukciou, extenziou a addukciou proti odporu 

v bedrovom kĺbe. Na rtg snímke sa niekedy zisťujú osteofyty. Dfdg. treba vylúčiť ingvínovú a 

femurovú herniu. Th. spočíva v aplikácii ultrazvuku, diadynamiku a lokálnej aplikáciii kortikoidov, 

upravuje sa tréningový program.  

K entezopatiám v oblasti dolnej končatiny patria najmä postihnutia pätovej kosti, sy. pes 

anserinum (→pes anserinum) a i. 

Entesopathia ossificans – osifikujúca entezopatia postihuje najmä spodnú plochu tuber 

calcanei pri poklese noţnej klenby, keď sa svaly a plantárna aponeuróza napínajú a preťaţuje 

sa dotyková oblasť pätovej kosti. 

Enthesitis retro- et subcalcanearis – syn. calcar retrocalcareum et subcalcaneum – 

charakterizuje bolestivosť v oblasti päty pri pohyboch a chôdzi; často sa spája s burzitídou, 

vyskytuje sa pri Reiterovom sy. a ankylozujúcej spondylitíde; →calcar avis.  

Viacnásobné postihnutie úponov – polyentezopatia – sa vyskytuje pri séronegat. Spondyl-

artritídach (ankylozujúca spondylitída, Reiterov sy., psoriatická artritída a i.). V mieste erózie 

kostného krytu vznikajú kostné výrastky (entezofyty). 

enthesitis, itidis, f. – [g. enthesis úpon + -itis zápal] →entezitída.  

enthesopathia, ae, f. – [g. enthesis úpon + g. pathos choroba] →entezopatia.  

entiris – zadná pigmentová vrstva dúhovky. 

entita – [g. ens súcno] filoz. to čo vôbec existuje, realita, akákoľvek danosť, o kt. moţno urobiť 

výpoveď, resp. kt. moţno vziať do úvahy, a to nezávisle od toho, či ide o materiálne al. ideálne, 

objektívne al. subjektívne predmetnosti. 

Entizol
®
 tbl. (Polfa) – Metronidazolum 250 mg v 1 tbl.; chemoterapeutikum, gynekologikum; 

→metronidazol. 

Entizol
®
 tbl. vag. (Polfa) – Metronidazolum 500 mg v 1 vagínovej tbl.; chemoterapeutikum, 

gynekologikum; →metronidazol. 

Entnerovo a Doudorffovo odbúranie glukózy – rozklad glukózy cez kys. 6-fosfoglukónovú a 

kys. 2-oxo-3-deoxy-6-fosfo-D-glukónovú na kys. pyrohroznovú a glyceraldehyd-3-fosfát niekt. 

mikroorganizmami, kt. nedisponujú všetkými enzýmami potrebnými pri glykolytickom reakčnom 

slede (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli a i. gramnegat. baktériami, ale nie 

grampozit.). 

Entobex
®
 – antiamébikum; →fanchinón. 

entoblast – entoderma. 

entocornea – lamina limitans posterior corneae. 



Entocort
®
 – kortikoid; →budezonid. 

entoderma – [ento- + g. derma koţa] syn. endoderma, hypoblast, najvnútornejšia vrstva z 3 prim. 

zárodkových vrstiev embrya, privrátená do dutiny ţĺtkového vaku. Vzniká  začiatkom 2. týţd. 

vývoja delaminácie (odštiepením) od embryoblastu smerom do dutiny blastocysty. Proliferáciou 

utvorí ţĺtkový vak. Vyvíja sa z nej epitel slizníc a ţlaz hltana, dýchacích ciest (s výnimkou nosa), 

GIT a čiastočne močovopohlavného systému (močového mechra a močovej rúry). Primitívna 

eentoderma – prim. vnútorná vrstva gastruly, z kt. vzniká črevo a ţltkový vak.  

Entodiniomorphida – rad riasinkových protozoí podtriedy Vestibuliferia, triedy Kineto-

fragminophorea, kt. sa vyskytujú ako komenzály v bylinoţravcoch vrátane antropoidných opíc.  

Entodon
®
 (Winthrop) – zdroj jódu; →prolóniumjodid. 

Entoloma lividum – zvonovec olovový, jedovatá bazídiová huba z čeľade pečiarkovitých 

(Agaricaceae). 

entoméra – blastoméra, z kt. vzniká →entoderma. 

entomión – antropometrický bod na vrchole uhla hlávkového výbeţku temennej kosti v pa-

rietálnom záreze spánkovej kosti. 

entomo- – prvá časť zloţených slov z g. entomon hmyz. 

Entomobrya – rod hmyzu radu Collemboia; austrálsky druh vyvoláva podráţdenie po bodnutí.  

entomoftoromykóza →entomophthoromycosis. 

entomophthoromycosis, is, f. – [entomo- + g. phthora deštrukcia, smrť + g. myké huba + -osis 

stav] entomoftoromykóza. 1. Ochorenie vyvolané fykomycétami radu Entomophthorales. 2. 

Infekcia koţe, sliznice ústnej a nosovej dutiny koní s nodulárnymi al. granulomatóznymi léziami; 

vyvolávajú ju huby radu Entomophthorales. Treba ju odlíšiť od habronemiázy a pytiózy. 

Entomophthoromycosis basidiobolae – syn. podkoţná fykomykóza, podkoţná zygomykóza, 

chron. infekcia vyvolaná hubou Basidiobolus ranarum so zväčšujúcimi sa uzlami (eozinofilné 

granulómy) v podkoţnom tkanive predlaktí, hrudníka a inde na trupe. Vyskytuje sa v Indonéézii, 

stred. Afrike a Indii, postihuje najmä deti a dospievajúcich. Na rozdiel od zygomykózy vzniká aj 

bez predisponujúcich faktorov.  

entomológia – [entomo- + g. logos náuka] náuka o hmyze. 

Entomophthora – v staršej klasifikácii rod húb čeľade Entomophthoraceae, delí sa na rôzne 

druhy, napr. Conidiobolus. E. coronata - Coniobolus coronatus. 

Entomophthoraceae – čeľaď húb radu Entomophthorales, triedy Zygomycetes; saprofyty a 

parazity vyšších húb a hmyzu. Do rodu Coniobolus patria druhy patogénne pre človeka a kone. 

Entomophthorales – rad húb triedy Zygomycetes. Patria sem typické parazity hmyzu, niekt. 

druhy triedy Entomophtoraceae a Basidiobolaceae môţu vyvolať →entomoftoromykózu. 

Nákaza ľudí prebieha obyčajne inaparentne. 

Entomopoxvirinae – podčeľaď poxvírusov, vyskytuje sa v hmyze. 

entoptický – [entopticus] vznikajúci vnútri oka, v samom oku. E. javy sú javy al. vnemy, 

vznikajúce vo vlastnom oku, napr. mouches volantes a i. Záblesky al. iskrenie môţu niekedy 

predchádzať odlúčeniu sietnice. 

entopticus, a, um – [ent- + g. optikos týkajúci sa zraku] entoptický. 

Entoquel
®
 – anticholínergikum; metylbromid →tihexinolu. 



entoretina – vnútorná, nervová časť sietnice pozostávajúca z 5 vrstiev, vonkajšej molekulovej, 

vnútornej nukleárnej, vnútornej molekulovej, gangliovej a vrstvy nervových vláken. 

Entozon
®
 – antiseptikum; →nitroakridín. 

entprol – 1,1
,
,1

,,
,1

,,,
-(1,2-etándiyldinitrilotetrakis[2-propanol], C14H32N2O4, Mr 292,43, 

[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2. Katalyzátor pri výrobe uretánovej peny, 

vyvoláva zosieťovanie plastov, emulzifikátor. 

entrainment – [franc. tréning] 1. metóda identifikácie najpomalšej frekvencie krokovača (pacing) 

potrebnej na ukončenie arytmie, najmä flutteru predsiení; pri pomalom zvyšovaní frekvencie 

krokovača sa tvar flutterových vĺn postupne upravuje; 2. synchronizácia a regulácia srdcového 

rytmu vonkajším podnetom. 

Entramin
®
 – chemoterapeutikum účinné proti trichomonádam holubov a histomonádam moriakov 

a sliepok; 2-amino-5-nitrotiazol. 

entrapment – [angl. chytiť do pasce, uviaznuť] kompresia nervu al. cievy okolitým tkanivom, napr. 

stenou väzivového al. kostnoväzivového tunela, svalu, šľachy al. iného tkaniva. Kompresívny 

sy. sa môţe týkať napr. a. poplitea, kt. stláča mediálna hlava m. gastrocnemius al. aberantná 

šľacha. Postihuje najmä muţov mladšieho a stredného veku. Vzniká akút. uzáverom al. chron. 

kompresiou s variabilnými príznakmi. Dg. sa stanovuje angiograficky, sonograficky, vhodné je aj 

CT a MRI. Th. je najmä chir. Sy. môţe byť obojstranný. 

Entrokin
®
 – chemoterapeutikum, antiamébikum; 

,→
jódchlórhydroxychín. 

Entrophen
®
 (Frosst) – kys. acetylsalicylová, analgetikum, antipyretikum, antireumatikum, 

antikoagulans; 
,
acidum acetylsalicylicum.  

entropia – [g.] veličina vystihujúca smer energetických premien (smer vývoja) v uvaţovanom 

systéme, vyjadruje tendenciu systému prechádzať z menej pravdepodobných 

(usporiadanejších) stavov do stavov ľahšie realitovateľných (menej usporiadaných) – entropia 

rastie; pre všetky látky je e. funkciou pravdepodobnostného stavu. Je to termodynamická 

veličina, kt. umoţňuje mat. formulovať druhú hlavnú termodynamickú vetu a kvantifikovať 

nevratnosť tepelných procesov, kt. môţu prebiehať v izolovanej sústave vţdy len v jednom 

smere. Všetky spontánne deje v ţivých sústavách sprevádza vzostup e., smeruje 

k dezintegrácii.   

V mat. log. Ide o mieru, stupeň neurčitosti pred nastúpením prvkov určitej hodnoty; 2. fyz. stavová 

veličina látky, ktorej prírastok je určený podielom zvratne privedeného tepla a absol. teploty, pri 

kt. sa teplo privádza 

V inform. je to mnoţstvo, miera neurčitosti konečnej pravdepodobnostnej schémy; 
,
termodynamika. Entropia vyjadruje premenlivosť al. mieru premeny, kt. vo fyz. systéme určuje 

smer tepelných procesov. Do teoretickej fyziky zaviedol tento pojem R. J. Clausius ako funkciu 

stavových veličín tlaku, objemu a teploty. 

Otázku získavania práce pomocou zvonka dodávaného tepla prvýkrát nastolil N. L. S. Carnot 

(1824). Viedlo ho k tomu pozorovanie, ţe kaţdý parný stroj vykazuje iný pomer spotrebova-

ného uhlia a vykonanej práce (
,
Carnotov cyklus).  

Veta o entropii (2. zákon termodynamiky) hovorí, ţe v uzavretom systéme tepelné procesy 

prebiehajú tak, ţe entropia S nikdy neklesá: 

S2 - S1 = S > 0 



Vo vratnom prípade platí v tomto vzťahu rovnosť, v nevratnom nerovnosť. V uzavretom systéme 

entropia vţdy rastie al. ostáva konštantná (S = rozdiel entropie 2 stavov s hodnotami e. S2 a 

S1). Ak je S2 entropia konečného a S1 začiatočného stavu, tak 

S2 > S1 

Zavedenie štatistických metód a základných teorém počtu pravdepodobnosti do fyziky (L. 

Boltzmann, J. W. Gibbs) umoţnilo hlbšie preniknutie do podstaty 2. termodynamického zákona. 

Poloha a rýchlosť molekúl plynu v priestore môţu byť veľmi rozmanité. Pre súbor všetkých 

molekúl moţno vyrátať len stredné hodnoty a určiť podľa akého rozdelenia pravdepodobnosti sa 

riadia. Energia, rýchlosť a poloha jednotlivých molekúl v danom okamihu úplne určujú stav 

plynu; sa nazýva mikrostav (u Plancka komplexia). Daný stav sa realizuje viacerými 

mikrostavmi; ak sa nemení celková energia, objem a počet molekúl, v dostatočne dlhom 

časovom období je kaţdý mikrostav rovnako pravdepodobný. Rovnakému makrosko-pickému 

stavu zodpovedajú rozličné mikrostavy, a preto sa v priebehu času reali-zujú tie stavy, kt. sú 

najpočetnejšie, t j. ktorým zodpovedá najviac mikrostavov. Početnosť mikrostavov, kt. realizujú 

určitý stav, sa nazýva termodynamická pravdepodobnosť W. Tento pojem zaviedol L. 

Boltzmann a je charakteristický pre vznik štatistickej termodynamiky. Po Boltzmannovi je 

nazvaný vzťah medzi entropiou S a termodynamickou pravdepodobnosťou W stavu systému 

S = k log W 

k je Boltzmannova konštanta, k = 1,38.10
-23

 JK
-1

. Táto rovnica dovoľuje definovať entropiu 

systémomu novým spôsobom. 

V chápaní entropie moţno rozlíšiť 2 vývojové fázy. V 1. etape (Clausius) sa berie do úvahy len 

makrostav: podstata termodynamických procesov sa chápe na základe ich vonkajších prejavov. 

V tomto zmysle je entropia mierou prechodu tepla z telesa vyššej teploty na teleso s niţšou 

teplotou pri súčasnom vykonaní vonkašej práce. Prírastok entropie látky je určený podielom 

zvratne privedeného tepla a absol. teploty, pri kt. sa teplo privádza Je to podiel neuţitočnej 

energie systému, kt. sa premení na vonkajšiu prácu. 

V 2. etape (Boltzmann, Planck) sa navrhuje štatisticko-pravdepodobnostné chápanie entropie. 

Prírodné procesy, kt. tvoria základ makrostavu, sa vyjadrujú vo forme zákona a skúmajú sa na 

mikroúrovni. Zmeny stavu fyz. telesa podľa toho prebiehajú od stavov s menšou 

pravdepdobnosťou k stavom s vyššou pravdepodobnosťou. 

T. nerovnováţnych procesov sa rozvinula v 30. r. (belgická termodynamická škola T. de 

Donder, L. Onsager, I. Prigogine, S. R. de Croot, de Boer a i.), pričom vychádzala z teórie 

rovnováţnych procesov. P. Glansdorff a I. Prigogine dospeli k záveru, ţe v rozličných situáciách 

pred termodynamickou rovnováhou a po nej pôsobí len jeden typ termodynamických 

zákonitostí. Zovšeobecnený zákon e. znie: 

dS = deS + diS 

dS je zmena celkovej entropie systému, deS zmena entropie v dôsledku výmeny tepla a látky, 

diS je vnútorná zmena entropie v dôsledku vnútorných nevratných procesov, ako napr. zníţenie 

teploty, chem. reakcie, difúzia atď. Z 2. zákona termodynamiky vyplýva, ţe diS > 0. Pre 

izolovaný systém je deS = 0 a z toho vyplýva 

S2 - S1 = S > 0 

V rovnováţnom stave sa diS = 0 – entropia dosahuje svoje maximum. Pre otvorené 

termodynamické systémy je deS kladné al. záporné v závislosti od výmeny entropie s okolím. 

Ak je diS > 0 a súčasne sa dS = 0, hovorí sa o prietokovej rovnováhe entropie, ako špecifickej 

forme termodynamickej rovnováhy. 



Pojem entropie prenikol do rozličných vedných disciplín. Termodynamika nerovnováţnych 

procesov našla široké uplatnenie v biológii, o čo sa zaslúţil najmä M. Eigen. Podľa neho je 

teória selekcie spojená prostredníctvom Prigoginovho-Glandsorffovho princípu s termodyna-

mikou nevratných procesov, ale sa na ňu neredukuje. 

R. 1948 zaviedol C. E. Shannon pojem entropie do informatiky. Entropia je miera neurčitosti 

konečnej pravdepodobnostnej schémy. Entropia charakterizuje pravdepodobnosť toho, ţe 

systém ostane v ľubovoľnom danom stave (Juškevič). Zovšeobecnený pojem entropie utvára 

,,všeobecnú mieru štruktúry". Absolutizácia vety o entropii viedla k ďalekosiahlym dôsledkom, 

napr. o tepelnej smrti vesmíru, v sociol. o nevyhnutnosti zániku ľudstva. 

entropium, i, n. – [en- + g. tropé obrat] preliačenie mihalnice, pričom okraj mihalnice spolu s 

riasami je obrátený dovnútra proti oku. Riasy odierajú rohovku, poškodzujú jej epitel, následkom 

čoho môţe vzniknúť rohovkový vred (častejšie vzniká na dolnej mihalnici). 

Entropium cicatricosum – e. vyvolané jazvami s ťahom  za dolnú mihalnicu po poraneniach, 

poleptaní, pri trachóme a pemfigu. 

Entrupium congenitum – vrodené entrópium. 

Entropium senile – vzniká stratou tonusu koţe v starobe, vyskytuje sa výlučne na dolnej 

mihalnici. 

Entropium spasticum – zisťuje sa pri ochoreniach spojených s blefarospazmom, kt. vyvoláva 

kŕč m. orbicularis oculi; po úprave základného ochorenia sa zvyčajne stratí. 

Entropium uveae – inverzia okraja zrenice vznikajúca obyčajne následkom iritídy s 

exsudáciou; vyskytuje sa zriedka aj ako kongenitálne ochorenie.  

Th. – pri spastických e. sa lieči základné ochorenie, okraj mihalnice sa vyvracia náplasťou al. 

švom. Pri trvalých e. je potrebná chir. náprava. 

Entyderma
®
 (Taiyo) – antialergikum, antiastmatikum, antiflogistikum; →beklometazón. 

Entrydil
®
 tbl (Orion) – Dilthiazemi hydrochloridum 600 al. 120 mg v 1 tbl.; kardiakum, antagonista 

vápnika, vazodilatans, antihypertezívum; →diltiazem. 

Entumin
®
 (Wander) – antipsychotikum; →klotiapín. 

Enturen
®
 (Ciba-Geigy) – urikozurikum; →sulfínpyrazón. 

ENU
®
 – skr. N-etyl-N-nitrózourea, C3H7O2, Mr 117,10. Pouţíva sa experimentálne ako mutagén; 

etylačné činidlo. 

enucleatio, onis, f. – [l. e- vy- + l. nucleus jadro] →enukleácia. 

Enuclen
®
 – miestne antiseptikum; →benzalkóniumchlorid. 

Enuclene
®
 gtt ophth (Alcon) – Tyloxapolum 0,25 % + Benzalkonium 0,02 % + Hypromellosum 

(Hydroxypropylmethylcellulosum) 0,85 % + Aqua dest. q. s. Oftalmologikum. Pouţíva sa na 

očné protézy. Má lubrikačné, čistiace, zvlhčovacie a antibaktériové účinky. Na protézu v očnici 

sa aplikuje 1 aţ 2 kv. 3 – 4-krát/d. 

enukleácia – [enucleatio] operačné vylúpnutie ohraničených guľovitých útvarov tupou 

preparáciou, napr. očnej gule z Tenonovho puzdra (exenteratio bulbi), myómu, odstránenie 

adenómu prostaty; e. bunky je odstránenie jadra pomocou mikromanipulácie al. deštrukcie 

ionizujúcim ţiarením. 

enulis, is, f. – [en- + g. oulos ďasno] nádor vychádzajúci z granulačného tkaniva rastúci vnútri 

čeľuste; por. →epulis. 



enuresis, is, f. – [g. enúrein močiť dovnútra] enuréza, pomočovanie, osobitná forma inkontinencie 

moču s mimovôľovým únikom celej náplne močového mechúra. Rozoznáva sa: 1. enuresis 

nocturna – nočné pomočovanie (80 %); 2. enuresis diurna – denné pomočovanie (5 %); 3. 

kombinovaná, denno-nočná enuréza (15 %). E. môţe byť prim. (enuresis primaria – trvá 

nepretrţite od dojčenského veku) a sek. (enuresis acquisita – zjavuje sa po intervale > 1 r.). E. 

sa častejšie vyskytuje u chlapcov ako u dievčat (2:1).  

Novorodenec močí interoceptívnym reflexom, kt. má charakter miechového automatizmu. 

Podnetom k uzavretiu reflexného okruhu je dilatácia mechúra pribúdajúcim močom a vzostup 

intravezikálneho tlaku > 10 cm vodného stĺpca. Kapacita dojčenského mechúra je 15 – 50 ml (u 

dospelého 250 – 500 ml). Frekvencia močenia je 12 – 24/24 h, dennonočný rytmus diurézy sa 

výrazne nelíši. 

U 6 – 12-mes. dieťaťa sa uţ pri určitej náplni mechúra zjavujú neinhibované kontrakcie 

detruzora, z kt. sa vyvíja fyziol. podklad subjektívne vnímaných pocitov nutkania na močenie. 

Prvým signálom schopnosti ovládať močenie je, keď sa dieťa nacvičí mikčný akt na chvíľu 

zadrţať (inhibovať kontrakciu detruzora) a aktívne (pomocou brušného lisu) začať močiť aţ pri 

posadení sa na nočník. Schopnosť na pokyn vyvolať mikčný akt je dieťa schopné aţ okolo 3. r., 

keď je mechúr optimálne naplnený a detruzor funkčne pripravený na kontrakciu. Vrcholný 

stupeň vôľovej kontroly mikcie je schopnosť začať vyprázdňovať mechúr pri akejkoľvek malej 

náplni a započatý akt aj prerušiť.  

V 5. r. veku kontroluje moč asi 85 % detí, v 15. r. 98 % a v dospelosti trpí nočnou enurézou asi 

1 % populácie. Väčšina detí s tzv. monosymptomatickou nočnou enurézou sa prestáva 

pomočovať do 12. r. veku. Medzi 4. a 6. r. sú dievčatá i chlapci postihnutí rovnomerne, v ďalších 

r. sa podiel dievčat zmenšuje, takţe u 15-r.  tvoria len 1/3. 

E. je neúmyselné pomočovanie. Nedokonalé vyprázdnenie mechúra, vyprázdnenie malého 

objemu moču – inkontinencia moču (umočovanie) – sa môţe vyskytovať tieţ v noci al. v 

priebehu dňa. Ak ide o umočovanie, ktorému predchádzajú kontrakcie detruzora pociťované 

ako neznesiteľné, hovorí sa o nutkanie urgenciou (urgentná inkontinencia); ak umočovaniu 

nepredchádza pocit nutkania spojeného s náhlym zvýšením intraabdominálneho tlaku, napr. pri 

zdvihnutí ťaţkého bremena, telocviku, kašli, kýchnutí, srdečnom smiechu, ide o tzv. stresovú 

inkontinenciu. Paradoxná inkontinencia je pretekanie obsahu mechúra pri dlhodobej retencii. 

Zjavuje sa v stave zníţeného vedomia, napr. pri intoxikácii alkoholom ap., veľkej únave. 

Za e. nocturna sa pokladá neúmyselné nočné pomočovanie u dieťaťa po ukončení 3. – 4. r. 

ţivota. Veková hranica, nad kt. nemoţno pokladať pomočovanie za fyziol., nie je ostrá. Závisí 

od mnohých faktorov, kt. súvisia s vývojom a zrením dieťaťa ako organizmu i sociálnej bytosti. 

Podľa stupňa závaţnosti sa rozlišuje sporadická a pravidelná e. n. Potenciálnym enuretikom sa 

nazýva dieťa, kt. ostáva suché v noci, len keď sa k mikcii vybudí. Nastáva pri reflektorických 

kontrakciách močového mechúra, kt. sú aspoň spočiatku aktu bez účasti pozornosti. 

Príčinami bývaju v 50 % psychické faktory, v 30 – 40 % porucha centrálnych regulačných 

mechanizmov a v 10 % org. ochorenia. Za podstatu e. nocturna sa pokladajú poruchy spánku. 

K psych. faktorom patria psych. reakcie, napr. na zmenu prostredia, zvýšenú psychickú záťaţ 

al. tzv. vzdorová reakcia (nem. Trotzreaktion). Tzv. návyková e. môţe vzniknúť u 2 – 3-r. detí 

vplyvom výchovných chýb, násilným, nepravidelným budením v noci nie vtedy, keď potrebuje 

dieťa, ale z potreby úzkostlivého dospelého, aby sa vymočili do nočníka, pričom sa dieťa 

celkom nezobudí. Tak sa môţe zafixovať infantilný mechanizmus močenia a zadrţať vývoj na 

úrovni príslušného mladšieho veku. Vzniká návyk močiť nielen do nočníka, ale aj do postele. 

Patrí sem aj neurotická e., kt. môţe byť monosymptomatická al. spojená aj s inými psychopatol. 

príznakmi (zvýšený sklon k úzkosti, fóbie, rôzne konverzné poruchy ap.). Ako príznak neurózy 



e. pretrváva v atmosfére chron. konfliktových situácií. Neurotická nadstavba vzniká pri väčšine 

enuretikov sekundárne. E. sa spája aj s mentálnou retardáciou a regresiou následkom 

oslabenia centrálnych inhibičných funkcií, vplyvom emócií, najmä strachu.  

Porucha centrálnych regulačných mechanizmov môţe byť následkom oneskorenia vývoja 

kontroly močenia, podobne ako pri niekt. retardáciách vývoja reči, čítania, písania ap. Rodinný 

výskyt e. naznačuje moţnosť vrodenej štruktúrnej al., funkčnej poruchy. Predpokladá sa 

nezrelosť nervovej sústavy. Prejavuje sa ako samovoľné pomočovanie v noci spoločne s 

príznakmi častejšieho močenia počas dňa, prudším nutkaním na močenie, najmä v chladnom 

počasí a i. záťaţových situáciách. Samovoľné močenie môţe ustúpiť, ale častejšie močenie a 

potreba vstávať v noci ostáva po celý ţivot. Ak sa e. vyskytuje ako samostatný príznak, bez 

iných psychopatol. zmien, hovorí sa o tzv. monosymptomatickej e. Súčasťou enuretického sy. 

môţe byť hypersomnia.  

E. sa vyskytuje aj pri org. ochoreniach CNS (myelodysplázia, spina bifida ap.). Z príčin 

lokalizovaných na močových ústrojoch to môţu byť obštrukcie močovej rúry, fimóza u chlap-

cov, distálna stenóza uretry u dievčat, infekcie, zápalové a mechanické podráţdenie slizníc a 

koţe výtokom, parazitmi, cudzím telesom, masturbáciou ap., kt. sťaţujú vnímanie pocitov z 

mechúra, a tým porušujú vývoj kontroly jeho funkcie. Istý význam sa pripisoval aj tzv. fokálnej 

infekcii, kt. pôsobí ako ohnisko chorobného podráţdenia a sťaţuje vypracovanie podmienených 

reflexných spojov v CNS. Dôkazy o príčinnej súvislosti takéhoto ohniska s e. však chýbajú. 

Deti s e. nocturna mávajú častejšie menšiu kapacitu močového mechúra a nedostatok ADH v 

noci. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Príčiny monosymptomatickej nočnej enurézy 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

• Oneskorené dozrievanie CNS (infantilná instabilita detruzora) 

• Abnormálna spánkové stereotypy 

• Stresový vplyvy (odlúčenie od matky, narodenie súrodenca, pobyt v nemocnici, operácia, úraz  

    ap.) 

• Organické postihnutie (uroinfekcia, chlopňa zadnje uretry, vezikoureterálny reflux) 

• Dysfunkcia dolných močových ciest 

• Porucha riadenia sekrécie ADH 

• Genetické vplyvy (ak jeden rodič trpel nočou enurézou, je pravdepodobnosť postihnutia deti 45  

    %, ak boli enuretikimi obidvaja rodičia, zvyšuje sa na 77 %) 

• Dietetické faktory (nadmerné a nerovnomerné pitie vo večerných hodinách, dráţdivá a slaná  

    strava, obsah xantínových derivátov v strave situáciu zhoršuje) Alergie 

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

Dfdg. – polyúria pri diabetes mellitus, diabetes insipidus a i. 

Th. – ak sa zistí org. príčina e., treba ju odstrániť. Ak sa okrem nočného (spánkového) 

pomočovania nevyskytli iné mikčné príznaky, začína sa vyšetrovanie a th. aţ po dovŕšení 5. r. 

veku.  

Základom je podrobná anamnéza, podľa kt. sa dá enuréza klasifikovať na tieto formy: 1. 

primárna nočná enuréza; 2. sekuindárna nočná enuréza; 3. monosymptomatická nočná 

enuréza; 4. polysymptomatická nočná enuréza; 5. zmiešaná enuréza. Nápomocná je pitná 

a mikčná karta, do kt. roičia zaznamenávajú, kedy a koľko dieťa vypilo, resp. vymočilo. Cenné 

sú údaje o výskyte tejto poruchy v rodine, ďalej sociálna anamnéza, informácia o správaní 

dieťaťa, prospechu v škole ap. Významné môţu byť údaje o pôrode, prekonaných najmä neurol. 

chorobách a výskyte enkoprézy. Somatické vyšetrenie sa dopĺňa kultiváciou moču a zákl. 

laborat. Vyšetrením. K špeciálnym vyšetreniam patrí uroflowmetria a ultrasonografické 



stanovenie postmikčného rezídua. U detí s podozrením na inú príčinu (polysymptomatická 

enuréza al. enuresis diurna) sa vyšetrenie dopĺňa ešte ultrasonografiou horných močových 

ciest, izotopovým vyšetrením (nefrografia s MAG3), mikčnou cystouretrografiou, kalibráciou 

uretry u dievčat, panendoskopiou a urodznamickým vyšetrením.  

Väčšina enuretikov však trpí funkčnou poruchou, kde dominantnú prim. al. sek. úlohu majú 

psych. faktory. Dôleţitú úlohu má preto odstránenie príp. neurotizujúcich faktorov, 

zabezpečenie individuálnej výchovy, dodrţiavanie správnej ţivotosprávy, najmä spánku, ako aj 

príjmu tekutín (presunutie príjmu na dopoludňajšie h a obmedziť príjem tekutín 4 h pred 

usnutím).  

Th. sa začína reţimovou liečbou (mikcia v max. 2-h intervaloch bez pouţitia brušného lisu, 

reštrikcia pitia najmä vo večerných h). Dieťa sa nemá budiť a vystavovať močeniu v 

polospánku-polobdení, pretoţe má za následok neurotizáciu dieťaťa. Dieťa sa nemá za 

pomočovanie trestať. Treba ho skôr získať k aktívnej spolupráci, kt. je podmienkou účinnosti 

nácviku postupného rozťahovania mechúra a vôľového ovládania zvieračov za bdelého stavu 

metódou ,,start-stop" al. špeciálnou enuretickou zostavou liečebného telocviku, kt. umoţňuje 

lepšiu koordináciu spriahnutých mikčných a retenčných mechanizmov. Priaznivé výsledky sa 

dosiahli podmienene reflexnou th. pomocou elekt. aparátikov („alarm“). Bzučiak budíka sa ozve 

pri prvých kvapkách moču a zobudí dieťa. Po čase sa dieťa naučí pociťovať potrebu, zobúdza 

sa a močí samo. Predpokladom je dobrá spolupráca; úspešnosť metódy je ~ 65 %, kolíše najmä 

trvanie účinku. Novšie sú tzv. mikroalarmy, dečky s mikročipom vkladané do spodnej bielizne, 

sú menej rušivé ale nákladné. Súčasťou všetkých metód je psychoterapia vrátane 

behaviorálnej, rodinnej th. ap. Väčšina prípadov e. obyčajne spontánne ustúpi. Niekedy vymizne 

po zmene prostredia. Účinnosť farmakoterapie, napr. spazmolytík, myorelaxancií, 

psychostimulancií u ,,tvrdých spáčov" a antidepresív nie je jednoznačný. Oxybutynín zvyšuje 

kapacitu močového mechúra, jeho úspešnosť je ~ 50 %. Imipramín zlepšuje kapacitu mechúra, 

redukuje hĺbku spánku v poslednej 1/3 noci; úspešnosť je ~ 25 %. Účinnosť DDAVP značne 

kolíše (10 – 85 %). Pouţívajú sa aj lieky s anticholínergickým, myorelaxačným 

a spazmolytickým účuinkom (oxyfenónbromid, oxybutinínchlorid, propiverínhydrochlorid, 

midodrínhydrochlorid). Sporný je aj dlhodobý účinok intravezikálnych nálevov 1 % mezokaínu 

al. zriedených rozt. síranu strieborného; por. enkopréza. Th. sa pokladá za úspešnú, ak sa dieťa 

nepomočí 14 nocí v priebehu 16 týţd., za úplne vyliečené, ak sa nepomočí v priebehu 2 r.  

Enuresis ureterica – pomočovanie u ţien v dôsledku ektopickéhoo megaureteru s duplicitným 

ureterom a zúţeným ústím, kt. vyúsťuje do štruktúr, kt. uţ nie sú pod kontrolou vonkajšieho 

zvierača (napr. pod zvierač do vulvy. 

env – štruktúrny gén vírusu HIV. Kóduje glykoproteín v obale (gp160), kt. sa štiepi  na gp120 

a gp41. 

Envacar
®
 (Pfizer) – antihypertenzívum; sulfát →guanoxánu. 

envelope – [franc. obálka, obal] vonkajší obal (lipoproteínová membrána) viriónu; →vírusy. 

enviomycín – syn. tuberaktinomycín N, (R)-1-(treo-4-hydroxy-L-3,6-diaminohexánová-6-[L-2-(2-

amino-1,4,5,6-tet-rahydro-4-pyrimidinyl)glycín]viomycín, C25H45N13O10, Mr 685,71; polypeptid 

produkovaný mutantom Streptomyces griseoverticillatus var. tuberacticus, tuberkulostatikum. 

environmentalizmus – [angl. environment prostredie] psychol. smer, kt. zdôrazňuje vplyv 

prostredia na formovanie osobnosti a jej schopnosti. Existuje však aj prostredie intranatálne, 

prenatálne a potom prostredie v najširšom slova zmysle počnúc fyz., chem. aţ po sociálne, 

psychologické (učenie, skúsenosť, interpersonálna komunikácia, výchova, vzdelanie, kultúra). 



environmentálna medicína – [angl. environment prostredie] 1. odvetvie medicíny, kt. sa zaoberá 

tzv. environmentálnymi chorobami, t. j. chorobami vyvolanými faktormi ţivotného prostredia; 2. 

činnosť zdravotníkov, kt. má vzťah k zdraviu a ţivotnému prostrediu. Táto aktivita je orientovaná 

individuálne (klin. medicína) i na populáciu (verejné zdravotníctvo). Podľa Konzultácie o rozvoji 

Národných akčných plánov environmentálneho zdravia (NEHAP – National Environmental 

Health Action Plans, Berlín 16. – 18. 1. 1996) spočívajú hlavné úlohy zdravotníkov v sledovaní, 

dg., monitorovaní, výskume a th. porúch zdravia vyvolaných envi-ronmentálnymi vplyvmi. 

Dôleţitú úlohu majú aj pri kontrole, náprave a prevencii environmentálnych vplyvov vrátane 

podpory zdravia. 

Patrí sem environmentálna epidemiológia, stanovenie zdravotných rizík, realizácia systémov 

dohľadu (surveillance), zdravotnej osvety a výchovy, sledovanie pacientov s moţnosťou 

kauzálneho vzťahu medzi jeho chorobou a prostredím a hodnotenie zdravotného stavu 

pacientov exponovaných environmentálnym rizikám. S e. m. súvisia aj etické a právne aspekty 

styku s pacientom pri riešení otázok ţivotného a pracovného prostredia vo vzťahu k 

zdravotnému stavu. Dôleţitou súčasťou projektov NEHAP je informovanosť a účasť verejnosti. 

environmentálny – [angl. environment prostredie] týkajúci sa prostredia. E. rizikové faktory 

vzniku určitej choroby súvisia s okolitým prostredím, peristázou.  

enviroxím – 6-[(hydroxyimino)fenylmetyl]-1-[(1-metyletyl)-sulfonyl]-1H-benzyl-imidazol-2-amín, 

C17H18N4O3S, Mr 358,42; benzimidazolový derivát 

inhibujúci multiplikáciu rinovirusov [(Z)-izomér – 

zinviroxím). 

Enviroxím 

 

Enzactin
®
 (Ayerst) – miestne antimykotikum; →triacetín. 

Enzamin
®
 (Kowa) – analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum; →benzydamín. 

Enzaprost F
®
 inj (Chinoin) – Prostaglandinum F2


al. 5 mg v 1 amp. po 1 ml; oxytocikum; 

→prostaglandín F2


. 

Enzeon
®
 (Breon) – proteolytický enzým; →chymotrypsíny. 

Enzodase
®
 (Squibb) →hyaluronidázy. 

Enzopride
®
 (Enzomedic) – antagonista narkotík, kodehydrogenáza; →nadid. 

Enzorb-A
®
 (Regis) – pouţíva sa na imobilizáciu enzýmov; →fenoxyacetylcelulóza.  

Enzycoba
®
 (Farmasa) – hemopoetický vitamín; →kobamamid. 

enzým-Q – -glukán rozvetvujúca glykozyltransferáza;→enzým. 

Enzyme Commission – EC, medzinárodná komisia pre enzýmy ustanovená r. 1956 

Medzinárodnou biochemickou spoločnosťou (IUB) na štandardizáciu klasifikácie a nomenklatúry 

→enzýmov. 

enzymogén – proenzým. 

enzymoimunoanalýza – syn. enzymoimunoesej, skr. EIA, citlivá analyt. metóda na stanovenie 

proteínov a peptidov, pri kt. sa protilátka al. antigén označuje nadviazaním enzýmu. EIA sa 

podobá rádioimunoanalýze (RIA), líši sa od nej len hodnotením: pri RIA sa meria rádioaktivita, 

pri EIA aktivita enzýmu, a to obyčajne pomcou rozkladu vhodného substrátu, kt. poskytuje 

farebné reakčné produkty. Voči RIA má tieto výhody: odpadá riziko ţiarenia, nevyţaduje 



špeciálne školenie personálu, činidlá majú dlhé exspiračné obdobie, nie je potrebné nákladné 

prístrojové vybavenie, celkove je vyšetrenie lacnejšie a obvykle rýchlejšie. 

Vzhľadom na to, ţe asociačné (afinitné) konštanty komplexu antigén-protilátka sú asi 10
12

 mol/l, 

citlivosť EIA i RIA je asi 10
-12

 (pmol/l), čo pri Mr antigénov rádovo tisícov daltonov sa dajú 

stanovovať koncentrácie antigénov v nanogramoch na liter (ng = 10-9 g). Metódy EIA sa delia na 

homogénne a heterogénne. 

Homogénna EIA – zmes známeho mnoţstva značeného antigénu (hapténu) so štandardným 

(resp. neznámym) mnoţstvom neznačeného antigénu (hapténu) reaguje s limitovaným 

mnoţstvom protilátok. Ide o analógiu s kompetitívnou metódou ELISA, na rozdiel od nej sa však 

neoddeľuje značený antigén viazaný v imunokomplexe od voľného, pretoţe pri väzbe protilátky 

na značený antigén (haptén) sa mení aktivita enzýmu. Antigén (haptén) sa viaţe v blízkosti 

aktívneho centra enzýmu (a väzbou protilátky sa potom aktívne centrum sféricky blokuje pred 

vstupom substrátu) al. na inom vhodnom mieste (keď väzbou protilátky nastane konformačná 

zmena molekuly enzýmu, a tým opäť zmena jeho aktivity). Z enzýmov sa pouţívajú najmä 

lyzozým, malátdehydrogenáza a glukóza-6-fosfátdehydrogenáza. 

Výhodou tejto metódy je jej jednoduchosť (je to jednostupňová metóda bez premývania ap.), 

rýchlosť a moţnosť automatizácie. Vyšetrenie trvá niekoľko min, kým pri heterogénnej metóde 

niekoľko h. Jej nevýhodou je niţšia citlivosť a zloţitá príprava reagencií. 

Homogénna EIA sa pouţíva najmä na stanovenie nízkomolekulových látok (hapténov), napr. 

liečiv (amfetamín, benzodiazepíny, digoxín, fenobarbital, lidokaín, metotrexát, morfín, teofylín a 

i.), antibiotík (gentamycín a i.) a hormónov (kortizol, tyroxín a i.). Pri stanovovaní mak-

romolekulových látok sú potrebné ťaţko dostupné makromolekulové substráty. 

Súpravy na stanovovanie hapténov zaloţené na homogénnej EIA sa vyrábajú pod značkou 

EMIT
®
 (fy. SYVA), resp. Merckotest Emit

®
 (Enzyme Multipied Immunoassay Technique). 

Heterogénna EIA – na rozdiel od homogénnej EIA vyţaduje oddelenie značenej reagencie 

viazanej v imunokomplexe od voľnej. Môţe sa pritom pouţiť klasická precipitácia 

imunokomplexu polyetylénglykolom al. tzv. ,,druhá protilátka" (obdoba klasickej RIA). 

Najčastejšie sa však pouţíva imobilizácia jedného z partnerov reakcie na pevnej fáze a 

oddeľovanie voľnej a viazanej značenej reagencie sa uskutoční premytím. Metóda je zaloţená 

na princípe imunosorbentu, tzv. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). 

ELISA je v súčasnosti načastejšie pouţívanou imunochemickou metódou. Slúţi na zisťovanie 

prítomnosti protilátok proti určitému antigénu, na štúdium štruktúry antigénov v telových 

tekutinách, tkanivových extraktoch a homogenátoch. Vzorka sa aplikuje na platničku 

obsahujucu zisťovaný antigén a enzýmovo viazaný marker, kt. vyvoláva farebnú zmenu, ak sa v 

testovanej vzorke, ak sa v testovanej vzorke vyskytujú protilátky proti danému antigénu. Ide o 

jednoduchú, rýchlu a finančne nenáročnú techniku. Táto metóda je základem sérol. testu na 

dôkaz HIV infekcie. Test je síce spoľahlivý, ale jeho ne stoprocentně, a proto je kaţdý pozit. 

výsledok treba overiť pomocou inej konfirmačnej metódy. 

Zákl. postup pozostáva z týchto 

krokov: 1. nadviazanie antigénu na 

nosič; 2. blokáda nešpecifických 

miest; 3. inkubácia s prim. 

protilátkou; 4. inkubácia s 

enzýmom značeným sek. 

protilátkou; 5. inkubácia so 

substrátom; 6. meranie.  



 

 

Na detekciu veľmi nízkych koncentrácií antigénov sa pouţíva citlivejšia metóda, kt. pozostáva z 

týchto krokov: 

Zo študovaných antigénov sem patrí stanovenie STH v moči, inzulínu v sére a plazme, TSH v 

sére al. plazme, chromogranínu A v plazme a mnoho ďalších. 

V zákl. výskume sa ELISA pouţíva pri štúdiu expresie a interakcie onkogénnych a antionko-

génnych produktov a pri charakterizácii cieľových epitopov monoklonových protilátok. Na 

značenie sa najčastejšie pouţíva peroxidáza (EC 1.11.1.17) z koreňov chrenu, často alkalická 

fosfatáza (EC 3.1.3.1) z teľacích čriev, menej často -galaktozidáza (EC 3.2.1.23) z E. coli a 

glukózaoxidáza (EC 1.1.3. 4) z Aspergillus niger. Ako substrát peroxidázy sa pouţíva obvykle 

peroxid vodíka v koncentrácii asi 0,01 – 0,03 % (al. ureaperoxid) pri pH 5 – 6. Uvoľnený kyslík 

oxiduje chromogén, najčastejšie sa pouţíva o-fenyléndiamín (OPD) v koncentrácii 0,4 – 1 

mg/ml. Pri pouţití tohto chromogénu je peroxidázová reakcia najcitlivejšia. Vzniknutý reakčný 

produkt je ţltý aţ červený s max. absorpcie pri 492 nm. OPD je mutagénny a toxický, preto sa 

pouţívajú aj iné chromogény, napr. ABTS al. kys. 5-aminosalicylová, o-toluidín a i., kt. sú menej 

citlivé. 

Pri alkalickej fosfatáze sa ako substrát pouţíva p-nitrofenylfosfát, pri galaktozidáze sa môţu 

pouţiť aj fluorescenčné substráty, obvykle 4-metylumbeliferylfosfát, resp. 4-metylumbeliferyl--

D-galaktozid. 

Metódy ELISA sa dajú rozdeliť na tri skupiny: 1. metóda s väzbou protilátky; 2. metóda s väzbou 

antigénu; 3. metóda s dvoma protilátkami. 

Metóda s väzbou antigénu na protilátky – angl. antibody captured assay, sa pouţívajú na 

dôkaz a stanovenie antigénu al. protilátky, ako aj na charakterizáciu epitopov rozlišovaných 

rôznymi protilát-kami. Neznačený antigén sa imobilizuje na tuhý nosič, najčastejšie 

nitrocelulózová membrána al. polyvinylchlorid (PVC) vo forme mikrotitračných doštičiek) a 

protilátke sa umoţní nadviazať sa na tento antigén (obr. 1). 

 

Obr. 1. Metóda s väzbou protilátky. Antigén je viazaný 

na tuhý nosič a na antigén sa potom nadviaţe značená 

protilátka, ktorej mnoţstvo sa meria 

 

Protilátka sa označí priamo (rádioaktívnym jódom 
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I, 10 – 100 Ci/mg), biotínom al. enzýmami 

(chrenová peroxidáza, alkalická fosfatáza) al. sa deteguje pomocou značených sek. 

imunoreagencií, kt. detegujú len prim. protilátku. Enzýmom značené reagencie sa detegujú 

pomocou chromogénnych substrátov. Na reakcie prebiehajúce v mikrotitračných 96-jamkových 

doštičkách sa pouţíva rozp. substrát, kt. sa premieňa na rozp. farebný produkt. Aktivita 

enzýmov sa potom stanovuje meraním absorbancie farebného reakčného produktu pomocou 

spektrofotometra pri zodpovedajúcej vlnovej dĺţke. Súčasne sa zhotovuje kalibračná krivka 

vyjadrujúca závislosť optickej denzity od koncentrácie štandardu a porovnaním hodnôt 

zistených vo vzorkách s touto štandardnou krivkou sa určuje koncentrácia analyzovanej látky vo 

vzorke. 

Citlivosť tejto metódy závisí od: 1. mnoţstva antigénu nadviazaného na matricu (moţno ho 

ovplyvniť voľbou vhodnej matrice al. zmenou koncentrácie antigénu v rozt.); 2. avidity protilátky 



k antigénu (moţno ju zvýšiť zvýšením koncentrácie koncentrácie antigénu al. nahradením 

protilátky inou imunoreagenciou s vyššou aviditou); 3. typ značenej protilátky (druh markera sa 

volí podľa typu stanovovanej látky – 
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I, enzýmy al. biotín). 

Dôkaz a stanovenie protilátok s vyuţitím nadbytku antigénu slúţi na vyšetrovanie špecitifických 

protilátok vo vzorke. Testovaná vzorka sa pridá k imobilizovanému antigénu a protilátke sa 

umoţní nadviazať sa na tento antigén. Nenadviazané protilátky sa odstránia opakovaným 

premývaním. Nadviazané protilátky sa detegujú najčastejšie sek. protilátkami značenými 

enzýmami. Na stanovenie relat. titra protilátok sa zhotovuje titračná krivka. Výhodou tejto 

metódy je, ţe netreba protilátky vo vzorke purifikovať. Aj stupeň pouţitého antigénu závisí od 

kvality sledovaných protilátok, je však výhodnejšie pouţívať purifikované antigény. 

Dôkaz a stanovenie antigénu s vyuţitím nadbytku protilátky umoţňuje presné a rýchle 

vyšetrovanie antigénu v sledovanom materiáli. Purifikovaný antigén sa opäť nadviaţe na PVC 

matricu a testovaná vzorka obsahujúca neznámu koncentráciu antigénu sa zmieša so značenou 

protilátkou špecifickou pre testovaný antigén. Antigén v testovanej vzorke sa bude viazať so 

značenou protilátkou, a tým a bude zniţovať mnoţstvo protilátky rozpoznávajúcej antigén 

viazaný na PVC. Po vymytí nenadviazaných proteínov sa kvantifikuje značená protilátka 

nadviazaná na antigén pevne viazaný na PVC. Po kvantifikácii koncentrácie antigénu treba 

zhotoviť rad riedení testovanej vzorky, relat. koncentrácia antigénu sa určí ich porovnaním s 

titračnou krivkou. 

Problémom tejto metódy je prednostná väzba väčšiny protilátok na antigén pevne viazaný na 

PVC. Tento rozdiel vo väzbe zapríčiňujú dve rozdielne avidity protilátky, a to avidita k voľ-nému 

antigénu v rozt. a avidita antigénu viazaného na PVC matricu. Antigén viazaný na PVC matricu 

sa tu vyskytuje vo vyššej koncentrácii a umoţňuje vznik bivalentnej väzby protilátky k antigénu. 

Táto bivalentná väzba však nemôţe vzniknúť v rozt., v kt. je antigén monovalentný. Problémy 

vzniknuté následkom rozdielnej avidity sa dajú detegovať porovnaním štandardných kriviek so 

známou koncentráciou antigénu a eliminovať: 1. zníţením koncentrácie antigénu viazaného na 

PVC matricu; 2. zmiešaním testovanej vzorky so značenou protilátkou a 1-h inkubáciou pred 

pridaním k antigénu na PVC matrici; 3. vyuţitím značených Fab-fragmentov protilátok, kt. nie sú 

schopné utvárať bivalentné väzby.  

 

Postup detekcie a kvantifikácie protilátok s vyuţitím nadbytku antigénu 

1. väzba antigénu (proteínu) na dno jamky PVC mikrotitračné doštičky (PVC viaţe asi 100 ng  

    antigénu na jamku, t. j. 300 ng/cm
2
). Na max. väzbu v jednej jamke treba preto pouţiť 1 mg antigénu v  

    50 ml rozt. Antigén sa riedi obyčajne fosfátovým tlmivým rozt. 

2. inkubácia doštičky vo vlhkej komôrke pri izbovej teplote 2 h 

3. premytie doštičky 2-krát vo fosfátovom tlmivom rozt. 

4. zablokovanie zvyšnej voľnej väzbovej kapacity PVC, aby sa zabránilo nešpecifickej väzbe sledovaných  

    protilátok na PVC. Blokáda sa uskutočňuje 3 % rozt. bovinného sérového albumínu vo fosfátovom  

    tlmivom rozt. Potom sa doštičky inkubujú pri izbovej teplote 2 - 12 h 

5.  premytie doštičky 3-krát 0,1 % rozt. Nonidetu NP 40 al. Tritonu X100 vo fosfátovom tlmivom rozt. 

6. po premytí sa do kaţdej jamky pridá 50 ml rozt. obsahujúceho testovanú protilátku 

7. inkubácia doštičky vo vlkej komôrke pri izbovej teplote 2 h 

8. opakované premytie ako v bode 5 

9. pridanie rozt. značenej sek. protilátky (50 ml/jamku) v 3 % rozt. bovinného sérového albumínu vo  

    fosfátovom tlmivom rozt. Sek. protilátka musí byť v nadbytku voči sledovaje protilátke. Najčastejšie sa  

    pouţívajú sek. protilátky značené enzýmom 

10. nasleduje premytie (ako v bode 5) a detekcia enzýmovej reakcie 



Metóda s vyuţitím antigénovej kompetitívnej väzby slúţi na dôkaz a stanovenie antigénu. 

Testovaná vzorka sa priamo nadviaţe na PVC matricu a nenadviazané proteíny sa vymyjú. 

Sledovaný antigén sa viaţe so špecifickými protilátkami, kt. dokazujú značenými sek. 

protilátkami. Ťaţko sa však dokazuje antigén vo vzorkách s jeho nízkou koncentráciou; 

koncentráciu antigénu tu treba vzťahovať na celkovú koncentráciu proteínu. 

Metóda s väzbou antigénu – angl. antigen captured assay, je vhodná na dôkaz a stanovenie 

antigénu vo vzorke. Mnoţstvo sledovaného antigénu sa stanovuje na základe kompetície 

značeného purifikovaného antigénu a neznačeného antigénu vo vzorke o väzbu s mo- 

noklonovou protilátkou pevne viazanou na PVC matricu (obr. 2). Citlivosť metódy ovplyvňuje 

koncentrácia pouţitej protilátky, jej avidita a stupeň čistoty, ako aj kvalita značenia antigénu 

pouţitého na kompetíciu. 

Kompetitívne stanovenie antigénov al. hapténov - známe mnoţstvo značeného antigénu 

súťaţí so štandardným, resp. neznámym (stanovovaným) mnoţstvom neznačeného antigénu o 

väzbu na limitované mnoţstvo protilátky viazanej na tuhú fázu. Zo štandardných vzoriek sa 

zhotovuje kalibračná čiara, z kt. sa odčítajú príslušné neznáme hodnoty. 

Kompetitívna metóda sa pouţíva najmä na stanovenie nízkomolekulových látok, kt. sa ľahko 

pripravujú veľmi čisté v dostatočnom mnoţstve a majú málo väzbových miest pre protilátku, 

takţe sa dajú kvantifikovať tzv. sendvičovou metódou. Musí byť vţdy k dispozícii čistý antigén 

na značenie enzýmom. Komerčné súpravy dodáva napr. Boehringer Mannheim (Enzymun-Test 

na stanovenie digoxínu, inzulínu, T4, T3, globulínu viaţuceho tyroxínu), Immunotech (ENDAB 

EIA KIT na stanovenie digitoxínu, digoxínu, cholylglycínu, kortizolu, teofylínu) a Organon (HPL-

nosticon, Estronosticon). 

Sendvičová kvantifikácia antigénov - na tuhú fázu nasýtenú protilátkou sa madviaţe 

štandardné al. neznáme mnoţstvo antigénu. Po premytí sa na nadviazaný antigén nadviaţe ,,z 

druhej strany`` opäť protilátka, tentokrát označená enzýmom. Po premytí sa deteguje aktivita 

enzýmu v komplexe viazaného na tuhú fázu. Na vyhodnocovanie sa zo štandardných vzoriek 

zhotovuje kalibračná čiara. 

Výhodou sendvičovej metódy je, ţe nevyţaduje značený čistý antigén (stačí ľudské sérum so 

známym obsahom sledovaného antigénu). Protilátky však musia byť špecifické a prítomné vo 

vysokom titre. Na väzbu na tuhú fázu sa však majú pouţívať protilátky iného ţivočíšneho druhu 

ako je značená protilátka, aby sa vylúčila moţnosť rovnakých nešpecifickostí. Nevýhodou je 

podmienka min. dvoch väzbových miest antigénu pre protilátku. Stanovujú sa ňou 

makromolekulové antigény, kt. majú viaceré väzbové miesta pre protilátku a ťaţko sa pripravujú 

v čistej forme. 

Obr. 2. Metóda s väzbou antigénu. Protilátka je 

nadviazaná na tuhý nosič a na ňu sa potom nadviaţe 

značený antigén, ktorého mnoţstvo sa meria 

 

 

Súpravy na detekciu a stanovenie antigénov touto metódou vyrába napr. Hoechst-Behring 

(Enzygnost
®
 na stanovenie HBsAg, IgE, 1-SP1-glykoproteínu, 1-fetoproteínu, prostatickej 

kyslej fosfatázy, rotavírusového antigénu), Abbott (AUSZYME
®
 na stanovenie HBsAg, HBeAg, 

karcinoembryonálneho antigénu, feritínu, 1-fetoproteínu, rotavírusového antigénu, prostatickej 

kyslej fosfatázy a podjednotky  chóriového gonadotropínu).  



Sendvičovú metódu ELISA na detekciu antigénov moţno pouţiť aj na rýchlu a ľahkú detekciu a 

titráciu protilátok neutrazliačným spôsobom: 

K štandardnému antigénu (kt. sám poskytuje absorbanciu v teste ELISA asi 1,0) sa pridá 

rovnaké mnoţstvo séra s protilátkou a k 2. časti antigénu to isté mnoţstvo séra bez protilátky. 

Zmes sa inkubuje asi 1 h pri 37 °C a vykoná detekcia antigénu. Absorbancia antigénu so sérom 

bez protillátky je potom o niečo niţšia ako 1,0, absorbancia antigénu s protilátkou je v dôsledku 

utvorenia komplexu antigén-protilátka podstatne niţšia. 

Za významný sa pokladá pokles min. na 50 % absorbancie. Touto metódou moţno vyšetrovať 

protilátky bez toho, aby musel byť k dispozícii čistý antigén na väzbu na tuhú fázu. 

Neutralizačný test je však menej citlivý ako detekcia protilátok systémom antigén-protilátka-

značený antiglobulín. 

Metóda s dvoma protilátkami – angl. two-antibody captured assay, patrí k najpouţívanejším 

imunoanalýzam. Je vhodná na detekciu antigénu v neznámej vzorke a ak je dostupný tento 

antigén aj v purifikovanej forme, aj na presné stanovenie jeho koncentrácie. Dá sa vyuţiť aj na 

porovnanie cieľových epitopov 2 protilátok a štúdium proteínových komplexov, kde sa vyuţívajú 

protilátky rozlišujúce dva rozličné proteíny, o kt. sa predpokladá, ţe tvoria komplex. 

Jedna purifikovaná protilátka sa pevne nadväzuje na PVC matricu a sledovaný antigén vo 

vzorke interaguje s touto protilátkou. Nadviazaný antigén sa potom deteguje druhou protilátkou, 

kt. je značená a rozlišuje iný epitop na tom istom antigéne ako protilátka viazaná na PVC (obr. 

3). Pri tejto metóde treba zohľadniť vyuţitie protilátok - monoklonových rozlišujúcich dva 

rozličné epitopy toho istého antigénu al. polyklonových sér rozlišujúcich väčšinou viac 

nezávislých epitopov toho istého antigénu. 

Obr. 3. Metóda s dvoma protilátkami. 

Protilátka sa viaţe na tuhý nosič, na túto 

protilátku sa viaţe antigén a na antigén 

značená protilátka, ktorej mnoţstvo sa 

meria 

 

Existujú 3 vhodné kombinácie imunoreakcií: 1. dve monoklonové protilátky proti rozličným 

epitopom toho istého antigénu; 2. afinitne purifikované polyklonové sérum; 3. jedna mono-

klonová protilátka a polyklonové sérum, kt. rozlišuje cieľové epitopy v tom istom antigéne. 

V prípade dvoch monoklonových protilátok proti rôznym epitopom toho istého antigénu treba 

jednu z protilátok označiť priamo na vhodnú vizualizáciu reakcie. V prípade jedného 

polyklonového séra sa časť protilátky slúţiacej na detekciu viazaného antigénu priamo označí 

na rozdiel od protilátky viazanej na PVC matricu. 

Najvhodnešia je kombinácia myších monoklonových protilátok a králičích polyklonových sér 

proti tomu istému antigénu, kde moţno vyuţiť komerčne dostupné označené sek. protilátky 

rozlišujúce myšie al. králičie imunoglobulíny. 

Citlivosť týchto metód ovplyvňuje nadviazaná protilátka na PVC matricu, preto je vhodnejšie 

pouţiť čo najvyššie koncentrácie tejto protilátky. Dôleţitú úlohu tu má aj avidita protilátok, kt. sa 

dá ovplyvniť len ich zámenou. 

Metóda s dvoma protilátkami sa uplatňuje pri detekcii proteínu p53, kt. je produktom 

antionkogénu p53. Vďaka kombinácii monoklonovej protilátky (DO1) a polyklonového séra 

(CM1) moţno pomocou testu ELISA stanoviť presne koncentráciu proteínu p53 priamo v 

extraktoch karcinómu prsníka slúţiacich na stanovenie estrogénových a progesterónových 



receptorov. Táto metóda slúţi ako doplnok imunohistochemického stanovenia aberantnej 

expresie proteínu p53 v nádorových tkanivách a moţno ju vyuţiť na spresnenie dg. a prognózy 

nádorového ochorenia. 

Postup detekcie a kvantifikácie antigénu vyuţitím dvoch protilátok 

1. väzba protilátky na dno jamky v PVC mikrotitračnej doštičke. Na max. väzbu (jednej jamky) je  

     vhodné pouţiť 10 – 20 mg protilátky v 50 ml rozt. Antigén sa riedi napr. fosfátovým tlmivým  

      rozt. 

2. inkubácia doštičky vo vlhkej komôrke pri izbovej teplote 1 –12 h 

3. premytie doštičky 2-krát fosfátovým tlmivým rozt. 

4. zabklokovanie zvyšnej voľnej väzbovej kapacity PVC, aby sa zabránilo nešpecifickej väzba  

    sledovaných antigénov na PVC, a to 3 % rozt. bovinného sérového albumínu, príp. mliekom,  

    ľudským sérovým albumínom ap. vo fosfátovom tlmivom rozt.; inkubácia vo vlhkej komôrke  

    pri izbovej teplote 2 – 12 h 

5. premytie doštičky 3-krát 0,1 % rozt. Nonidetu NP 40 al. Tritonu X100 vo fosfátovom tlmivom  

    rozt. a raz fosfátovým tlmivým rozt. 

6. po premytí sa do kaţdej jamky pridá 50 ml rozt. obsahujúceho testovaný antigén 

7. inkubácia doštičky pri 4 °C vo vlhkej komôrke 2 h 

8. opakované premytie ako v bode 5 

9. pridanie rozt. značenej sek. protilátky (50 ml/jamku) v 3 % rozt. boviného sérového albumínu  

    vo fosfátovom tlmivom rozt.. Je vhodné, aby sek. protilátka bola v rozt. s nadbytkom proteínu;  

    najčastejšie sa pouţívajú sek. protilátky značené enzýmom 

10. inkubácia pri 4 °C 2 h 

11. nasleduje premytie (ako v bode 5) a detekcia enzýmovej reakcie  

Pri tzv. dvojitom ,,sendviči" (double sandwich) sa namiesto druhej značenej protilátky pouţije 

neznačená protilátka a po premytí sa aplikuje značený antiglobulín. Výhodou tejto metódy je 

moţnosť pouţitia jedného značeného antiglobulínu, kt. býva komerčne dostupný na kvanti-

fikáciu rôznych antigénov. Nevýhodou je krok navyše, t. j. predlţenie trvania testu a vyššia 

nešpecifickosť. Nevyhnutne treba pouţiť protilátku dvoch rôznych ţivočíšnych druhov na väzbu 

na tuhú fázu a antigén ,,z druhej strany", aby sa vylúčila moţnosť väzby značeného 

antiglobulínu na prvú protilátku (viazanú na tuhú fázu), a to najmä v prípade nízkej al. nulovej 

koncentrácie sledovaného antigénu. Ak máme napr. do činenia s komplexom: tuhá fáza s ko-

zou protilátkou–antigén–králičia protilátka–antikráličí značený globulín. V prípade, ţe obidve 

protilátky boli králičie, môţe antiglobulín reagovať s protilátkou na tuhej fáze bez ohľadu na 

utvorenie komplexu antigén-protilátka. Nešpecifická reakcia antiglobulínu s protilátkou na tuhej 

fáze môţe nastať aj v dôsledku medzidruhových podobností imunoglobulínov.  

Sendvičová detekcia (titrácia) protilátok - antigén viazaný na tuhú fázu reaguje s testovanou 

protilátkou (napr. ľudským sérom) a po premytí sa aplikuje značený antiglobulín. 

Metóda je jednoduchá, značené antiglobulíny sú beţne k dispozícii, treba mať len príslušný 

vírusový (baktériový, parazitárny) antigén v dostatočne čistej forme. Obvykle sa pouţívajú 

mikrotitračné platničky, do jamiek sa viaţe antigén a potom sa v jamkách titrujú vyšetrované 

séra. Pracuje sa s min. objemami, porovnáva sa obvykle testované sérum s kontrolným pozit. a 

negat. sérom, kt. sa titruje na kaţdej platničke. Metóda sa hodí na titráciu protilátok triedy IgG a 

IgM (rozdiel je len v pouţitom značenom antiglobulíne anti-IgG al. anti-IgM špecifickosti). 

Vyšetrenie protilátky IgM niekedy znemoţňuje vysoká koncentrácia protilátok IgG rovnakej 

špecifickosti, kt. úspešne súťaţí o antigén. Klamne pozit. nálezy protilátok IgM zapríčiňuje 

prítomnosť reumatoidného faktora v sére. Preto sa odporúča séra v tomto prípade vopred 

vysýtiť. Všetky tieto nevýhody moţno odstrániť pouţitím metódy vychytávania IgM. 



Niekedy sa pouţíva modifikácia sendvičovej metódy, pri kt. antigén (ak nie je k dispozícii čistý) 

sa viaţe na tuhú fázu cestou protilátok (,,via antibody"), t. j. na tuhú fázu sa viaţe najprv 

špecifická protilátka, kt. potom na seba špecificky viaţe antigén zo zmesi. Značený antiglobulín 

(najčastejšie anti-IgG) však môţe pritom reagovať s protilátkou na tuhej fáze, a to aj v prípade, 

ţe protilátka na tuhej fáze je napr. králičia a antiglobulín prasačí anti-ľudský IgG. Medzidruhová 

podobnosť imunoglobulínov je značná a často podmieňuje skríţené reakcie. V tomto prípade je 

vhodné značený antiglobulín vysýtiť pridaním asi 10 % normálneho zvieracieho séra, kt. 

protilátka slúţi na väzbu na tuhú fázu a po inkubácii (cez noc v ľadničke) sa zmes musí 

odstrediť (15 min pri 10 000 g). V prípade, ţe antiglobulín je rovnakého ţivočíšneho pôvodu ako 

protilátka na tuhej fáze, tento problém odpadá. 

Jednotlivé reagencie (antigény, značené antiglobulíny, kontrolné séra atď.) dodávajú rôzne 

firmy. Napr. fa. Dynatech AG vyrába antigény a kontrolné séra na detkciu brucel, vírusu 

cytomegálie, herpes simplex, varičely–zoster, osýpok, RS vírusov, ruţienky a Toxoplasma 

gondii). Antiglobulíny proti ľudského IgG a IgM značených peroxidázou al. alkalickou fosfatázou 

dodáva fa. DAKO, Dynatech, Hoechst-Behring-Miles a i. Kompletné súpravy ELISA vyrába fa. 

Dynatech (sortiment ako pri antigénoch), Hoechst-Behring (na stanovenie vírusu cytomegálie, 

herpes simplex, varicella-zoster, osýpok, parotitídy a rubeoly). Súpravy sa hodia obvykle na 

detekciu protilátok IgM a IgG. 

Jedným z variantov ELISA je aj detekcia alergén-špecifického IgE (obdoba RAST – Radio-

Allergo-Sorbent-Test). Na tuhú fázu sa viaţe príslušný alergén, po premytí sa titrujú štandardné 

a vyšetrované séra a nakoniec sa aplikuje anti-IgE značený enzýmom. 

Metóda vychytávania IgM (IgM capture) – protilátka anti-IgM viazaná na tuhej fáze viaţe na 

seba IgM z vyšetrovanej vzorky (napr. ľudského séra). Po premytí sa aplikuje príslušný antigén 

a po ďalšom značená protilátka proti vyšetrovanému antigénu.  

Metóda je zloţitá, ale často jediná, pomocou kt. moţno dokázať IgM v prítomnosti IgG rovnakej 

špecifickosti a reumatoidného faktora. Pouţitý antigén nemusí byť čistý, nesmie však 

obsahovať ďalšie antigény, kt. by mohli reagovať súčasne s protilátkami vyšetrovanej vzorky a 

značenou protilátkou. Metóda sa pouţíva najmä na detekciu IgM proti vírusu hepatítídy.  

enzymopatie – tzv. molekulové ochorenia podmienené poruchou enzýmového rozkladu ţivín a 

ich vstrebávania. Príčinou e. je porucha aktivity enzýmu al. koenzýmu, chýbanie niekt. enzýmu 

pri poruchách činnosti orgánov, kt. tieto enzýmy produkujú a vylučujú al. vrodená porucha 

syntézy enzýmu. Rozoznávajú sa prim. (vrodené, geneticky podmienené kvantit. al. kvalit. 

zmeny enzýmu následkom nedostatočnej al. chybnej syntézy) a sek. e. (exogénne poruchy 

syntézy enzýmov al. ich aktivity následkom zápalových, toxických al. chem. vplyvov 

vyvolávajúcich inhibíciu al. aktiváciu enzýmov); →metabolické choroby.  

enzymoterapia – th. aplikácia enzýmov. Proteolytické enzýmy sa pouţívajú najmä na ,,čistenie" 

rán a defektov, substitúciu deficitu pankreatickej šťavy a ţlče a trombolýzu akút. infarktov 

a embólií (lokálna enzymoterapia). Systémová eenzymoterapia sa začala vyuţívať od 

začiatku tohto stor. o jej rozšírenie sa zaslúţil najmä M. Wolf a K. Ransberger. V 50. r . sa 

vypracovala systémová e., kt. sa opierala o podávanie kombinácie proteolytických enzýmov p. 

o. s ich synergickým pôsobením. E. sa rozšírila najmä po zistení, ţe asi 20 % enzýmov v 

perorálnych prípravkoch nepodlieha v ţalúdku natráveniu a resorbuje sa v črevách (Streichhan, 

1989; Seifert, 1990). Pri resorpcii enzýmov majú kľúčovú úlohu epitélie asociované s 

lymfoidnými folikulami (follicule associated epithelial cells, FAE). Po prechode cez črevnú stenu 

sa enzýmy viaţu na antiproteázy (1-antitrypsín, 2-makroglobulín a i.), čo obmedzuje ich 

moţné neţiaduce účinky, chráni pred imunitným rozpoznaním a zabraňuje príp. alergizácii. 



Lymfatickou a krvnou cestou sa potom dostávajú na miesta postihnuté poranením, zápalom al. 

nádorom. 

Enzýmy pôsobia trombolyticky, fibrinolyticky a lipolyticky. Zvyšujú koncentráciu plazminogénu a 

zniţujú koncentráciu fibrinogénu v krvi. Aktivácia fibrinolýzy má za následok depolymerizáciu 

fibrínovej siete a inhibíciu agregácie trombocytov. Zrýchľuje sa aj odbúravanie hematómov a 

priaznivo sa ovplyvňuje koncentrácia cholesterolu a triacylgylcerolov. 

Ich protiedémový účinok sa pripisuje štiepeniu makromolekúl, kt. vycestovali z ciev, zníţeniu 

onkotického tlaku a uvoľneniu mikrocirkulácie. 

Priaznivý protizápalový účinok sa vysvetľuje degradáciou mediátorov zápalu a ich rýchlejšou 

elimináciou. Následkom zníţenia onkotického tlaku a tkanivového napätia, degradácie a od-

transportovania mediátorov bolestí, ako aj zlepšenia perfúzie a zásobovania tkanív kyslíkom 

majú sek. analgetické účinky.  

Za významný sa pokladá ich imunomodulačný účinok. Enzýmy aktivujú makrofágy a NK bunky 

a ovplyvňujú koncentrácie cytokínov (TNF, interleukínov, TNF a i.). Zniţujú tvorbu 

imunokomplexov, zrýchľujú ich štiepenie a klírens, ba aj mobilizáciu z tkanív. 

Súčasné podávanie enzýmov zvyšuje koncentráciu antibiotík a cytostatík v krvi. 

E. sa pouţíva pri niekt. infekčných ochoreniach (napr. herpes zoster a včasný AIDS) a septic-

kých stavoch s účasťou toxických cytokínov, poruchách imunitného systém, ako sú imuno-

komplexové ochorenia (napr. vaskulitídy, glomerulonefritídy, autoimunitné ochorenia), 

reumatické ochorenia (napr. reumatoidná artritída, ankylozujúca artritída, aktivovaná osteoart-

róza, extraartikulárny reumatizmus), posttrombotický sy., sclerosis multiplex, ulcerózna kolitída, 

Crohnova choroba a i. 

Najčastejšie sa pouţíva amyláza, bromelaín, chymotrypsín, pankreatín, papaín, lipáza, trypsín a 

i. K prípravkom pouţívaným v e. patria: 

Mulsal N
®
 tbl. – obsahuje bromelaín, apaín a trypsín. Pouţíva sa najmä v th. chron. zápalov 

kĺbov (reumatoidná artritída a Bechterewova choroba), imunokomplexových chorôb a akút. a 

chron. zápalov.  

Phlogenzym
®
 – obsahuje vyššie dávky bromelaínu, rutínu a trypsínu. Podáva sa pri akút. 

zápalových procesoch, traumatických edémoch a zápaloch, reumatických ochoreniach (napr. 

mimokĺbovom reumatizme, reumatoidnej artritíde a degeneratívnych ochoreniach kĺbov a 

chrbtice), poruchách krvného a lymfatického obehu (vredy predkolenia a zápaly ţíl, tepien a 

lymfatických ciev). 

Trypsin
®
 plv. Léčiva – endopeptidátza, kt. štiepi selektívne lyzylové a arginylové väzby; štiepi 

nekrotické tkanivo, hnis a fibrín a vyvoláva skvapalnenie väzkých exsudátov. Okolité zdravé 

tkanivo jeho účinku odoláva, pretoţe ho chránia inhibítory proteolytických enzýmov. Miestne sa 

pouţíva na ošetrovanie rán s nekrózami a hni- saním, chron. a atrofických vredov, chron. a 

hnisajúcich dekubitov, nekróz, abscesov, hnisajúcich fistúl, loţísk osteomyelitídy, otvorených 

infikovaných zlomenín, hematómov, hnisajúcich popálenín I. a II. stupňa, ošetrovanie 

amputačných pahýľov. Intrapleurálne sa pouţíva na rozpúšťanie kolikváciu empyémov a pri 

hemotóraxe.  

Trypsin Retard Spofa
®
 inj. – pouţíva sa v th. akút. zápalových procesov, napr. opuchov po chir. 

výkone, koţných zápalov (dekubitové, predkolenové, diabetické vredy, furunkulóza), zle sa 

hojacich rán, gynekol. a stomatol. procesov. 



Wobe-Mugos
®
 tbl. ent. – obsahuje chymotrypsín, papaín, trypsín a extrakt týmu. Je určený na 

doplnkovú th. zhubných nádorov, minimalizáciu neţiaducich účinkov oţarovania a chemoterapie 

a uľahčenie priebehu terminálnych stavov. Priaznivo ovplyvňuje aj herpes zoster a i. vírusové 

infekcie. Dlhodobo sa pouţíva v profylaxii metastáz. 

Wobezym
®
 dr. – obsahuje amylázu, bromelaín, chymotrypsín, papaín, trypsín a flavonoid rutín 

(stabilizuje cievny endotel a pôsobi antiflogisticky). Pouţíva sa v th. akút. a chron. zápalových 

procesov, v prevencii a th. edémov, lymfedémov, potrombotického sy. a tromboflebitíd, v th. 

niek. autoimunitných a imunokomplexových chorôb (reumatoidná artritída, sclerosis multiplex). 

enzýmové skupiny – dedičné štruktúrne varianty (alotypy) enzýmov (analogické s krvnými 

skupinami) podmienené genetickým polymorfizmom. Sú podmienené výskytom enzýmov 

odlišnej veľkosti a tvaru ich molekuly, elekt. náboja, antigénových vlastností a skupinovej 

špecifickosti pri rovnakej substrátovej špecifickosti. Dajú sa dokázať imunologickými a 

elektroforetickými metódami ako tzv. zymogramy. Moţno ich vyuţiť pri paternitných sporoch vo 

forenznej medicíne, ako aj pri gen. a antropologických štúdiách. 

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

Niektoré významnejšie enzýmy s genetickým polymorfizmom 
––––––––––––––––––––-------------------------–––----------------------------- 

 Adenozíndeamináza   Fosfoglukomutáza 

 Adenylátkináza   Fosfoglykolátfosfatáza 

 Esteráza D    Fosfoglycerátmutáza 

 Glutamát-pyruvát-transamináza  Kyslá fosfatáza erytrocytov 

 Glyoxyláza I 

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

Enzym-Paractol
®
 ţuvacie tbl (Homburg) – enzýmové digestívum. Ide o enzýmový koncentrát z 

Rhizopus arrhizus 20 mg (lipáza = 600 j. FIP) + enzýmový koncentrát z Aspergillus oryzae 100 

mg (proteáza = 150 Hb j., amyláza 2500 m. j.) + Dimeticonum (Dimethylpolysiloxanum) 250 mg 

+ Algedratum (Gelatum aluminii hydroxydati sicc.) 500 mg v 1 ţuvacej tbl. Pouţíva sa pri 

črevnej dyspepsii rôzneho pôvodu, meteorizme, flatulencii, a to v dávke 3-6 tbl./d, tbl. sa 

nechajú rozplynúť v ústach.  

enzyme-Q – a-glukán rozvetvujúca glykozyltransferáza; →Q-enzým. 

enzýmy – [g. en v, do + g. zymé kvas] biokatalyzátory chem. reakcií prebiehajúcich v ţivom org. 

Všetky doteraz izolované e. sú bielkoviny. Katalytická účinnosť e. je veľmi veľká, často o 

niekoľko rádov vyššia ako katalytická účinnosť anorg. katalyzátorov. Napr. molekula e. 

rozkladajúca peroxid vodíka je schopná za min rozloţiť asi 5 000 000 molekúl H2O2. 

E. katalyzujú len tie reakcie, kt. spĺňajú termodynamické podmienky ich samovoľného prie-behu; 

nemenia rovnováţny stav reakcie, iba skracujú čas, v kt. sa rovnováha dosiahne. 

Niekt. e. obsahujú nízkomolekulovú nebielkovinovú zloţku nevyhnutnú pre katalytickú 

schopnosť e., tzv. kofaktor. Môţe ním byť kovový ión al. komplexná org. molekula (koenzým). 

Pri činnosti e. sú niekedy potrebné obidve. Ak sa kofaktor pevne viaţe na bielkovinovú časť e., 

nazýva sa prostetická skupina. Oddisociovateľný kofaktor sa nazýva koenzým (kosubstrát). Je 

to obyčajne termostabilná látka, kt. sa zúčastňuje na enzýmovej reakcii, často ako prenášač 

niekt. chem. skupín. Súčasťou ich štruktúry sú často Ävitamíny. Vysokomolekulová neaktívna 

bielkovinová časť e., apoenzým tvorí spolu s nebielkovinovým koenzýmom aktívny e. 

(holoenzým). 

Látky vstupujúce do enzýmovej reakcie sa volajú substráty (S), látky kt. z nej vystupujú, 

produkty (P). 

Kinetika enzýmových reakcií - rýchlosť chem. reakcie S → P určuje rovnica 



 
        d[S] 
 v = ––---- = k.[S] 
        dt 

kde [S] je koncentrácia substrátu a k rýchlostná konštanta. Rýchlostná konštanta závisí od 

teploty a chem. povahy substrátu. Ak sa má substrát samovoľne premeniť na produkt treba 

dodať aktivačnú energiu (Ea), napr. zahriatím reakčnej zmesi. V ţivom org. však prebiehajú 

chem. reakcie za fyziol. teploty a rýchlosť reakcie moţno zvýšiť zníţením ich aktivačnej energie 

(obr. 1). Podmieňuje to vznik aktívneho komplexu e.-

substrát (ES), kt. sa neskôr rozpadá na enzým E a 

produkt P. 

 

Obr. 1. Zníženie aktivačnej energiereakcie substrát (S) a 

enzým (E) (Ea - aktivačná energia) 

 

 

Mechanizmus katalytického pôsobenia e. sa vysvetľuje interakciou e. so substrátom. Na 

povrchu e. sú miesta, na kt. sa môţu viazať rôzne látky. Ak je táto väzba pre určitú molekulu 

špecifická, ide o väzbové miesto. E. a substráty pôsobia na seba vzájomne, pričom vznikajú 

aktívne komplexy e. a substrátu. Väzba substrátu na aktívne miesto e. umoţňuje tieţ jeho 

reakciu s koenzýmami, príp. s druhým substrátom (väčšinou ide o bimolekulové reakcie). 

Priebeh enzýmových reakcií mat. prvý raz formulovali L. Michaelis a M. L. Mentenová. Podľa 

nich enzýmové reakcie prebiehajú v niekoľkých stupňoch: 

1. Tvorba komplexu e.-substrát 

E + S ↔ ES 

2. Aktivácia komplexu 

ES  ↔ ES* 

3. Chemická premena substrátu, pričom vzniká komplex eenzým - produkt 

ES*  ↔ EP 

4. Oddelenie e. od reakčného produktu 

EP  ↔ E + P 

Zjednodušene moţno tieo stupne vyjadriť kinetickou rovnicou 
 
      K1     K3 
 E + S   ←→ ES  –-→ E + P     
               K2     K4 

K1 aţ K4 sú rýchlostné konštanty jednotlivých reakcií. Premena substrátu je úmerná koncentrácii 

komplexu. Rozklad ES je stupeň určujúci rýchlosť v sérii reakcií vedúcich k produktu.  

Aktivačné energie obidvoch čiastkových reakcií sú niţšie ako S a P. V tom sa odráţa katalytický 

účinok e. 

Ak koncentrácia reakčných produkov bude blízka nule (na začiatku enzýmovej reakcie), 

rýchlosť reakcie bude úmerná koncentrácii komplexu ES. Keď sa e. bude viazať vo forme 

komplexu ES, rýchlosť reakcie bude maximálna. Závislosť medzi rýchlosťou enzýmovej reakcie 

a koncentrácie substrátu sa vyjadruje rovnicou Michalisa a Mentenovej 



            V.[S] 
  v = –––-------- 
         Km+[S] 

kde v je rýchlosť enzýmovej reakcie, V max. rýchlosť reakcie, [S] koncentrácie substrátu a Km 

Michaelisova konštanta. 

Tento vzťah platí len pre začiatočnú fázu enzýmovej reakcie, v kt. je zloţenie reakčnej zmesi 

konštantné. Aby sa rovnováha posunula v smere komplexu ES, meria sa rýchlosť reakcie na jej 

začiatku (pred významným poklesom koncentrácie substrátu) a s nadbytkom substrátu, keď je 

rýchlosť priamo úmerná saturácii enzýmu substrátom.  

Reakcie katalyzované enzýmami sa obyčajne sledujú tak, ţe sa registruje rýchlosť zjavenia sa 

produktu al. vymiznutia substrátu. 

Michaelisova konštanta – konštanta polovičného nasýtenia (Km) je charakteristická pre daný 

e. a substrát. Rovná sa koncentrácii substrátu, pri kt. je reakčná rýchlosť polovicou Vmax (v = 

1/2), preto sa vyjadruje v jednotkách koncentrácie mol.l
-1

 a nezávisí od koncentrácie e. 

Rozhoduje o tvare krivky v oblasti platnosti kinetiky nultého poriadku, t. j. o strmosti Michae-

lisovej hyperboly. Km je mierou afinity e. k substrátu. Niţšia hodnota konštanty znamená vyššiu 

afinitu.  

Vysoká hodnota Km znamená, ţe je potrebná vysoká koncentrácia substrátu, aby sa dosiahla 

1/2 max. rýchlosti reakcie; v tomto prípade má enzým k substrá tu malú afinitu.  

Pri grafickom znázornení rovnice Michaelisa a Mentenovej sa získa rovinová hyperbola (obr. 2). 

Z hyperbolického priebehu závislosti v od [S] vyplýva, ţe 

koncentráciou substrátu sa mení poriadok enzýmovej reakcie.  

 

Obr. 2. Grafické znázornenie rovnice Michaelisa a Mentenovej. v – 

rýchlosť reakcie; V – max. rýchlosť reakcie; [S] – koncentrácia substrátu; 

Km - Michaelisova konštanta 

 

Ak [S] << Km, moţno hodnotu [S] v menovateli zlomku zanedbať a platí 
 
        V[S] 
v = –––----  = konšt. [S] 
         Km 

Reakcia prebieha podľa kinetiky 1. poriadku. 

Ak [S] >> Km, moţno v reakcii zanedbať Km a platí 
 
        V[S] 
v = ––------ = V 
         [S] 

Reakcia prebieha podľa kinetiky nultého poriadku, t. j. rýchlosť nezávisí od koncentrácie 

substrátu. 

V praxi sa ťaţko určuje max. rýchlosť reakcie. V. Lineweaver a Burk na spresnenie hodnôt 

navrhol pouţiť dvojitý recipročný tvar (obr. 3) 
 
  1        Km          [S]          Km       1       1 
 -- =  ––------ + –––----- =  –––-- . –--- + –-- 
  v      V . [S]      V . [S]       V        [S]      V 

Obr. 3. Grafické znázornenie rovnice Michaelisa a Mentenovej v 

úprave Lineweavera a Burka 



V uvedenej úprave je závislosť medzi prevedenými hodnotami 1/v a 1/[S] priamkou, kt. pretína 

zvislú os 1/v v bode 1/V a vodorovnú os 1/[S] v bode -1/Km. 

Enzýmové reakcie prebiehajú v čiastkových reakciách 
 
             k+1                      k+2 

E + S  ––→ ES    a    ES   -–-→ E + P 
                    k-1                             k -2 

keď pre rovnováţnu konštantu (Kekv) platí 
 
         [P]        [P] 
Kekv –-–--- = ––---- 
         [S]        [S] 

Pre jednotlivé čiastkové reakcie platí 
 
         [ES]       k+1                 [E][P]        k+2 
k1 = ––------ = –----   a   k2 = –––----- = ––---- 
        [E][S]     k-1        [ES]          k-2 
 
               k+1 . k+2 
 Kekv - k1 . k2 = –––––------- 
                 Km+ .V– 

Kinetické parametre sú označené indexmi (+) pre smer reakcie zľava doprava a (-) pre smer 

sprava doľava. Rôznymi úpravami vzniká vzťah 
 
            Km- . V+ 
 Kekv = –––--------- 
             Km+ . V- 

Pri hodnotách Kekv = 1 (reakcia je vratná), pričom  V–  < <  V+,  musí  byť  podľa  rovnice Kekv = 

(Km–.V+)/(Km+.V-) Km– <<Km+. To znamená, ţe produkt je viazaný omnoho pevnejšie ako 

substrát a vzhľadom na nízku rýchlosť rozpadu komplexu ES vyraďuje produkt z činnosti. 

Produkt ES existuje len veľmi krátko, napr. pri peroxidáze len 1/85 000 s. Za tento čas sa stačí 

komplex aktivovať. To znamená, ţe jedna molekula peroxidázy môţe za 1 min rozštiepiť aţ 5 

miliónov molekúl peroxidu. 

Pri dvoj- a viacsubstrátových reakciách e. môţe so substrátmi tvoriť ternárne (enzým + 2 

substráty) al. lineárne (enzým + 1. substrát a enzým + 2. substrát) komplexy. Prvý 

mechanizmus sa označuje ako sekvenčný, pri kt. sú nadviazané všetky substráty, al. 

pingpongový, kde sa z e. oddelí niekt. produkt skôr, ako sa nadviaţe nasledujúci substrát. 

Väčšina enzýmových reakcií je vratná, preto aj produkty môţu byť substrátmi. Väčšinou sa ako 

produkt označuje látka, kt. sa syntetizuje v sledovanom smere reakcie. 

Faktory ovplyvňujúce aktivitu enzýmov – e. sú vysokošpecifické katalyzátory. Kaţdý e. 

pôsobí na presne vymedzený druh substrátu (substrátová špecifickosť e.). Optimálna aktivita e. 

sa dosiahne zachovaním niekt. fyz.-chem. podmienok, inak sa aktivita stráca (nastáva 

→denaturácia). Aktivitu e. ovplyvňuje: 1. koncentrácia substrátu; 2. koncentrácia enzýmu; 3. 

teplota prostredia; 4. pH prostredia; 5. iónová sila prostredia; 6. redoxný potenciál. 

Vplyv koncentrácie substrátu – rýchlosť reakcie katalyzovanej e. sa zvyšuje s koncentráciou 

substrátu. Keď sa nanesie na graf rýchlosť V a koncentrácia substrátu S, vznikne pravouhlá 

hyperbola, pre kt. platí: 
 
        Vmax 
 V = -––---- , 
        Km+S 

kde Vmax a Km sú konštanty. 



Táto krivka vyjadruje aj stupeň saturácie e. substrátom. To znamená, ţe s koncentráciou 

substrátu rastie rýchlosť iba po určitú hranicu, kde je uţ všetok e. vo forme ES, t. j. nasýtený. 

Grafické znázornenie tohto deja sa nazýva saturačná krivka (pozri obr. 1).  

Vplvy koncentrácie enzýmu – so zvyšujúcou sa koncentráciou e. 

za prítomnosti výrazného prebytku substrátu sa lineárne zvyšuje 

počiatočná reakčná rýchlosť (obr. 4). 

 

Obr. 4. Závislosť množstva enzýmu a reakčnej rýchlosti. C1, C2, C3 - 

tri rozličné koncentrácie pridaného enzýmu 

 

Táto linearita vzťahu platí len pre krátky úvodný časový interval, keď sa premenilo ešte len málo 

substrátu. Keď koncentrácia substrátu v reakčnej zmesi klesne pod určitú hodnotu a chem. 

reakcia sa priblíţi k rovnováţnemu stavu, blíţi sa k nule aj reakčná rýchlosť.  

Vplyv teploty prostredia - v rozpätí teplôt 20 – 45 °C sa rýchlosť väčšiny e. katalyzovaných 

reakcií pri zvýšení teploty prostredia o 10 °C zhruba zdvojnásobí. Z tohto poznatku sa odvodil aj 

tzv. teplotný koeficient (Q10), kt. udáva faktor zrýchlenia enzýmovej reakcie pri zvýšení teploty 

reakčného prostredia o 10 °C. 

Zvýšenie rýchlosti enzýmovej reakcie je následkom zvýšenia kinetickej energie zúčastnených 

molekúl. Ďalšiemu zvýšeniu rýchlosti reakcie bráni bielkovinová povaha e., pri kt. sa uţ pri 

teplote > 45 °C začína postupná denaturácia. Pri väčšine enzýmových reakcií dosahuje rýchlosť 

reakcie svoj vrchol pri 45 – 50 °C, potom následkom denaturačných procesov reakčná rýchlosť 

prudko klesá (obr. 5). Teplota, pri kt. sa dosiahne max. rýchlosť enzýmovej reakcie sa označuje 

ako teplotné optimum e. 

Niekt. e. sú termostabilnejšie a ich denaturácia nastáva aţ pri vyššej teplote. E. mikroorganiz-

mov, kt. ţijú v horúcich minerálnych prameňoch majú teplotné optimum pri teplotách blízkych 

100 °C. Jestvujú aj rozdiely v termostabilite niekt. e. aj 

medzi jednotlivými orgánovými typmi (izoenzýmami) toho 

istého enzýmu. Napr. laktádehydrogenáza myokardu je 

podstatne termostabilnejšia ako pečene. Tento poznatok 

sa vyuţíva pri stanovovaní jednotlivých izo-enzýmov. 

Niekt. e. sú termostabilnejšie v prítomnosti vhodného 

substrátu, kt. akoby stabilizo-val jeho vyššie štrukútry. 

 

Obr. 5. Vplyv teploty na reakciu katalyzovanú enzýmom 

 

 

Vplyv pH prostredia - väčšina enzýmov dosahuje max. účinnosť pri pH 6,0 – 8,0. Uţ malé 

zmeny pH prostredia ovplyvňujú stupeň disociácie funkčných skupín molekuly e. a jeho 

substrátov, čo ovplyvňuje nielen schopnosť enzýmu viazať susbtrát na svoje aktívne centrum, 

ale môţe vyvolať aj zmeny konformácie molekuly e. Pri extrémne vysokých al. nízkych 

hodnotách pH nastáva denaturácia molekuly e. 

Hodnota pH, pri kt. e. katalyzuje danú chem. reakciu najväčšou rýchlosťou sa nazýva pH-

optimum (obr. 6). K enzýmom s kyslým pH-optimom patrí endopeptidáza pepsín (pH-optimum 



1,5 – 2,5), k enzýmom so zásaditým pH-optimom napr. argináza (pH-optimum asi 9,5). Hodnota 

pH-optima in vivo sa nemusí zhodovať s pH-optimom in vitro (pri jeho stanovovaní). 

 

 

 

 

Obr. 6.  Vplyv pH na aktivitupepsínu, -amylázy a arginázy 

 

 

 

Vplyv iónovej sily prostredia – pôsobenie solí, kt. prítomnosť určuje iónovú silu prostredia 

spočíva v tom, ţe ovplyvňujú veľkosť vodného obalu molekuly e., viaţu sa na ich povrch, a tým 

môţu prispieť k zmene ich konfigurácie. Aktivitu e. môţu ovplyvniť rôzne druhy tlmivých rozt., kt. 

sa pouţívajú pri ich stanovovaní. 

Vplyv redoxného potenciálu - e. obsahujú funkčné skupiny aminokyselinových jednotiek, kt. sú 

atakované oxidanciami. Vo svojich aktívnych centrách majú napr. oxidoreduktázy často -SH 

skupiny, z kt. sa pôsobením oxidačných prostriedkov tvoria disulfidové väzby medzi 

cysteínovými jednotkami bielkoviny, čo môţe vyvolať konformačné zmeny e. Niekt. e. sú zasa 

schopné vykonávať svoju funkciu len vtedy, keď sú zachované disulfidové väzby (trypsín, 

chymotrypsín a i.).  

Látky pôsobiace na aktivitu e. sa nazývajú efektory. Sú to aktivátory, kofaktory a inhibítory. 

Aktivácia enzýmov – látky, kt. zvyšujú aktivitu e. sa nazývajú aktivátory. Sú nimi 

nízkomolekulové látky, napr. niekt. katióny al. nešpecifické redukčné a komplexotvorné látky. 

Niekt. z nich sa zúčastňujú priamo na enzýmovej reakcii (koenzýmy), iné odstraňujú z e. 

prirodzený inhibítor al. inak upravujú molekulu e. na reaktívnu formu. E. sa môţu aktivovať 

viacerými spôsobmi.  

• Premena neaktívnej formy e. (proenzýmu, zymogénu) na aktívnu molekulu. Najčastejšie ide o 

odštiepenie časti molekuly proenzýmu. Veľký význam má syntéza proenzýmov pri hydroly-

tických e., kt. by v aktívnej formy poškodzovali vlastné štruktúry týchto buniek. Aktívny e. vzniká 

po hydrolytickom odštiepení relat. malej časti molekuly – oligopeptidu, čím sa odhalí aktívne 

miesto e. (obr. 7) Tak napr. proteolytické e. ţalúdka al. pankreasu sa dostávajú do priesvitu GIT 

v neaktívnej forme a aktivujú sa aţ v mieste svojho pôsobenia. Pepsinogén sa v hlavných 

bunkách ţalúdka mení na aktívny pepsín odštiepením polypeptidového reťazca s Mr 8000, 

pričom štiepenie katalyzuje pepsín v silne kyslom 

prostredí, kým trypsinogén pankreasu sa mení na 

aktívny trypsín odštiepením malého pentapeptidu. 

Obr. 7. Premena proenzýmu na aktívny enzým 

odštiepením peptidového reťazca. Odštiepením 

oligopeptidu sa uvoľní priestor aktívneho centra, kt. sa 

sprístupní substrátu 

• Fosforylácia – je významným mechanizmom regulácie metabolizmu. Stimulujú ju zvyčajne 

hormóny, a to prostredníctvom cAMP (,,druhý posol"). Fosforyláciu katalyzujú proteinkinázy 



aktivované cAMP (napr. glykogénfosforylázy). Niekt. e. následkom fosforylácie svoju aktivi-tu 

strácajú (napr. glykogénsyntetáza, pyruvátdehydrogenázový komplex). 

• Pôsobenie kovových iónov – kovové ióny sa môţu zúčastňovať na aktivácii e. dvojako: 

a) V metaloenzýmoch je kov pevne viazaný na molekulu e., je súčasťou ich molekuly. Pri 

oxidoreduktázach je to napr. Fe
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

, Zn
2+

, v niekt. oxygenázach a enzýmoch 

dýchacieho reťazca je charakteristický komplex ţelezoporfyrín; glutatiónperoxidáza obsahu-je 

Se
2+

. Ak sa tento kov blokuje, napr. utvorením komplexu s inou zlúč., aktivita e. sa výrazne zníţi 

aţ vymizne. 

b) V e. aktivovaných kovmi nie je kov integrálnou súčasťou ich molekuly. Prítomnosť kovu 

zvyšuje katalytickú účinnosť e., neprítomnosť kovu však nemusí vyvolať stratu katalytického 

pôsobenia e. Okrem kovov uvedených v prvej skupine sa tu môţu uplatniť ďalšie divalentné, 

ako aj monovalentné kovy, napr. Na
+
 a K

+
. 

Inhibícia enzýmov – zníţenie aţ stratu katalytického účinku môţu vyvolať rôzne fyz.-chem. 

faktory, a to: 1. nešpecifické – menia bielkovinovú molekulu e. (napr. denaturácia vplyvom 

vysokej teploty, ţiarenia, pH, chem. látok); 2. špecifické – menia konfiguráciu molekuly e. al. 

jeho aktívneho centra. 

Inhibítory – sú látky, kt. zniţujú aktivitu e. tým, ţe reagujú so zloţkou prostetickej skupiny al. 

reaktívnou skupinou bielkovinovej časti e. Inhibícia e. je vratná (reverzibilná), keď inhibítor 

moţno odstrániť a aktivita e. sa obnoví. Pri nevratnej (ireverzibilnej) inhibícii aktivi-tu e. 

nemoţno obnoviť. Príkladom nevratného inhibítora je diizopropylfluorofosfát (viaţe sa 

kovalentne na hydroxylovú skupinu serínovej jednotky molekuly e.) a jódacetamid (nevratne sa 

viaţe na skupiny -SH cysteínových jednotiek molekuly e.). 

Pre reguláciu metabolických procesov majú väčší význam osobitné špecifické mechanizmy 

inhibície. Okrem výrazného modulačného vplyvu vlastných metabolitov (produktov enzýmo-vej 

reakcie) sem patria kompetitívne, nekompetitívne a akompetitívne inhibície (podľa toho, kde sa 

inhibítor viaţe na povrch enzýmu).  

Pri kompetitívnej (konkurenčnej) inhibícii ide o väzbu inej zlúč. na aktívne centrum ako je 

vlastný substrát; inhibítor má obvykle podobnú štruktúru ako substrát a jeho väzba na aktívne 

centrum blokuje nadviazanie substrátu, ktorého molekuly majú tak väčšiu šancu predstihnúť 

inhibítor pri jeho snahe nadviazať sa na aktívne centrum e. Charakteristickou črtou tohto typu 

inhibície je jej reverzibilnosť (inhibíciu moţno odstrániť zvýšením koncentrácie substrátu v 

inkubačnom médiu). 

Kompetitívny inhibítor (I) sa viaţe s enzýmom (E) za tvorby komplexu enzým–inhibítor (E + I = 

EI). E. však nie je schopný katalyzovať chem. reakciu, v kt. figuruje inhibítor namiesto substrátu. 

Z reakcie 
 
           k+1 

EI  ←–-→ E + I 
           

k-1 

moţno odvodiť rovnováţnu konštantu 
 
         [E][I]       k+1 
 Ki = --––--- = --––- 
          [EI]        k-1 

Efektívnosť kompetitívneho inhibítora spočíva na afinite e. Čím je afinita e. k inhibítoru v 

porovnaní so substrátom vyššia (Ki dosahuje veľmi nízke hodnoty), tým je počet inhibítormi 

neobsadených molekúl e. menší, a tým je menšia i šanca pre substrát nadviazať sa na aktívne 

centrum e.: rýchlosť katalyzovanej reakcie je nízka, mnoţstvo utvoreného produktu malé. S 



klesajúcou afinitou e. k inhibítoru (Ki má vyššie hodnoty) má pôvodný substrát väčšiu šancu 

nadviazať sa na e., čím sa zvýši reakčná rýchlosť a mnoţstvo produktu. Prevaha substrátu 

vyvoláva len nepatrnú tvorbu EI a rýchlosť reakcie neovplyvňuje uţ ani prítomnosť inhibítora. 

Kompetitívna inhibícia sa teda neprejaví zmenou max. rýchlosti reakcie (Vmax), prítomnosť 

inhibítora len zmení afinitu e. k substrátu (Km) (obr. 8). 

 

Obr. 8. Kompetitívna inhibícia enzýmu pri vynesení 

hodnôt do Lineweaverovho-Burkovho diagramu 

 

 

 

 

 

 

 

Príkladom kompetitívne inhibovateľného e. je sukcinátdehydrogenáza, kt. katalyzuje dehyd-

rogenáciu sukcinátu za tvorby fumarátu. Za nadviazanie substrátu na aktívne centrum e. 

zodpovedajú ionizované karboxylové skupiny, vlastná reakcia 

(odoberanie elektrónov a H
+
) nastáva na C2 a C3 sukcinátu.     

 

Obr. 9 Kompetitívne inhibítory sukcinátdehydrogenázy 

 

Všetky tri zlúč. sú schopné nadviazať sa svojimi negat. nabitými karboxylovými skupinami na 

väzbové miesta aktívneho centra e. Vlastnú reakciu – prenos H
+
 a elektrónov na koenzým však 

moţno uskutočniť len z pôvodného substrátu – sukcinátu. 

Kompetitívna inhibícia je zák. mechanizmom pôsobenia mnohých liečiv, napr. sulfónamidov 

(kompetícia medzi rastovým faktorom baktérií kys. p-aminobenzoovou a sulfanilamidom), 

cytostatík (kompetícia medzi kys. listovou a jej analógmi, aminopterínom al. ametopterínom, kt. 

sú kompetitívnymi inhibítormi tetra hydrofolátdehydrogenázy katalyzujúcej tvorbu 

tetrahydrofolátu ako jedného z prenášačov jednouhlíkatých zlúč. potrebných na výstavbu 

purínových a pyrimidínových nukleotidov) a i. 

Vzájomná súťaţivosť chem. podobných látok sa vyuţíva aj v th., napr. intoxikácie etylén-

glykolom al. metanolom (vytesňovanie etanolom, kt. súťaţí s nimi o aktívne centrum alkohol-

dehydrogenázy). 

Nekompetitívnu inhibíciu vyvoláva zlúč., kt. nie je ,,konkurentom", pôvodného substrátu a ob-

vykle sa nenadväzuje v mieste aktívneho centra e. Inhibítor sa viaţe na e. tak, ţe ovplyvňuje 

konformáciu jeho molekuly, pričom ponecháva aktívne centrum voľné a prístupné pre vlastný 

substrát. Vzniká komplex enzým–substrát–inhibítor (ESI). Pretoţe sa ESI rozkladá na produkty 

pomalšie ako ES, rýchlosť enzýmovej reakcie sa spomaľuje, ale úplne sa nezastaví. Väčšinou 

nastáva pevná, ireverzibilná väzba inhibítora na e. K takýmto enzýmovým jedom patria ióny 

ťaţkých kovov (Ag
2+

, Hg
2+

, Pb
2+

) a rozličné oxi dačné prostriedky, kt. blokujú funkčné skupiny e. 

(napr. –SH, –OH ap.). 



Nekompetitívne inhibítory zniţujú max. rýchlosť enzýmovej reakcie (Vmax). Napriek zníţeniu 

Vmax ostáva afinita e. k pôvodnému substrátu nezmenený (Km sa nemení) (obr. 10). Inhibítor 

zniţuje Vmax, súčasne sa však mení aj Km; pomer medzi Vmax a Km ostáva nezmenený. 

 

 

Obr. 10. Nekompetitívna inhibícia enzýmu pri vynesení 

do Linewea-verovho-Burkovho diagramu 

 

 

Osobitným prípadom inhibície je akompetitívna 

inhibícia. Týka sa najmä viacsubstrátových reakcií 

Inhibítor sa neviaţe na funkčné skupiny e. mimo 

aktívneho centra, ale na komplex E - S za utvorenia 

komplexu ESI a zniţuje Vmax, súčasne však nemení 

hodnoty Km ani pomer medzi Vmax a Km (obr. 11). 

 

Obr. 11. Akompetitívna inhibícia enzýmu pri 

vynesení do Lineweaverovho-Burkovho diagramu 

 

 

 

 

 

 

Indukcia a represia enzýmov – sú dôleţitými mechanizmami regulácie expresie génov 

kódujúcich jednotlivé e. Ovplyvňujú mnoţstvo e. (na rozdiel od aktivácie a inhibície, kt. 

ovplyvňujú funkciu e.). Týkajú sa najmä tzv. induktívnych (adaptívnych) e., kt. sa tvoria vo 

zvýšenom mnoţstve pri zvýšenej ponuke ich substrátov, kým pri dlhodobo zníţenej ponuke 

substrátov sa ich tvorba zniţuje (na rozdiel od konštitučných e., kt. mnoţstvo v bunkách je 

pomerne stále a tvoria sa rýchlosťou zodpovedajúcou rýchlosti prirodzeného rozpadu e.). 

Induktívne e. vykazujú značné medziorgánové rozdiely, kt. závisia od ich metabolických potrieb. 

Významný vplyv na regulačné mechanizmy expresie génov majú hormóny. Napr. inzulín má 

pozit. vplyv na tvorbu GK v pečeni, glukokortikoidy indukujú v pečeni syntézu enzýmov me-

tabolizmu aminokyselín (aminotransferázy, tryptofánpyroláza a i.), ako aj e. glukoneogenézy 

(glukóza-6-fosfatáza, fruktóza-1,6-bisfofatáza, pyruvátkarboxyláza, fosfoenolpyruvátkarboxy-

kináza), naopak reprimujú tvorbu e. glykolýzy (GK, fosfofruktokináza, pyruvátkináza). Opač-ný 

vplyv na tvorbu uvedených e. má inzulín. Glukagón zvyšuje tvorbu seríndehydratázy, a to aţ 

100-násobne, hormóny štítnej ţľazy a pohlavné hormóny silne indukujú proces transkripcie a 

translácie najmä v kostrovom svalstve (indukcia enzýmu DNA-dependentnej RNA-polymerázy). 

Indukcia sa týka aj mnohých e. katalyzujúcich →biotransformáciu xenobiotík, a to najmä v 

pečeni. 



Represiu génov kódujúcich e. vyvolávajú napr. →antibiotiká. K inhibítorom transkripcie patria 

napr. aktinomycíny a rifampicíny (inhibítory syntézy DNA-dependentnej RNA-polymerázy), k 

inhibítorom translácie chloramfenikol, streptomycín, tetracyklíny a i. 

Alosterické (regulačné) enzýmy – majú osobitný v autoregulácii metabolických procesov v 

bunkách. Okrem aktívneho centra (katalytického miesta), kt. viaţe substrát, majú ešte ďalšie 

väzbové miesto, na kt. sa viaţe príslušný efektor (regulačné al. alosterické miesto). Nadviazaný 

efektor moduluje funkčné vlastnosti celého enzýmu a môţe ovplyvniť afinitu e. k substrátu, príp. 

aj jeho celkovú katalytickú aktivitu. 

Alosterické e. sú väčšie, zloţitejšie a obsahujú 2 druhy podjednotiek, kt. sa líšia funkciou: 1. 

katalytická podjednotka – obsahuje katalytické miesto (aktívne centrum); 2. regulačná 

podjednotka – obsahuje regulačné (alosterické) miesto, na kt. sa nadväzuje efektor. Niekt. 

alosterické e. obsahujú viac podjednotiek.  

Vzťah medzi koncentráciou substrátu a rýchlosťou reakcie katalyzovanej alosterickým e. 

nezodpovedá Michaelisovej-Mentenovej rovnici, ale 

vzhľadom na prítomnnosť viacerých vzájomne závislých 

katalytických miest vykazuje sigmoidovú závislosť (obr. 

12). 

 

Obr. 12. Sigmoidová závislosť medzi koncentráciou 

substrátu a reakčnou rýchlosťou pri alosterických enzýmoch  

 

Takéto správanie sa alosterických e. sa vysvetľuje prítomnosťou dvoch rôznych konformácií, 

neaktívnej T-formy (ang. tensed napnutý) a aktívnej R-formy (angl. relaxed uvoľnený), medzi kt. 

je vzájomná rovnováha. Podľa Monoda a spol. (1965) premena T↔R podlieha zákonu ,,všetko 

al. nič", t. j. konformačná zmena jednej podjednotky má z následok kooperatívnu konformačnú 

zmenu všetkých ostatných podjednotiek. Spustenie tohto mechanizmu vyvoláva príslušný 

efektor. Ak je efektorom vlastný substrát s väčšou afinitou k R-forme, vzniká pozit. homotropný 

efekt; grafickým znázornením závislosti reakčnej rýchlosti od koncentrácie substrátu sa získa 

typická sigmoidová krivka. Ak sa na alosterické miesto R-formy viaţe ešte ďalší efektor, vyvolá 

ďalší posun rovnováţneho stavu v prospech formy R (T→R) a krivka nadobúda hyperbolický 

priebeh (obr. 13). Väzba negat. efektora na alosterické miesto monomérov v T-forme má za 

následok posun rovnováhy v prospech T-formy s 

nízkou afinitou k substrátu; na dosiahnutie max. 

rýchlosti enzýmovej reakcie sú potrebné vyššie 

koncentrácie substrátu. 

Obr. 13. Aktivita alosterických enzýmov po nadviazaní 

pozitívneho (+) alebo negatívneho (-) efektora. 0 - aktivita 

bez efektora 

 

 

Podľa Koshlanda a spol. (1966) vzniká sigmoidová závislosť reakčnej rýchlosti od koncent-rácie 

substrátu v prípade, ţe e. má viacero miest pre väzbu substrátu al. viac podjednotiek s jedným 

väzbovým miestom pre substrát. Tieto väzbové miesta sa môţu navzájom ovplyvňovať, 

následkom čoho sa postupne mení konformácia ďalších väzbových miest (sekvenčný model). 



To uľahčuje nadväzovanie ďalších molekúl substrátu. Takto vznikajú nesymetrické oligoméry s 

nerovnako aktivovanými podjednotkami.  

Pozit. efektory (alosterické aktivátory) urýchľujú premenu nízkoafinitných jednotiek na vyso-

koafinitné, kým negat. efektory (alosterické inhibítory) tento proces spomaľujú. 

Kaţdú metabolickú cestu v bunke reguluje určitý kľúčový alosterický enzým nachádzajúci sa 

obvykle na začiatku kaskády reakcií vedúcich k tvorbe koncového produktu. Rozhodujúcim 

negat. efektorom kľúčového e. metabolickej cesty býva práve tento koncový produkt (spätná 

väzba, angl. feedback inhibition). Príkladom alosterického kľúčového enzýmu je aspartát-

transkarbamyláza v syntéze pyrimídínových nukleotidov, kt. inhibujú jej koncové produkty – 

CTP a UTP. Kľúčový e. syntézy purínových nukleotidov PRPP-amidotransferázu inhibujú 

utvorené purínové nukleotidy. ATP ako koncový produkt oxidácie redukovaných koenzýmov v 

dýchacom reťazci a procese oxidačnej fosforylácie inhibuje kľúčový enzým glykolýzy 

fosfofruktokinázu a jeden z kľúčových enzýmov citrátového cyklu izocitrátdehydrogenázu ap. 

Pozit. alosterické efektory ovplyvňujú alosterické e. aktiváciou smerom dopredu (angl. forward 

activation). Hromadenie niekt. metabolitu, kt. ďalšiu premenu katalyzuje určitý e., sa takto môţe 

presadiť a ,,vydobyť" si cestu svojej ďalšej premeny. V jednotlivých metabolických cestách sa 

obvykle kombinujú obidva spôsoby regulácie aktivity kľúčových e.  

Klasifikácia enzýmov – známych je asi 1770 rozličných e. Podľa medzinárodnej komisie 

(1961, spresnené r. 1972) sa zatrieďujú do 6 hlavných skupín: 

1. oxidoreduktázy –- pôsobia na a) =CH-OH (napr. laktádehydrogenáza), b) –CH=O (napr. 

glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza), c) =CH–CH– (napr. dihydrouracildehydrogenáza), d) 

=CH-NH (napr. aminooxidázy)  

2. transferázy – prenášajú určité skupiny z jedných látok na iné, napr. aminotransferázy, kinázy 

3. hydrolázy – štiepia väzby za adície vody, napr. esterázy, fosfatázy, glykozidázy, proteázy) 

4. lyázy – štiepia väzby C-C, C-P, C-N, napr. dekarboxylázy, aldoláza, fumaráza 

5. izomerázy – katalyzujú premenu izomérických zlúč., napr. triozofosfátizomeráza 

6. ligázy – katalyzujú spriahnutie väzieb C-C, C-O, C-N so spotrebou makroergických fosfátov 

(napr. ATP), napr. peptidsyntetázy, acetyl-CoA-karboxyláza. 

Skupiny sa delia na podskupiny, napr. transferázy na acyltransferázy, aminotransferázy, 

glykozyltransferázy atď., na podpodskupiny, glykozyltransferázy na hexozyltransferázy, 

pentozyltransferázy. V kaţdej podskupine je presné poradie určené poradovým číslom. Podľa 

toho má kaţdý e. svoje štvorčíslie (napr. alkoholdehydrogenáza - EC 1.1.1.1). Prvé číslo 

znamená hlavnú skupinu, druhé podskupinu, pri oxidoreduktázach typ skupiny v donore, kt. 

podlieha oxidácii (1 znamená skupinu –CHOH, 2 aldehydovú al. ketónovú skupinu), pri 

transferázach označuje charakter prenášanej skupiny. Tretie číslo znamená podpodskupinu, 

napr. pri oxidoreduktázach akceptor potrebný pre kaţdý typ donoru (1 znamená NAD al. NADP, 

2 cytochróm, 3 molekulový kyslík). Štvrté číslo je poradové číslo v príslušnej podpodskupine. 

Názvoslovie enzýmov – pouţíva sa dvojaké názvoslovie e. – systematické a triviálne. 

Systematické je zloţené z dvoch častí. Prvá časť obsahuje názov substrátu al. pri 

bimolekulových reakciách názov obidvoch substrátov oddelených dvojbodkou; druhá časť 

končiaca sa príponou -áza indikuje charakter procesu; napr. formaldehyd:NAD
+
-oxidoreduktáza 

je e., kt. katalyzuje reakciu  

HCHO + NAD
+
 + H2O = HCOOH + NADH 

Triviálny názov niekt. e. nemá koncovku -áza (napr. trypsín). 



Vyjadrovanie katalytickej účinnosti enzýmov  

Katalytická účinnosť e. sa vyjadruje viacerými spôsobmi: 1. molekulová aktivita - je počet 

molekúl substrátu transformovaného za min jednou molekulou e.; vyţaduje si presné znalosti Mr 

e.; 2. aktivita katalytického centra – je počet molekúl substrátu transformovaného za min jedným 

katalytickým centrom; vyţaduje si presné vedomosti o počte aktívnych centier; 3. špecifická 

aktivita e. – je definovaná ako medzinárodná jednotka na mg enzýmového preparátu (U/mg 

proteínu). Jedna jednotka (U) je mnoţstvo e., kt. katalyzuje premenu 1 mmól substrátu za min 

pri štandardných podmienkach. Novšie sa pouţíva jednotka katal (kat), čo je mnoţstvo aktivity, 

kt. premení jeden mól substrátu za s 

1 kat = 1 mol/s = 6 . 10
7
 U 

1 U = 16,67 nkat  

E. s rovnakou katalytickou účinnosťou, ale odlišnými fyz.-chem. vlastnosťami sa nazývajú 

izoenzýmy.  

Enzynorm
®
 dr. (Knoll-Nordmark) – Extractum stomachi siccum 350 al. 500 mg v 1 dr.; 

digestívum, substitučný organopreparát. Je to extrakt zo ţalúdkovej sliznice ošípaných, donor 

pepsínu a katepsínu štandardizovaný na obsah pepsínu, 56 mmol celkovej kys. (= 20 g 10 % 

HCl). Kyslá zloţka zabezpečuje optimálne prostredie pre peptickú aktivitu, preprarát ovplyvňuje 

aj motilitu. Pouţíva sa pri dyspeptických ťaţkostiach, hypo- a achlórhydrii, achylických 

hnačkách, poruchách trávenia po resekcii ţalúdka, v rekonvalescencii a starobe. Uţíva sa na 

začiatku jedenia al. tesne po ňom 1 – 4 dr. 

Enzynorm
®
 sol. (Knoll-Nordmark) – Stomachis extractum 10, 20 al. 50 g v 100 ml. Digestívum, 

substitučný organopreparát; →Enzynorm
®
 dr.  

Enzynorm forte
®
 dr. (Knoll-Nordmark) – Pepsinum 250 mg + Proteinum hydrolysatum 250 mg v 

1 dr. Digestívum, substitučný organopreparát; →Enzynorm
®
 dr. 

EO – skr. 1. eozinofil(y); 2. etylénoxid.  

EOA – angl. skr. esophageal obturator airway dýchanie s ezofágovým obturátorom.  

eobiotiká – látky vlastné organizmu, op. xenobiotiká. 

Eoden
®
 (Wolem) – insekticídum; →heptachlór. 

EOG – skr. 1. →elektrookulografia; 2. elektroolfaktogram. 

EOM – angl. skr. extraocular movement extraokulárny pohyb. 

eonizmus –  [Éon de Beaumont Charles – 1728 – 1810, franc. tajný agent, kt. vystupoval ako 

ţena i muţ, posmrtná obhliadka dokázala, ţe mal muţské genitálie, avšak niekt. zreteľné znaky 

muţského tela] →transvestitizmus. 

eosophobia, ae, f. – [g. eos úsvit] →eozofóbia. 

Eosote
®
 – valerát →kreozotu. 

eotaxín – skupina molekúl (1 – 3), kt. patria k chemokínom, má chemokatické účinky na eozinofily 

a pôsobí na Th2 lymfocyty, mastocyty. Uplatňuje sa pri vzniku alergie.  

eozín – [g. eos zore] tetrabrómfluoresceín sodný, farbivo na kont- rastné farbenie. Pouţíva sa v 

bakteriológii a histológii. Cytoplazma a medzibunkové látky sa farbia na červenooranţovo. 

eozín-metylénová modrá →Mayovo-Grünwaldovo farbenie (→farbenie). 



eozín-nigrozínové farbenie – farbenie →spermií umoţňujúce diferenciáciu ţivých a mŕtvych 

spermií (vychytávajú menej farbiva). 

eozinofília – [eosinophilia] 1. zvýšenie počtu eozinofilov v periférnej krvi > 0,3.10
9
/l (> 5 %); 

→granulocyty; 2. farbiteľnosť →eozínom.  

Tropická eozinofília →Weingarteov sy. (→syndrómy). 

eozinofilová fascitída – systémové imunopatologické ochorenie blízke systémovej sklerodermii 

s charakteristickým nálezom a eozinofíliou. Postihnutá je koţa, fascie i svaly; niekedy sa 

choroba radí k polymyozitíde. 

eozinofilová folikulitída – koţná choroba nejasnej etiológie, kt. vzniká pri AIDS. 

eozinofilový granulocyt – eozinofil. 

eozinofilový granulóm – lokalizovanáforma granulomatózy z Langerhansových buniek 

(histiocytózy X). Postihnuté môţu byť pľúca al. kosti (osteolytický nádor), priebeh je relatívne 

benígny. Histologicky sa zisťujú početné eozinofily. →granulóm. 

eozinofilový katiónový proteín – angl. eosinophile cation protein, ECP; →granulocyty. 

eozinofilový pľúcny infiltrát →Löfflerov sy. (→syndrómy). 

eozinofilúria –– [eosinophiluria] prítomnosť eozinofilov v moči, vyskytuje sa pri  alergických 

chorobách obličiek (alergická tubulointersticiálna nefritída).   

eozinofily – [eosinophili] skr. Eo, eozinofilné →granulocyty. Majú význam v obrane proti 

parazitom a opri alergických stavoch, najmä atopii. Obsahujú pri beţnom farbení 

červenégranuly, v kt. sa nacvháda napr. histamín, enzýmy (peroxidáza, nukleázy, plazminogén 

a i.). Sú výdatným zdrojom leukotriénov, kt. na ne tieţ pôsobia chemotakticky. Ich priemer je asi 

10 – 11 m, majú obyčajne dvojlalokové jadro. Rastovým faktorom je interleukín 5. Počet Eo sa 

zisťuje v rámci diferenciálneho leukogramu a tvorí do 3 % leukocytov. Zvýšený počet Eo v 

periférnej krvi (> 5 %) sa nazýva →eozinofília; zníţený počet →eozinopénia. 

eozinopénia – [eosinopenia] zníţený počet al. chýbanie eozinofilov v periférnej krvi; 

→granulocyty; zisťuje sa po kortikoterapii; op. eozinofília. 

eozínová modrá – dvojsodná soľ 4
,
,5

,
-dibróm-3

,
,6

,
-dihydroxy-2

,
,7

,
-dinitrospiro[izobenzofu-rán-

1(3H),9
,
-[9H]xantén]-3-ónu, C20H6Br2N2Na2O9, Mr 624,09; farbivo. Je 

to červený prášok, dobre rozp. vo vode so zelenou fluorescenciou, 

rozp. v liehu. Puţíva sa v textilnom a papiernickom priemysle. V 

histol. sa ním farbia epitélie, svalové vlákna, jadrá a i. (C. I. Acid Red 

91
®
, C.I. 45400

®
). 

Eozínová modrá 

 

eozínová žltá-(YS) – dvojsodná soľ 2
,
,4

,
,5

,
,7,-tetrabróm-3,,6

,
-dihydroxy-2

,
,7

,
-dinitrospiro[izo-

benzofurán-1(3H),9
,
-[9H]xantén]-3-ónu, C20H6Br2N2Na2O9, Mr 624,09; farbivo. Je to červený 

prášok s modravým nádychom al. hnedočervené kryštáliky dobre 

rozp. vo vode, menej v liehu, nerozp. v étere. Koncentrovaný rozt. 

má tmavohnedočervenú farbu, zriedený (1:500) ţltočervenú farbu so 

zelenou fluorescenciou; alkoholický rozt. je silne zeleno 

fluoreskujúci. Pouţíva sa ako lak na nechty, farbivo vlny, hodvábu a 

papiera, ako červený atrament a v potravinárstve. 

Eozínová žltá 



eozínový test – laboratórny test pouiţívaný na zistenie vitality spermií. Vykonáva sa pridasním 

zriedeného rozt. eozínu k sperme. Mŕtvé spermie sa sfarbia, kým do vitálnych spermií farbivo 

nepreniká. Vitalita spermií sa zisťuje aj po ich pozorovaní v hypoosmotickej tekutine 

(hypoosmotická tekutina do ţivých spermií nepreniká). 

eozofóbia – [eosophobia] strach z úsvitu. 

ep, epi – [g.] na, navrchu, pri, nad, medzi. 

Ep – skr. →erytropoetín. 

EPA – 1. skr. kys. 5,8,11,14,17-eikozapentaénovej; 2. →feneturid. 

Epa-Bon
®
 (Sierochimica) – choleretikum; →cyklobutyrol. 

Epadora
®
 (Herdel) – hematinikum; →feritín. 

Epadyn-U
®
 (Archifar) – metylmetionínsulfóniumchlorid; →vitamín U. 

Epafosforil
®
 (Coli) – vápniková soľ →fosforylcholínu. 

epakme – [g. epakmazein vrcholiť] štádium, etapa vývoja. 

epallobiosis, is, f. – [epi- + g. allos iný + g. biosis spôsob ţivota] epalobióza, ţivot závislý od 

vonkajšieho podporného systému, napr. srdcopľúcneho aparátu, hemodialýzy ap. 

epalobióza →epallobiosis. 

epalrestat – kys. (E,E)-5-(2-metyl-3-fenyl-2-propenylidén)-4-oxo-2-tioxo-3-tiazolidínoctová, 

C15H13O3S2, Mr 319,39; inhibítor aldózareduktázy, 

pouţíva sa v th. diabetickej neuropatie (Ono-2235
®
, 

Kinedak
®
, Sorbistat

®
). 

      Epalrestat 

 

epanolol – N-[2-[[3-(2-kyánfenoxy)-2-hydroxypropyl]-amino]-etyl]-4-hydroxybenzénacetamid, 

C20H23N3O4, Mr 369,42; kardioselektívny blokátor 1-adrenergických receptorov s vnú-torným 

sympatikomimetickým účinkom, antihypertenzívum, antianginózum (ICI 141292
®
, Visacor

®
). 

Epanutin
®
 inj (Parke-Davis) – Phenytoinum natricum 250 mg v 1 amp. 5 ml.); antikonvulzívum, 

antiepileptikum; →fenytoín. 

eparsalgia, ae, f. – [g. eparein dvíhať + g. algos bolesť] bolestivý stav vyvolaný preťaţením niekt. 

časti tela, napr. dilatácia srdca, prietrţ, enteroptóza, kašeľ ap. 

eparterialis, e – [l.] nadtepnový, leţiaci na tepne. 

Epatec
®
 (Nissan) – antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén. 

Epatiol
®
 (Medici) – hepatoprotektívum, mukolytikum, antidótum pri otrave ťaţkými kovmi; 

→tiopronín. 

epaxialis, e – [ep- + g. axis os] epaxiálny, uloţený nad al. pod osou, podosový al. nadosový, 

napr. os končatiny. 

EPEG – antineoplastikum; →etopozid. 

epencephalon, i, m. – [g. epi pri + g. enkefalos mozog] 1. cerebellum; 2. metencephalon; 3. 

myelencephalon. 



ependým – [ependyma] vystelka mozgových dutín a centrálneho kanála miechy. E. patrí k 

neuroglii a spolu s astrogliou a oligodendrogliou je ektodermového pôvodu. Prvý opis povrchu 

ependýmových buniek pochádza od Purkyňu (1836). U nás sa podrobne morfológiou e. 

zaoberal A. Mitro. 

Ependýmová výstelka je značne heterogénna. Tvoria ju →ependýmocyty, gliové a nervové 

bunky s ich výbeţkami, uloţené supra-, intra- al. subependýmovo, ako aj intraependýmovo 

uloţené cievy. Kaţdá oblasť komory má pritom charakteristický typ e. Pri hodnotení e. sa musia 

preto vyšetrovať vzorky z rovnakých mozgových komôr, ich rovnakej steny a oblasti 

(Mitro,1987).  

Podľa lokalizácie sa rozoznávajú ependýmocyty: 1. komorového systému (okrem 

cirkumventrikulárnych orgánov); 2. centrálneho kanála miechy; 3.  výstelky plexus chorioideus; 

4. cirkumventrikulárnych orgánov.  

E. komôr tvoria ploché, kubické al. cylindrické bunky, miestami je viacrvstvový (obr. 1). Niekt. 

bunky sú opatrené cíliami s ba- zálnym výbeţkom (tanacyty). Vo výbeţku a bunkách sú gliové 

fibrily. Sú spolu s gangliovými a gliovými bunkami deriváty pôvodných neurálnych buniek 

(epenendýmoglia).  

Subependýmovú vrstvu glie, do kt. zasahujú bazálne výbeţky niekt. ependýmocytov, tvoria 

gliové vlákna, pod kt. je vrstva gliových buniek a ich perikaryá s výbeţkami smerujúcimi k stene 

krvných kapilár; nachádzajú sa tu aj nervové elementy a voľné bunky. Na niekt. miestach vrstva 

gliových vláken chýba. Pod týmito vrstvami sa nachádzajú tzv. periventrikulárne štruktúry a sieť 

krvných kapilár. 

Výstelku bočnej komory tvoria 3 vrstvy: vrstva ependýmocytov, subependýmových gliových 

vláken a gliových buniek. V niekt. oblastiach sú políčka bez e., v iných sú nahromadené bunky s 

malými tmavými jadrami v subependýmovej vrstve (tzv. matrixové bunky). Stena komory 

naliehajúca na stria terminalis a v. thalamostriata vykazuje plytké hrebene podmienené záhybmi 

e., čo svedčí o ich schopnosti resorpcie a transportu látok z likvoru do veľkých ciev. V niekt. 

oblastiach sa zisťujú zrasty komorových stien, napr. bazálnej časti ncl. caudatus a putamen, v 

cornu posterius a inferius, kt. sa pokladajú za 

rastový fenomén. 

Obr. 1. Schéma pravidelného ependýmu. A a B – 

plochý ependým; C – kubický ependým; D – 

cylindrický ependým; E – viacvrstvový ependým 

(podľa Mitru, 1987) 

 

V III. komore sa vyskytujú 4 typy e.: 1. vrstva 

kubických aţ cylindrických buniek s kinocíliami 

so širokou vrstvou subependýmových gliových 

vláken a vrstvou gliových buniek (vláknitých 

astrocytov); 2. vrstva plochých aţ kubických 

ependýmocytov s kinocíliami a vrstvou 

subependýmových gliových vláken; vrstva 

subependýmových gliových buniek chýba; 3. 

vrstva plochých aţ kubických ependýmocytov bez kinocílií, pričom vrstva subependýmových 

gliových vláken je nevýrazná, vrstva subependýmových buniek je však prítomná; 4. vrstva 

plochých ependýmocytov bez kinocílií, vrstva gliových vláken a gliových buniek chýba, gliové 

bunky a malé nervové bunky sa však roztrúsene nachádzajú pod e. V oblasti infundibula sa 



nachádzajú tanacyty, vrstva subependýmových gliových vláken chýba (Schimrigk, 1966). Na 

luminálnom povrchu komory sú v niekt. oblastiach malé hrebene podmienené záhybmi e. (angl. 

sulcations, nem. Furchenfelder). V oblasti hypotalamu má likvor prostredníctvom e. prístup k 

početným receptorom pre rozličné látky, ako sú hormóny, pyrogény ap. 

E. dorzálnej steny tretej komory vyznačuje veľkým počtom cílií, pod kt. sa nachádzajú mikroklky; 

v jej mediálnej stene je uţ cílií menej a na dne chýbajú. Na dne a v infundibulárnom recese 

majú ependýmocyty na apikálnom povrchu nápadne veľké cytoplazmatické protrúzie 

vystupujúce do priesvitu. Na povrchu stien sa nachádzajú zvláštne hviezdicovité bunky podobné 

neurónom (tzv. voľné bunky). Luminálny povrch subfornikálneho orgánu pokrývajú mikroklky a 

početné dlhé cílie. V recessus pinealis majú bunky na apikálnom povrchu mikrokly, ale cílie im 

chýbajú. 

V aquaeductus cerebri sa podľa morfológie povrchových štruktúr rozlišuje päť oblastí: 1. 

subkomisúrový orgán; 2. útvar v strednej rovine stropu, kt. sa skladá z fibrózneho gliového 

tkaniva a má úzky vzťah k subkomisúrovému orgánu; 3. naznačené záhyby a ich vetvenia na 

dne aquaeductus cerebri (recessus isthmicus), kt. pokrýva e. rozličnej štruktúry; 4. kaudálna 

gliová area na dorzálnom obvode kaudálnej časti aquaeductus cerebri je zhrubnutá, tvorená 

subependýmovými, tzv. prechodnými a gliovými bunkami. 

V štvrtej komore je v strednej časti dna dobre vyvinutá hrubá vrstva subependýmových buniek a 

gliových vláken, kt. sú smerom k bočnému uhlu komory menej výrazné. Sú tu aj početné 

nervové bunky, kt. patria k ncl. corporis restiformis. Dno fossa rhomboidea a sulcus medianus 

tvorí e. s cíliami, pod kt. sa nachádzajú mikroklky. V kaudálnej časti fossa rhomboidea (tzv. 

prechodná oblasť) je e. bez cílií, ale s mnohými jemnými mikroklkmi. V mediálnej stene 

bočného recesu je výrazná vrstva subependýmových buniek. Skladá sa z mikroglie, astroglie a 

tzv. prechodných (glioidných) buniek. V strope štvrtej komory sa v oblasti nodulu vyskytujú 

záhyby, v subependýmových zóne sú nahromadené matrixové bunky.  

Funkcia ependýmu – e. plní funkciu hematoencefalickej a likvorovoencefalickej →bariéry a 

zúčastňuje sa na sekrécii, resorpcii, transporte látok, ako aj na recepcii, o čom nepriamo 

svedčia morfol. nálezy protrúzií (sekrécia), pinocytových vakuol (resorpcia), intraependýmových 

tubulov (transport) a intraventrikulárnych nervových vláken inervujúcich apikálne časti epen-

dýmových buniek a tvoriacich s nimi spojenia podobné synapsiám (recepcia). 

ependyma, tis, n. – [g. ependyma vrchný odev] →ependým. 

ependymitis, itidis, f. – [ependyma + -itis zápal] ependymitída, zápal výstelky mozgových komôr.  

Ependimitis granularis – granulárna, zrnitá ependymitída. 

ependýmoblast – [ependymoblastus] embryonálna ependýmová bunka; ependýmový 

spongioblast. 

ependymoblastoma, tis, n. – [ependyma + g. blastos výhonok] ependymoblastóm, nezrelý 

→ependymóm. 

ependýmocyt – [ependymocytus] bunka →ependýmu. E. sa vyvíjajú z ependýmoblastov, tzv. 

ependýmogliových buniek (tanycytová glia, tanycytový ependým, tanycyty) primordiálneho 

epitelu neurálnej trubice a uţ pomerne zavčasu sa oddeľujú od astroglie.  

ependymocytus, i, m. – [ependyma + g. kytos bunka] →ependýmocyt. 

ependýmoglia – syn. tanycytová glia, tanycytový ependým, tanycytová glia, primitívne 

prekurzororové bunky, z kt. sa vyvíjajú →ependýmocyty a →astrocyty. 



ependymóm – [ependymoma] vnútrolebkový nádor vychádzajúci z ependýmových a sub-

ependýmových buniek. E. charakterizuje premena štruktúry →ependýmoglie na ich primitívnu 

formu. Tvoria asi 3 – 6 % intrakraniálnych gliómov, 60 % z nich je lokalizovaných pod tentóriom 

(väčšinou intraventrikulárne), 40 % pod ním (väčšinou mimo komorového systému, teda bez 

vzťahu k ependýmovej výstelke komôr, vznikajú v miestach, kde nastala fúzia primitívnych 

komorových stien). 

E. sa vyskytujú prevaţne u detí a dospievajúcich (najmä supratentorické), môţu sa však 

vyskytnúť aj u dospelých. Väčšina sa ich vyskytuje v IV. komore a jej laterálnych recesoch, 

zapríčiňuje hydrocefalus, často bez porúch mozočka a mozgového kmeňa. E. v laterálnom 

recese sa rozširujú do laterálnej časti zadnej lebkovej jamy, postihujú hlavové nervy a prejavujú 

sa sy. mostovomozočkového uhla. Supratentoriálne e. majú obyčajne malígny charakter. 

Mnoho e. charakterizuje skôr expanzia ako invázia. Na rozdiel od meduloblastómov sa zriedka 

šíria do chrbticového kanála.  

Angiograficky nález e. je nešpecifický a svedčí o prítomnosti avaskulárnych más s fokálnou 

neovaskularizáciou nádoru. Bývajú dobre ohraničené voči okoliu a ak sú umiestené 

intraventrikulárne, dajú sa úplne chir. extirpovať. Sú citlivé na oţarovanie. Inak je ich prognóza 

zlá, najmä u pacientov < 10-r. Len asi 1/4 preţíva > 5 r. 

Z e. môţu vychádzať aj papilómy chorioidovej spleti a zmiešané subependymové gliómy 

obsahujúce najmä fibrilárne subependymové astrocyty. 

ependymoma, tis, n. – [ependyma + -oma nádor] →ependymóm. 

eperizón – 1-(4-etylfenyl)-2-metyl-3-(1-piperidinyl)-1-propanón, C17H25NO, Mr 259,40; 

spazmolytikum štruktúrne podobné tolperizónu, myorelaxans kostrového svalstva (hydrochlorid 

C17H26ClNO – E646
®
, EMPP

®
, Mional

®
, Myonal

®
). 

Eperizón 

 

Eperythrozoon – [epi- + g. erythros červený + g. zoon ţivočích] rod parazitických baktériíí čeľade 

Anaplasmataceae, radu Rickettsiales, vyvolávajúcich ochorenia hlodavcov, dobytka, oviec a 

ošípaných. Patrí sem druh E. coccoides. 

eperytrozoonóza – [eperythrozoonosis] infekcia vyvolaná baktériami rodu →Eperythrozoon. 

Epha
®
 (Woelm) – antiemetikum; →dimehydrinát. 

ephapsia – 1. zdanlivá synapsia, experimentálne vyvolané miesto kontaktu medzi dvoma 

nervovými bunkami, kt. sa vedie vzruch z jednej bunky do druhej elekt. prúdmi; 2. synapsia, kt. 

prenáša vzruch nie chemicky al. elektricky. 

ephebiatria, ae, f. – [g. ephebos vzniknutý v puberte + g. iatriké medicína, chirurgia] efebiatria, 

odvetvie med. zaoberajúce sa dg. a th. chorôb mladosti (18 – 25 r.) 

ephebogenesis, is, f. – [g. efebos dorastený + g. genesis vznik] efebogenéza, zmeny tela v 

puberte.  

ephebophilia, ae, f. – [g. efebos dorastený + g. filiá náklonnosť] efebofília, pohlavný vzťah 

homosexuálnych muţov k dospievajúcim chlapcom. 

Ephedra – rod nízkych, rozvetvených krov z čeľade Gnetaceae, rastúcich v Číne a Indii. Patria 

sem druhy E. equisetina, E. sinica, E. vulgaris a i. 

Ephedra equisetina – syn. Ma Huang, látka nachádzajúca sa v listoch a stonkách Ephedra 

equisetina Bunge, →Ephedra sinica Stapf. a i. druhoch Ephedra (Gnetaceae), rastúcich v Číne 



a Indii. Obsahuje 0,75 aţ 1 % efedrínu. Je to prirodzený zdroj efedrínu. Obsahuje aj variabilné 

mnoţstvá pseudoefedrínu. 

Ephedra Nevadensis – syn. Cay note, whore-house tea, teamster
,
s tea, canutilo, tapopote. 

Listy a vetvy Ephedra nevadensis S. Wats. (E. antisyphilitica C. A. Mey.), Gnetaceae. Rastie v 

Californii a Nevade. Obsahuje nanajvýš málo efedrínu. 

Ephedra sinica (Ephedracea) – chvojník čínsky. Nízky ker s hladkými zelenými ryhovanými 

konármi a listami redukovanými do trsov. Kvety sa tvoria v lete. Plody sú malé, šťavnaté. E. s. 

pochádza z Himalájí a Číny. Uţ pred 5000 r. sa pouţívala v čínskej med. na th. astmy. Mladé 

stonky obsahujú alkaloidy efedrín, pseudoefedrín a norefedrín, ale aj iné látky zniţujúce TK. 

Číňania ju poznali uţ r. 2700 pred n. l. ako mahuang a uţívali ho vo forme záparu al. tct. pri 

prechladnutí, chrípke, kašli, bolestiach kĺbov a opuchoch. Efedrín sa z nej uzoloval r. 1887 a 

syntetizoval r. 1920. Je zdrojom efedrínu a pseudoefedrínu vo farm. priemysle. 

Ephedrin Biotika
®
 inj. – Ephedrini hydrochloridum 50 mg v 1 ml.; sympatikomimetikum; 

→efedrín. 

Ephedrin Slovakofarma
®
 tbl. – Ephedrini hydrochloridum 25 mg v 1 tbl.; sympatikomime-tikum; 

→efedrín. 

Ephedrinum chloratum – skr. Ephedrin. chlorat., chlorid efedrínia, ČSL 4, syn. Ephedrini 

hydrochloridum, efedríniumchlorid, L-(–)-erytro-(1-fenyl-1-hydroxy-2-

propyl)-metylamóniumchlorid, (–)-(1R,2S)-1-fenyl-2-metylamino-1-

propanol; C16H16ClNO, Mr 201,70. 

Ephedrinum chloratum 

Sú to bezfarebné, ihličkovité kryštáliky al. biely kryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti, na 

vzduchu a svetle málo stále, ľahko rozp. vo vode, dobre rozp. v 95 % liehu a veľmi ťaţko rozp. v 

chloroforme. Alkaloid z rastliny Ephedra vulgaris Rich., Gnetinae (Ephedraceae). 

Symaptikomimetikum s priamym i nepriamym - a -sympatikomimetickým účinkom, centrálne 

analeptikum; →efedrín. 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml vody. Rozt. sa pouţije na skúšku b). K 1,0 ml sa pridá 5 

kv. rozt. síranu meďnatého, 1,0 ml zriedeného rozt. hydroxiduu sodného, 1,0 ml éteru a 

pretrepe sa; éterová vrstva sa sfarbí do červenofialova a vodná vrstva do modra (efedrín). 

b) K 1,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridajú 2,0 ml vody, 5 kv. zriedenej kys. dusičnej a 1,0 ml rozt. 

dusičnanu strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, 

nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
-
). 

 c) Teplota topenia: 217 – 222 °C. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1500 g vysušenej látky sa rozpustí miernym zahriatím v 10,0 ml bezvodej kys. octovej. Po 

ochladení na obyčajnú teplotu sa pridá 10,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej, 2 kv. 

rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového do 

modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chjloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02017 g C10H16ClNO. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Efedrín je budivý amín s centrálne stimulačným, priamym adrenergickým a 

sympatikomimetickým účinkom, kt. nastupuje asi za 15 - 20 min a trvá 6 – 8 h. Pouţíval sa ako 



bronchodilatans, vazokonstringes, môţe však vyvolať návyk, preto sa pokladá za obsol., 

podobne ako kombinované prípravky, kt. ho obsahujú. 

Indikácie – reverzibilná obštrukcia dýchacích ciest, asthma bronchiale; alergické stavy 

(alergická rinitída, polinóza, angioneurotický edém), liekové exantémy (v kombinácii s 

antihistaminikami); vazomotorický kolaps (napr. po anestézii), sínusová bradykardia, sklon k 

ortostatickým synkopám, narkolepsia, enuresis nocturna.  

Kontraindikácie – artériová hypertenzia, srdcová insuficiencia, ischemická choroba srdca, najmä 

infarkt myokardu, arytmie, hypertyreóza, traumatický šok, sínusová tachykardia, diabetes 

mellitus, ťaţšia nefropatia, hypertrofia prostaty. 

Nežiaduce účinky – vyskytujú sa asi v 5 %; patrí sem ataxia, bolesti hlavy, insomnia, nepokoj, 

nervozita, napätie, svalová slabosť a tremor (najčastejšie rúk), dezilúzia, halucinácia, poruchy 

mikcie, nauzea, vracanie, tachykardia, palpitácie, kontaktná dermatitída; periférna vazodilatácia, 

hypokaliémia (po vysokých dávkach). 

Dávkovanie – dms p. o. je 0,1 g, s. c. a i. m. 0,05 g, dmd p. o. 0,3 g, s. c. a i. m. 0,15 g. Th. 

dávka jednotlivá p. o. je 0,0125 – 0,05 g, s. c. a i. m. 0,025 – 0,05 g, i. v. 0,02 g; denná p. o. 

0,025 – 0,1 g, s. c. a i. m. 0,05 – 0,1 g, i. v. 0,02 – 0,04 g. V dávke 12 – 25 mg per os pôsobí 

ako mierne bronchodilatans s protrahovaným účinkom. Vhodná je kombinácia s 

antihistaminikom (napr. Dithiaden
®
). Rovnaká dávka a kombinácia je vhodná pri alergickej 

rinitíde a polinóze; dms per os je 50 mg, dmd 200 mg. Deťom < 1-r. sa výnimočne podáva p. o. 

5 mg, 1 – 6-r. 12,5 mg, 6 – 15-r. 25 mg. Inj. sa podávajú pri kolapsových stavoch v dávke 20 aţ 

50 mg s. c. al. i. m., v prípade potreby pomaly i. v. 20 mg v 20 ml izotonického fyziol. rozt.; dms 

s. c. je 50 mg, dmd 150 mg. Deťom < 1-r. sa podáva 5 mg s. c. al. 2,5 mg i. v., 1 – 6-r. 12 mg s. 

c. al. 5 mg i. v., 7 – 15-r. 25 mg s. c. al. 10 mg 1 – 2-krát/d. 

Prípravky – Injectio ephedrini chlorati, Tabuletta ephedrini chlorati (Ephedrin Biotika
®
 inj.; 

Hoechst-Biotika, Ephedrin Slovakofarma
®
 tbl.). 

Kombinované prípravky – Benarcos
®
 inj., Ephesthmin

®
 tbl., Ipecarin

®
 gtt., Kodynal

®
 tbl., 

Pleumolysin
®
 tbl., Solutan

®
 sol., Spasmoveralgin

®
 tbl., Spasmoveralgin Neo

®
 tbl., Tussilen

®
 gtt., 

Vicedrin
®
 dr., Xantedryl

®
 tbl. Slovakofarma, Xantedrylettae

®
 tbl. Slovakofarma.  

Ephedrosst
®
 (Frosst) – l-forma hydrochlorid →efedrínu. 

Ephesthmin
®
 (Léčiva) tbl. – Theophyllinum anhydricum 182 mg (zodpovedá Theophyllinum 

monohydratum 200 mg) + DL-ephedrini chloridum 25 mg + Oxazepamum 5 mg v 1 tbl.; zloţený 

prípravok obsahujúci →teofylín, →efedrín a →oxazepam s bronchodilatačným účinkom. 

Pouţíva sa v th. asthma bronchiale, obštrukčných bronchopneumopatií. 

ephelis, idis, f. – [g. efélis z epi na + hélios slnko] efelida, peha; ephelides – pehy. Ide o au-

tozómovo dominantne dedičnú anomáliu. Charakterizujú ju ostro ohraničené svetlohnedé aţ 

hnedé makuly s Ø niekoľko mm. Postihnutá je najmä koţa exponovaná slnku, zväčša súmerne, 

najmä tvár, predlaktia, ramená a chrbát. Začína sa tvoriť v detstve, najviac je ich v puberte a s 

vekom ubúdajú. Postihuje najmä ryšavé a plavovlasé osoby. Odstraňuje sa pomocou bieliacich 

krémov a mastí s peroxidom vodíka (Rp. Sol. hydrogenii peroxidati 5,0, Cerae lanae ad 20,0), 

príp. sa postupne zlupuje aplikáciou CO2 s acetónom a tekutého dusíka. Zlupovanie pomocou 

rozt. fenolu v éteri je pre hepatotoxický účinok kontraindikované. V prevencii sa odporúča 

ochrana pred slnečným ţiarením pomocou ochranných krémov (Contralum
®
, Dermacol

®
, 

Indulona A 036
®
), make-upov a i. 

ephemera, ae, f. - [l.] efeméra; →febris ephemera. 

Ephetonin
®
 (E. Merck) - dl-forma hydrochlorid →efedrínu. 



Ephicillin Hydriodide
®
 – antibiotikum; →penetamáthydrjodid. 

ephippium →sella turcica. 

Ephynal
®
 (Roche) →vitamín E. 

Ephynal Acetate
®
 (Roche) →vitamín E acetát. 

epi – 1. [g.] nad, zhora; →ep; 2. skr. pre →epithelioma. 

EPI – skr. psychol.  dotazníkové testy osobnosti. 1. Edwars Personality Inventory: dotazníkový 

test pre 9. – 12. triedu a dospelých (1966 – 67). 2. Eysenck Personality Inventory (1963). 3. 

Emotion Profile Index: pokusná osoba dostáva súpis párov slov opisujúcich emócie a má si 

vybrať výraz, kt. vystihuje t. č. jeho emócie. Napr. impulzívny–opatrný, hádavý–úsluţný atď. 

Výsledky skórované v 8 základných al. prim. emočných dimenziách pokrývajúce zhruba radosť 

– smútok, hnev – strach, akceptanciu – rejekciu, očakávanie – prekvapenie (Plutchik a 

Kellerman, 1974). 

4
,
-epiadriamycín – syn. →epirubicín. 

5-epiandrosterón – 3-hydroxy-5-androstan-17-ón, 3-hydroxyetiocholanol-17-ón, C19H30O2, Mr 

290,43. Nachádza sa v moči. Má menší androgénny účinok ako 

androsterón. 

5-epiandrosterón 

 

 

epiblastos, i, m. – [g. epi zhora + g. blastos výhonok] epiblast, vonkajší zárodkový list. 

epiblepharon, i, n. – [g. epi na + g. blefaron mihalnica] epiblefarón, koţná riasa, zvyčajne na 

hornom okraji mihalníc. 

Epibloc
®
 (Pestcon) – chemosterilizačný prostriedok proti hlodavcom; -chlórhydrín. 

epicanthus, i, m. - [g. epi na + g. kanthos očný kútik] epikantus, koţná riasa pri vnútornom 

očnom kútiku. 

epicardium, ii, n. – [g. epi pri + g. kardiá srdce] epikard, serózna blana pokrývajúca srdca a časť 

veľkých ciev v osrdcovníku. 

epicilín – kys. 6-[amino-1,4-cyklohexadien-1-ylacyl)amino]-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-aza-

bicyklo[3.2.0]-heptán-2-karboxylová, C16H21N3O4S, Mr 351,43; polosyntetické antibiotikum 

podobné penicilínu (SQ 11302
®
, Dexacilina

®
, 

Dexacillin
®
, Omnisan

®
, Spectacillin

®
). 

Epicilín 

 

 

Epiclase
®
 – antikonvulzívum; →fenacemid. 

epicondylus, i, m. – [g. epi pri + g. kondylos kĺb] epikondylus, nadhlavica, výčnelok kondylu.  

Epicondylus femoralis – nadhlavica stehnovej kosti. 

Epicort
®
 – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizón. 

epicranium, i, n. – [g. epi pri + g. kránion lebka] epikránium, vonkajšia okostica lebky. 



epicrisis, is, f. –[g.] →epikríza. 

epicystostomia, ae, f. –[g. epi pri + g. kystis mechúr + g. stoma ústie] epicystostómia; fistula 

suprapubica – suprapubická píšťala, chir. otvorenie močového mechúra navonok nad lonovou 

sponou. 

epidemia, ae, f. – [g. epidémios domáci] epidémia, hromadný výskyt nákazlivej choroby šíriaci sa 

zo spoločného prameňa pôvodcu nákazy; v širšom slova zmysle ide o masový výskyt 

akéhokoľvek ochorenia.  

Epidémie infekčných chorôb – priaznivé podmienky na hromadný výskyt rôznych nákaz 

utvorilo najmä sťahovanie národov a časté vojny v stredovekých feudálnych pomeroch.  

V období kriţiackych výprav (11. – 13. stor.) sa po Európe šírili napr. e. lepry. Pojmom 

,,malomocenstvo" sa však v stredoveku označovala nielen lepra, ale aj iné, najmä koţné 

infekčné ochorenia. Väčšina kriţiakov pokladaných za nakazených leprou však trpela pp. skôr 

syfilisom a i. infekčnými chorobami. Keďţe rytieri plnili posvätné poslanie, prestala sa v ich 

prípade posudzovať ako trest za spáchané hriechy a nadobudla nimbus „posvätnej choroby“ 

(morbus sacer). Jednoznačne sa dá výskyt symptómov lepry dokázať aţ od 12./13. stor. Lepra 

sa liečila v osobitných domoch, leprosáriách (okolo r. 1225 ich bolo napr. vo Francúzsku > 

2000). V 13. stor. zasiahla e. lepry aj Zakarpatskú Ukrajinu.  

E. moru (,,čierna smrť", bubonická forma moru) postihla Aténčanov v 6. stor. pred n. l. Európu 

postihol mor medzi r. 531 a 580 (justiniánsky mor), kedy len v Konštantinopole r. 542 zomieralo 

denne 1000 ľudí. Pandémia moru sa začala r. 1320 v púšti Gobi na území dnešného 

Mongolska, odkiaľ ho mongolskí kočovníci preniesli do Číny počas hladomoru r. 1333. Počas 

jednej generácie r. 1351 tu podľa záznamov kronikárov usmrtil 2/3 obyvateľstva. R. 1347 sa 

mor preniesol do sicílskej Messiny posádkou 12 janovských galér, kt. sa nakazila v krymskej 

Kaffe (dnešná Feodosija) a v priebehu 2-3 zachvátila celú Európe. V Benátkach sa r. 1348 v 

súvislosti s výskytom moru zaviedla 40-d. karanténa. Na e. moru zomrela do r. 1352 asi 1/4 

obyvateľov Európy (25 miliónov). R. 1562 mor hrozoval aj Bratislavu a Viedeň. R. 1678 aţ 1681 

zomrela na mor 1/3 (11 000) obyvateľov Bratislavy. Posledný morový rok bol 1771. Kráľovská 

kancelária vydala vtedy prvý raz osobitné nariadenie o zavedení opatrení proti moru, tzv. 

morový poriadok, r. 1692 vyšiel celouhorský protimorový poriadok. Okrem výkonu rôznych 

opatrení sa ukladá mestám aj povinnosť hlásiť údaje o šírení nákazy. Posledná veľká 

západoeurópska e. moru prepukla r. 1665 v Londýne. Aţ r. 1894, počas e. moru v Hongkongu, 

bol objavený morový bacil a zistilo sa, ţe je to choroba čiernych potkanov a i. hlodavcov, kt. 

rozširujú ich blchy. V prvých desaťročiach tohto stor. sa zjavil ešte v Mandţusku, Mongolsku a 

Indočíne. V súčasnosti sa vyskytuje len endemicky v záp. časti USA. juţ. Ázii a centrálnej 

Afrike. E. moru sprevádzala aj masová hystéria. R. 1348 sa rozšírilo Flagelantské bratstvo, kt. 

cieľom bolo prehovoriť Boha, aby prestal trestať svet morom Veľké skupiny ľudí pochodovali z 

mesta do mesta vyzlečení do pol pása a šľahali sa bičmi opatrenými na konci kovovým hrotom. 

Za vinníkov rozšírenia moru často označovali a prenasledovali Ţidov, Arménov a i. 

obchodníkov. 

V 16. – 18. stor. postihla Slovensko e. škvrnitého týfu (morbus hungaricus). Podľa Virchowa boli 

e. škvrnitého týfusu v polovici min. stor. v Hornom Sliezsku výrazom sociálnej biedy. Preto sa 

angaţoval nielen odborne, ale aj politicky a presadzoval tieto svoje názory v ríšskom sneme. 

Záruky trvalého zdravia ľudu videl vo vzdelaní a kultúrnom zveľadení ľudu.  

V r. 1831 – 1832 zaplavila Európu e. cholery, kt. sem zavliekli ruské vojská presunuté z 

ázijských oblastí. V 19. stor. postihli Slovensko viaceré vlny (1835 - 1836, v Trenčíne, 

Hontianskej stolici, Keţmarku, B. Bystrici a v Turci, r. 1848 – 1849 v Šariši, r. 1855, 1860, 1867, 

1873, 1884, 1886 a 1892 – 1893. Mimoriadne veľké však boli najmä tri veľké e. cholery, r. 1855 



zomrelo na ňu > 36 000 osôb, r. 1866 uţ 42 000 a r. 1873 takmer 68 000, teda > 7 % 

obyvateľov. E. postihla najmä Zemplínsku ţupu a z miest najväčšie straty na ţivotoch 

zaznamenali Košice a Prešov. V auguste – novembri 1892 vypukla e. cholery v Hamburgu. 

Róbert Koch vtedy vyslovil podozrenie, ţe pôvodca e. pochádza z vysťahovaleckého baraku na 

Labe, odkiaľ sa dostal prílivovou vlnou do vodovodnej siete. 

Od 17. – 18. stor. sa v Stred. Amerike vyskytovali opakovane e. ţltej zimnice, kt. priniesli pp. 

prví černosi z Afriky. R. 1888 museli pre epidémiu ţltej zimnice, kt. v októbri r. 1884 zapríčinila 

654 úmrtí robotníkov za mesiac Francúzi upustiť od výstavby Panamského kanála. Tá sa 

podarila Američanom aţ po vyhubení komárov.  

Od konca 18. stor. sa takmer na celom území Slovenska endemicky vyskytoval trachóm (r. 

1921 bolo ním napr. postihnutých aţ 12 % obyvateľstva). Obrat k lepšiemu nastal potom, čo sa 

v jeseni 1925 zriadili protitrachómové poradne.  

Od r. 1580 sa zdokumentovalo 31 chrípkových pandémií, kt. sa pravidelne opakujú. Kaţdých 10 

aţ 40 r. vzniká úplne nový vírus chrípky, s kt. sa ľudia ešte nestretli a nemajú proti nemu 

protilátky. Následkom toho sa vírus rýchle šíri do celého sveta. V júli 1918 zachvátila celú 

Európu povestná „španielska chrípka“, kt. bola zavlečená z Číny cez Ameriku do Španielska. 

Jej pôvodcom bol vírus chrípky A H1N1. V rozličných krajinách ňou bolo postihnutých 15 – 50 % 

obyvateľov a za obeť jej padlo asi 1 % chorých, celkove asi 20 miliónov ľudí, teda viac ako bolo 

padlých v 1. svetovej vojne. Ďalšie pandémie, „ázijská chrípka“ r. 1957 a „hong-kongská 

chrípka“ r. 1968 si vyţiadali asi 1 – 4 milióny obetí. Utrpenie obyvateľstva sa ešte vystupňovalo 

tým, ţe v rovnakom čase vypukli e. poliomyelitídy a austrálskej encefalitídy. 

Z ďalších infekčných chorôb sa najčastejšie vyskytovali kiahne (napr. r. 1921 v okr. Púchov a P. 

Bystrica s úmrtnosťou aţ 33 %), záškrt (úmrtnosť aţ 50 %), šarlach a osýpky. Časté boli aj 

prípady brušného týfu, dyzentérie a škvrnitého týfu (napr. v okolí Bardejova, Bratislavy, Nitry, 

Trenčína a i.). Významnú úlohu pri ich likvidácii zohrali pojazdné protiepidemické jednotky, tzv. 

epidemiologické autokolóny. 

Zo sociálnych chorôb bola veľmi rozšírená tbc, kt. podiel na mortalite tvoril aţ 15 %. Epidemický 

charakter má v ostatnom čase v niekt. krajinách Afriky a Ázie aj →AIDS. 

E. predstavujú závaţný problém aj v súčasnosti v rozvojových krajinách. Zo všetkých 

infekčných chorôb najväčší počet ľudí na svete postihla v minulosti malária, kt. sa pripisuje 

aspoň sčasti príčina úpadku veľkých starovekých civilizácií, napr. Gréckej a Rímskej ríše. Pri 

osídľovaní Afriky Európanmi koncom 19. stor. bola obávanou chorobou trypanozomiáza. 

Infekcia vírusom Dengue postihuje ročne takmer 100 miliónov ľudí. V Austrálii a uţ niekoľko r. aj 

v Oceánii je endemicky rozšírený alfavírus Ross River, kt. zapríčiňuje epidemickú polyartritídu. 

Hromadne sa vyskytujúce prenosné choroby podliehajú hlásnej povinnosti; →hlásenie 

prenosných chorôb. 

Epidémie civilizačných chorôb – hromadný výskyt chorôb, kt. patogenéza súvisí s 

civilizačným rozvojom. Keď nastal ústup nákazlivých chorôb a obraz chorobnosti začali ovládať 

chron. a vývojové choroby, stali sa tieto predmetom →sociálneho lekárstva. E. sa označuje 

zjavenie choroby v populácii, kt. presahuje obvyklý očakávaný výskyt al. ak choroba 

zaznamenáva veľký vzostup. Takúto náhlu e. vyvolal napr. smog v Londýne r. 1952, kedy 

následkom silnej koncentrácie dymu a hmly zomrelo asi 4000 osôb Za moderné e. sa pokladá 

trvalý vzostup výskytu civilizačných ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia 

(aterosklerotické ochorenia srdca a mozgu, esenciálna hypertenzia) rakovina pľúc a úrazy. Sú 

to ochorenia, kt. napr. v min. stor. boli neznáme al. len výnimočné. 



Psychické epidémie – majú charakter davovej psychózy, kolektívnej psychopatológie. Uţ r. 

1374 sa opisuje tzv. posadnutosť tancom (Tanzsucht, Tanzwut, angl. dancing mania), úzko 

spätá s náboţenskými obradmi a inštitúciami. Známe je náboţenské vzrušenie Kvekrov 

(Quaker, z angl. quake triasť sa, chvieť sa), nasledovníkov Georga Foxa, členov náboţenskej 

obce Society of Friends, kt. sa prejavovalo trasom vplyvom účinkov Svätého ducha. Podobné 

javy sa vyskytli r. 1695 v Taliansku v Apúlii a Španielsku (tarantizmus), za Petra I. v Rus- ku 

(náboţenská sekta Klikučov), hasidizmus, Voodoo, Imu, Latah, Kayakswind a i. 

Virchow r. 1849 utvoril teóriu epidemickej choroby ako dôsledku sociálnej a kultúrnej 

maladaptácie. Psych. reakcie počas revolučných udalostí a po nich r. 1848 pokladá za psych. 

epidémiu. R. 1848 publikoval Ideler, štúdiu o náboţenskom šialenstve. Ţivot skupín, v kt. 

psychické e. vznikajú býva chudobný, úbohý, plný neistôt. Dôleţitý je účinok faktora primitívity, 

monotónnosť kaţdodenného ţivota, často pocit odcudzenia v nesúrodej kultúre a únik do 

povier, rôznych náboţenských, rasových sexuálnych predsudkov atď. Výbuch javov, ako je 

posadnutosť tancom, rôzne tranzy, zášklby, kŕče a i., akoby uvoľňovali emočne nabité situácie, 

najmä tam, kde je nespokojnosť so súčasným stavom, akoby psychické e. boli reakciou na stres 

a pokusom zvládnuť túto stresovú situáciu. 

epidemická krivka – grafické znázornenie časových údajov začiatkov ochorení všetkých 

prípadov danej epidémie. Slúţi na epidemiol. charakteristiku epidémie. E. k. môţe mať 

charaklter explozívny, protrahovaný al. kombinovaný. Umoţňuje určiť pp. čas expozície 

postihnutých osôb, príp. odhaliť zdroj nákazy a cestu prenosu, a tým vymedziť okruh osôb v 

riziku nákazy. 

epidemické cykly – viac al. menej pravidelné kolísanie výskytu ochorenia v niekoľkoročných 

obdobiach, podmienené nahromadením novo dorastajúcich vnímavých osôb. Dĺţka 

medziepidemických intervalov nepriamo závisí od hustoty obyvateľov (kratšia v mestských 

aglomeráciách, dlhšia vo vidieckych oblastiach). 

epidemiologia, ae, f. – [g. epidémios + g. logos náuka] epidemiológia, náuka epidémiách a boji 

proti nim. E. pôvodne skúmala zákonitosti ohrozenia ľudí hromadným ochorením.  Mohli  to byť 

„morové“ e. (hladomory zavinené neúrodou, vojnami a rozličnými nákazami, kt. ich sprevádzali), 

práve tak ako otrava olovom u baníkov v Samotrákii, kt. výstiţne opísal Hippokrates autor diela 

O epidémiách a O vzduchu, vode a pôde, v kt. uplatňoval názor, ţe ovzdušie sa môţe znečistiť 

choroboplodnými látkami vyvolávajúcimi e. (tzv. epidemická konštitúcia atmosféry). Zdôrazňoval 

však aj určitú predispozíciu jedinca na vznik ochorenia, ako je únava, poruchy výţivy, najmä 

hlad ap. Nachádzame tu aj určité predstavy o kontagiozite trachómu a tzv. fúzy. 

V období renesancie tal. lekár a básnik Girolamo Fracastorius (1478 – 1553) vydáva dielo De 

morbis contagiosis et eius curatione (1546), v kt. preberá od Hippokrata učenie o epidemickej 

konštitúcii atmosféry a vyslovil názor, ţe kaţdá choroba má svojho špecifického pôvodcu, 

pričom myslel skôr na určité látky al. častice hmotnej podstaty neţ na ţivé organizmy. 

Vznik a rozvoj e. úzko súviseli pokroky mikrobiológie a infektológie. Za míľniky vo vývoji e. sa 

pokladá najmä objav mikroskopu (A. Leeuwenhoek) a prvých mikróbov (L. Pasteur, R. Koch). R. 

1796 poloţil Edward Jenner (1749 – 1823) základy modernej vakcinácie.  

V uţšom slova zmysle je e. náuka o teoretických a praktických otázkach ochrany obyvateľstva 

pred infekčnými chorobami. Skúma zákonitosti epidemického procesu a podáva systém a 

metódy praktických protiepidemických opatrení. Jej predmetom štúdia je epidemický proces 

vrátane moţností jeho ovplyvnenia pri jednotlivých infekčných chorobách. E. vychádza z 

vlastných teoretických základov a praktických skúseností, ale vyuţíva aj poznatky iných 

disciplín, najmä mikrobiológie a imunológie, hygieny, sociálneho lekárstva, infektológie a i. klin. 

disciplín, ďalej med. zoológie, entomológie, chémie, ale aj sociológie, klimatológie. 



E. sa delí na všeobecnú a špeciálnu. Všeobecná e. sa zaoberá problémami spoločnými 

všetkým infekčným chorobám, ako napr. pramene nákazy, mechanizmus prenosu, všeobecné 

zásady prevencie infekčných chorôb. Špeciálna e. sa venuje problémom e. jednotlivých chorôb 

vrátane ich prevencie. 

Greenwood (1932) definuje e. ako štúdium masových aspektov chorôb, Gordon (1950) ako 

lekársku ekológiu. E. v širšom slova zmysle je ako náuka o rozloţení choroby al. porúch zdravia 

v ľudskej populácii vo vzťahu k faktorom, kt. určujú toto rozloţenie (Lilienfeld, 1966; MacMahon, 

1967). Kým e. kladie dôraz na metódy, úlohy, najmä z ekologického hľadiska, zameranie 

sociálneho lekárstva je obsahovo širšie, vyzdvihuje skôr ciele a zdôrazňuje nadradenosť 

sociálnych faktorov. 

K lekárom, kt. sa zaslúţili o rozvoj slovenskej e. patria: 

Ján Jesenius (1566 – 1621) – v období morovej epidémie vydáva Radu o vystríhaní a 

zaţehnávaní moru (1606) a Rady proti moru (1614).  

Ján Weber (1612-1684) – prešovský lekár, kt. r. 1645 napísal v biblickej češtine prvé 

zdravotnícke dielo Amuletum – krátka zpráva o more. 

Ján Adam Raymann (1690 – 1770) – prešovský lekár, vo Vratislavských análoch uverejnil 

štúdiu io epidémii kiahní v Šariši. R. 1721 začal ako prvý v strednej Európe s variolizáciou. 

Pavel Adámi (1739 – 1814) rodák z Beluše. R. 1775 sa stal profesorom náuky o nákazách 

zvierat na lekárskej fakulte vo Viedni. 

Václav Trnka z Tábora – profesor trnavskej lekárskej fakulty, r. 1775 vydal monografiu o 

intermitentnej horúčke a tetane.  

Zachariáš Gottlieb Huszty (1754 – 1803) – absolvent lekárskej fakulty v Trnave, bratislavský 

mestský lekár, nadšený stúpenec jennerovskej vakcinácie, kt. sa spolu s viedenským J. P. 

Frankom pokladá za zakladateľa moderného verejného zdravotníctva. Zorganizoval prvé 

hromadné očkovanie proti kiahňam.  

Ján Biatzovský (1768 – 1848) organizoval boj proti cholere a zaslúţil sa o zriadenie nemocnice 

pre chorých v Nitre r. 1824. Napísal spis Naučenie, aby človek choleru nedostal (1831).  

Imrich Matej Korauš (1835 – 1918) lekár v Kláštore pod Znievom, sledoval závislosť výskytu 

cholery od sociálnych podmienok ţivota ľudí počas jej e. Vo svojej práci Príspevok k otázke o 

príčine cholery (1878) vyslovil svojráznu teóriu o jej parazitárnej etiológii. 

Ján Hegyi (1812 – 1865) lekár v Bzovíku, spracoval Pravidlá ako predchádzať cholere.  

Michal Ignác Lenhossék, pôv. Linoscheg (1773 – 1840) bratislavský rodák, organizoval boj proti 

detským kiahňam a e. cholery r. 1831. Zhrnul dovtedajšie poznatky o cholere a besnote. Jeho 

dielo Besnota (1837), kt. vyšlo v nemčine, do slovenčiny preloţil J. B. Guoth. R. 1838 zriadil 

samostatný útvar krajinského veterinára, jeho príručka poskytovala rady o prevencii a boji proti 

dobytčiemu moru. 

Teofil Kelíny (1765 – 1810) ţupný lekár Turca, preloţil do maďarčiny dielko F. Beneho Krátke 

poučení o původe, přirození a zaštepovaní chránicích sypaníc (1804). 

Andrej Reichel (1828 – 1889), levočský rodák, sa pokúsil zriadiť očkovací ústav vo Vondrišeli 

(Nálepkovo). 

Imrich Bittner-Kéry (1798 – 1887) hlásal potrebu presného sledovania nákaz ako základu pre 

ich úspešné zvládnutie. R. 1939 zaloţil Ivan Stodola (1888 – 1977) Štátny zdravotný ústav s 

osobitným protiepidemickým oddelením. R. 1952 vyšiel Zákon o hygienickej a protiepidemickej 



sluţbe a vznikol Výskumný ústav epidemiológie v Bratislave. Na lekárskych fakultách sa 

zaraďuje epidemiológia ako samostatný vyučovací predmet; katedra epidemiológie v Bratislave 

vznikla r. 1963 (v Prahe r. 1964). Zaloţila sa hygienická fakulta v Prahe a r. 1952 časopis 

Československá epidemiológie, mikrobiológie a imunológie. 

Koncepcia epidemiológie 

Vestník MZ SR, čiastka 14 – 15/1996 

Definícia 

Epidemiológia (e.) je medicínsky odbor, kt. skúma výskyt a rozdelenie infekčných a i. 

spoločensky závaţných ochorení, kt. sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a 

zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. 

Predmetom činnosti odboru je analýza výskytu chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy 

medzi ľuďmi a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik ochorenia, 

resp. ich príčiny. Študuje vzťahy medzi človekom a prostredím, najmä so zreteľom na moţnosti 

prevencie hromadného výskytu ochorenia. Predmetom záujmu e. sú akút. a chron. choroby a 

chorobné stavy infekčného i neinfekčného pôvodu, kt. sú zdravotne, ekonomicky i sociálne 

závaţné. Predmetom odboru e. je aj štúdium zdravej populácie, exponovanej rizikám, 

zamerané na analýzu ochranných faktorov, kt. môţu zabrániť vzniku ochorenia a pôsobia 

priaznivo na vývin a zdravie človeka. 

Cieľom e. je prispievať k zníţeniu chorobnosti a úmrtnosti, ochrane a upevneniu zdravia, ako aj 

k predĺţeniu ţivota a jeho kvality u jednotlivcov a populácie. 

Z hľadiska zamerania činnosti odboru a praktických potrieb sa e. rozdeľuje na e. infekčných 

chorôb a e. neinfekčných chorôb. 

E. infekčných chorôb je med. odbor, kt. sa zaoberá najmä teoretickými a praktickými 

problémami ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami. 

Predmetom štúdia takto konštituovaného odboru je proces šírenia nákazy, t. j. vzájomné vzťahy 

prameňa, pôvodcu nákazy, uskutočnenia prenosu nákazy, stavu vnímavosti populácie, ako aj 

rozličných faktorov biol., prírodnej a sociálnej povahy a ďalej otázky metodológie preventívnych 

i represívnych opatrení. 

Cieľom e. infekčných chorôb je postupné obmedzenie, spomalenie a zastavenie šírenia nákazy. 

Náplň práce 

1. Do náplne práce odborov e. štátnych ústavov patrí najmä: 

a) sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej 

situácie, 

b) analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb, 

c) vykonávanie surveillance vybraných nákaz, 

d) vykonávanie, vypracúvanie, organizácia, riadenia a koordinácia opatrení vrátane organizácie 

a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone, 

e) plánovanie, vypracúvanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych 

protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskových nákazy, 

f) sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení, 



g) realizácia transverzálnych a longitudinálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej 

situácie, 

h) hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu 

pôvodcu nákazy, 

i) hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. 

imunologických prehľadov, 

j) konzultačná činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazam endogénneho a 

exogénneho charakteru, 

k) realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v 

činnostiach zameraných na kontrolu chorôb. 

2. Ďalej do náplne práce odborov e. štátnych zdrav. ústavov patrí: 

a) Vykonávať surveillance spoločensky závaţných chorôb a chorobných stavov pozostávajúcej: 

• zo zberu, triedenia, analýzy a interpretácie základných epidemiologických (klin., laborat.,  

   štatistických a ďalších relevantných) údajov, 

• z pouţitia epidemiologických metód vrátane rozličných typov štúdií (dekriptivnych,  

   analytických, kontrolovaných, kohortových, experimentálnych ap.), 

• z analýzy výsledkov monitorovania faktorov, kt. môţu pozit. al. negat. ovplyvniť stav zdravia  

   jednotlivca i celej populácie, 

• z analýzy výsledkov sledovaniam fyziol. a psych. funkcií a reakcií populácie, resp. jej  

   vybraných skupín na záťaţ faktormi vonkajšieho a pracovného prostredia 

• z poskytovania výsledkov epidemiologických analýz a expertných posudkov k výskytu  

   závaţných chorôb, etiologických agensov a rizikových faktorov, 

• zo spolupráce s inými med. odbormi pri hodnotení prognóz vývoja zdravotného stavu, 

• z navrhovania opatrení na obmedzovanie aţ likvidáciu chorôb a chorobných stavov, 

• z aktívneho podielu na realizácii navrhnutých opatrení v úsilí o zachovanie zdravia, 

• z kontroly, merania a vyhodnocovania účinnosti epidemiologických opatrení. 

b) Aktívne usmerňovať a kontrolovať zdravotné riziká: 

• konzultačnou a expertíznou činnosťou, 

• zdravotno-výchovnou činnosťou, 

• represívnymi opatreniami, 

• cielenými intervenčnými programami orientovanými na zniţovanie zdravotných rizík. 

c) Vykonávať konzultačnú činnosť pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa poţiadavky aj 

pre pracovníkov iných rezortov. 

d) Zúčastňovať sa na epidemiologickom výskume, ktorý: 

• skúma charakteristiky výskytu a rozdelenia chorôb a zdravia v spoločnosti, 

• analyzuje pôsobenie známych agensov, faktorov a expozícií rizikám v etiopatogenéze  

   chorobných stavov a skúma z tohto hľadiska vlastnosti nových, 

• skúma ochranné faktory podporujúce zdravie a moţnosti ich uplatnenia na zlepšenie zdravia  

   populácie, 

• vypracúva a navrhuje štandardné pracovné metódy, 

• overuje účinnosť epidemiologických opatrení a vypracúva nové preventívne a represívne  

   opatrenia v oblasti prim. prevencie, imunizačných programov, surveillance i th. 

Metódy práce 

Základná epidemiologická metóda práce má nasledujúci postup: 

• pozorovanie, deskripcia, analýza, interpretácia výsledkov, navrhovanie opatrení a  



   vyhodnocovanie efektívnosti opatrení. V priebehu štandardnej epidemiologickej metódy práce  

   sa  

• formuje epidemiol. hypotéza o moţných príčinných vzťahoch medzi výskytom sledovaných  

   javov a vplyvmi rôznych endogénnych i exogénnych faktorov 

• analyzujú výsledky pozorovaní a meraní s pouţitím štatistických metód 

• overujú hypotézy epidemiologickými štúdiami a kontrolovanými experimentami 

• navrhujú epidemiologické opatrenia a argumenty pre rozhodovaciu činnosť.  

Organizačná štruktúra odboru 

Odbor e. sa z hľadiska zamerania činnosti člení na oddelenia: 

• e. infekčných ochorení, 

• e. neinfekčných ochorení, 

• nozokomiálnych nákaz, dezinfekcie a sterilizácie. 

Ďalšie členenie odboru závisí od materiálneho a kádrového vybavenia a špecializácie činnosti 

pracovísk odboru s rôznymi modifikáciami, napr. 

• oddelenie nákaz s prírodnou ohniskovosťou, dezinsekcie a deratizácie 

• oddelenie zoonóz, dezinsekcie a deratizácie 

• oddelenie sterilizácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie. 

Spolupráca s inými odbormi a organizáciami 

Pri plnení úloh odbor úzko spolupracuje najmä s preventívnymi med. odbormi (hygiena výţivy, 

hygiena ţivotného prostredia, hygiena detí a mládeţe), klin. odbormi, laborat. odbormi (lekárska 

mikrobiológia, mikrobiológia ţivotného prostredia, biochémia) so špecialistami veterinárneho 

lekárstva, štatistiky, informatiky a i., med. a nemedicínskych odborov. Epidemiológ koordinuje 

prácu v utvorených pracovných skupinách. 

Pracovníci odboru a ich ďalšie vzdelávanie 

V odbore e. pracujú lekári, odborníci s iným vysokoškolským vzdelaním a pracovníci so 

stredoškolským, najmä zdravotníckym zameraním. 

Postgraduálne vzdelávanie epidemiológov sa vykonáva špecializačnou prípravou na 

akreditovaných pracoviskách, individuálnym štúdiom, účasťou na kurzoch, diskusných i 

pracovných sústredeniach, konferenciách a štu-dijných pobytoch doma aj v zahraničí. 

Postgraduálne vzdelávanie lekárov zabezpečuje Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v 

zdravotníctve v Bratislave. 

Kvalifikácia v odbore e. sa získava vykonaním kvalifikačnej skúšky v nadstavbovom odbore e. 

Pregraduálnu výchovu stredných zdravotníckych pracovníkov v e. zabezpečujú stredné 

zdravotnícke školy. Praktický výcvik sa zabezpečuje obdobne ako u lekárov. 

Kvalifikáciu pre prácu v e. získavajú strední zdravotnícki pracovní-ci vykonávaním kvalifikačnej 

skúšky z e., po absolvovaní praxe a postgraduálneho štúdia. 

Epidermal Growth Factor – EGF, epidermový rastový faktor, polypeptidy, kt. stimulujú 

proliferáciu epitelu a inhibujú sekréciu ţalúdkovej šťavy; →EGF-urogastrón. 

epidermalis, e – [g. epi pri + g. derma koţa] epidermový, pokoţkový, vzťahujúci sa na pokoţku. 

epidermis, is, f. – [g.] epiderma, pokoţka. Povrchová vrstva koţe, kt. má zásadný ochranný 

význam pre organizmus. Tvorí ju epitel skladajúci sa z 5 vrstiev, pričom povrchová vrstva 

rohovatie (kerastinizuje). Okrem toho sú v nej bunky obsahujúce koţný pigment melanín. 

Zrohovatená vrstva spolu s výlučkami koţných ţliaz (mazové ţliazky) chráni pred biol. a chem. 

vonkajšími vplyvmi, melanín pred UV ţiarením. 



Epidermis suilla sterilisata lyophilisata – celá papilárna a horná časť kória koţe ošípaných, kt. 

sa pouţíva na th. povrchových popálenín koţe (IIa), a zrýchlenie epitelizácie rán (čistých 

exkoriácií), po dermabrázii (po toalete príp. po odstránení cudzích telies); →Suiderm
® 

100, 200 

a 300 extr. 

epidermisatio, onis, f. – [g. epidermis pokoţka] epidermizácia, utvorenie novej pokoţky na 

poškodenom mieste. 

epidermodysplasia verruciformis – [g. epidermis + g. dysplasia chybný vývoj + l. verruca 

bradavica] syn. verrucosis generalisata. Ide o zriedkavú vrodenú koţnú chorobu s výrastkami v 

tvare plochých bradavíc, najmä na miestach exponovaných svetlu a extenzorových stranách 

kĺbov; sliznice nepostihuje. Manifestuje sa po narodení al. v ranom detstve a vykazuje familiárny 

výskyt. Vyvoláva ho vírus HPV 3, 5 a 8 (→papilomavírus), Moţné je malígne zvrhnutie 

(→Bowenova choroba, →Bowenov karcinóm, →epithelioma spinocellulare), najmä pri infekcii 

HPV 5 a 8. Odporúča sa dlhodobé sledovanie pacienta a excízia malígnych loţísk, príp. orálna 

aplikácia retinoidov. 

epidermofýcia →epidermophytia. 

epidermofytid – mykid →epidermofýcie, sek. eruptívny exantém alergického charakteru ako 

celkový prejav lokálneho hubového ochorenia. Často sprevádza epidermofýciu nôh, vyvolanú 

Epidermophyton floccosum (pri epidermofýcii vyvolanej Trichophyton rubrum sa e. nevyskytuje). 

Prejavuje sa drobnými vezikulkami nasadajúcimi na mierne zapálenú spodinu symetricky po 

obidvoch stranách prstov a rúk, príp. aj dlaní. Po ich rozrušení sa koţa mierne do periférie šúpe 

(dyshidroziformná forma e.). Dg. sa stanovuje z nálezu prim. loţiska epidermofýcie. Th. spočíva 

v likvidácii tohto loţiska.  

epidermofytóza – [epidermophytosis] syn. →epidermofýcia. 

epidermoidný –  [epidermoides] podobný epidermis (pokoţke), charakterizovaný podobnou 

histologickou stavbou vrátane moţného rehovatenia (keratinizácie). Pouţíva sa na označenie 

nádorov vyskytujúcich sa mimo koţe.  

Epidermoidný karcinóm – syn. spinocelulárny karcinóm, najčastejší typ zhubného nádoru pľúc 

vychádzajúceho z pozmenenej sliznice priedušiek. 

Epidermoidný trombus – masívne nahromadenie šupín epidermis vo vonkajšom zvukovode. 

Následkom môţe byť subakút. al. chron. deskvamatívna dwermaitída zvukovodu (otitis externa 

diffusa desquamativa).  

epidermoidum, i, n. – [g. epidermis pokoţka + g. eidos podoba] epidermoid, dutinový koţný 

nádorček z epidermy, epidermoidná cysta. 

epidermolysis, is, f. – [g. epidermis pokoţka + g. lysis uvoľnenie] pľuzgieriková epidermolýza, 

koţné ochorenie charakterizované vznikom pľuzgierikov z nepatrnej príčiny. 

Epidermolysis acuta toxica – angl. toxic epidermal necrolysis Lyell; →Lyellov sy. (→syndrómy). 

Epidermolysis bulllosa hereditaria – syn. pemphigus traumaticus, nem. Stoßblasensucht. 

Tvorba puchie-rikov najmä na rukách a nohách následkom min. mechanickej traumatizácie. 

Rozoznáva sa 5 foriem: 1. Epidermolysis simplex – syn. bullosis mechanica simplex, 

dominantne dedičná forma manifestujúca sa uţ u novorodencov al. v prvých r. ţivota; buly sa 

hoja bez atrofie; 2. Epidermolysis dystrophica – dominantne dedičná porucha, pri kt. buly 

zanechávajú atrofické jazvy, keloidy, mília, hyper- a depigmentáciu, príp. kontraktúry s 

deformáciou rúk, dystrofiu nechtov, zubov s hypopláziou skloviny; asi v 20 % sú postihnuté 

sliznice ústnej a nosovej dutiny, paţeráka a i. Prítomná môţe byť akrocyanóza, hyperhidrosis 



palmoplantaris. Ochorenie sa manifestuje pri narodení, s vekom tvorba puchierikov ustupuje. 3. 

Epidermolysis papulo-alboidea Pasini – podobná dystrofickej forme, nezávisle od tvorby búl sa 

na trupe vyskytujú navyše biele, tuhé papuly. 4. Epidermolysis polydysplastica – recesívne 

dedičná porucha s ťaţkým priebehom a skorým exitom. Postihnutie sliznice ústnej dutiny a GIT 

má za následok marazmus; prítomné bývajú anomálie zubov, mozgu a hypoplázia kostry. 5. 

Epidermolysis tarda – dominantne dedičná forma s tvorbou početných búl u dospelých, najmä 

na nohách po dlhšej chôdzi v horúcom počasí.  

epidermomycosis, is, f. – [g. epidermis pokoţka + g. mykés huba] – epidermomykóza; 

→dermatomykózy. 

epidermomykóza – [epidermomycosis] plesňové ochorenie povrchových častí koţe; →der-

matomykózy. 

epidermophytia – [epi- + g. derma koţa + g. phyton huba] syn. epidermofytóza, ochorenie koţe 

vyvolané hubami; →dermatofytózy; →mykózy. 

Epidermophyton – [g. epidermis pokoţka + g. phyton rastlina] rod nepravých húb 

(→dermatofyty) radu Moniliales, čeľade Moniliaceae. Patrí sem jediný druh →Epidermophyton 

floccosum. 

Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch, 1930 – druh nepravej huby rodu 

Epidermophyton. Tvorí septované mycélium, artrospóry a makrospóry kyjovitého tvaru. 

Mikrospóry sa nezisťujú. Rastie pomaly, jeho kolónie sú ţltozelenej, neskôr hnedej farby. 

Postihuje koţu a nechty (nie však vlasy), vyvoláva tinea cruris, tinea pedis (atletická noha) a 

onychomykózy. Syn. Acrothecium floccosum (Harz, 1871), Blastotrichum floccosum (Berlese et 

Boglino, 1886), Closteriosporia inguinalis (Grigorakis, 1925), Epidermophyton cruris (Castellani 

et Chalmers), E. elypeisoforme (McCarthy, 1925), E. inguinale (Sabouraud, 1910), E. plicatum 

(Nicolau, 1913), Fusoma cruris (Villemin, 1929), T. floccosum (Harz, 1870), T. inguinale 

(Sabouraud, 1907), T. interdigitale (Sabouraud, 1905), Trichotecium floccosum (Harz, 187). 

epidermophytosis, is, f. – [g. epidermis pokoţka + g. fyton rastlina + -osis stav] 

→epidermofytóza. 

epidicentrín – metyléter →domesticínu. 

epididymectomia, ae, f. - [g. epididymis nadsemenník + g. ektomé vyrezanie] epididymektómia, 

chir. odstránenie nadsemenníka. 

epididymis, is, f. – [g. epi pri + g. didymoi semenníky] nadsemenník; orgán, kt. prilieha k 

hornému a zadnému pólu semenníka (→testis). Je rezervoárom spermií. Je to útvar dlhý ~ 5 

cm. Jeho horná časť je rozšírená do hlavy (caput epidydimidis), smerom k dolnému pólu 

prechádzajú do tela (corpus epididymidis) a koniec tvorí chvost (cauda epididymidis), kt. 

prechádza vývodom e. (ductus epididymidis) do semenovodu (→ductus deferens). E. pokrýva 

serózne väzivo (epiorchium), kt. vniká medzi semenník a hlavu nadsemenníka (sinus 

epididymidis). Semenník a e. majú spoločný obal (tunica vaginalis t.), kt. okolo nich tvorí 

uzavretú dutinu. 

epididymitis, itidis, f. – [g. epididymis nadsemenník + -itis zápal] epididymitída, zápal 

nadsemenníka. Často sa kombinuje s orchitídou (orchiepididymitída). Pri rozvinutom stave 

nemoţno často rozpoznať semenník od nadsemenníka. Môţe prebiehať akút. al. chron. 

Epididymitis acuta – prudký zápal nadsemenníka, môţe vzniknúť hematogénnou infekciou, 

častejšie však kanalikulárne – šírením zápalu zo zadnej močovej rúry al. prostaty. Býva 

pomerne častou komplikáciou natrvalo zavedenej cievky al. operácie na prostate. Zriedka ide 

o následok močovodu ektopicky vyusťujúceho do semenných mechúrikov al. semenovodu. 



Ojedinele vzniká epididymitída infekciou Mycobacterium tuberculosis (druhá najčastejšia forma 

urogenitálnej tbc). Zápal postihuje obyčajne celý nadsemenník a má charakter flegmóny, príp. 

abscesu. Nadsemenník sa zväčší, je edematózny, stena skróta je edematózna a začervenená, 

niekedy vzniká aj zápalová hydrokéla. Semenovod je zhrubnutý a bolestivý. Semenník i 

nadsemenník sú spontánne aj na pohmat veľmi bolestivé, najmä v stojacej polohe a pri ťahu za 

semenovod. Prítomné bývajú horúčky, často so zimnicou. Niekedy sa vyskytujú bolesti brucha 

spojené s vracaním.  

Dg. – stanovuje sa z anamnézy a lokálneho nálezu. Overuje sa ultrasonografiou 

a diafanoskopiou (presvietením mieška). Pri nejasnostiach (nádor semenníka) treba odsať 

punkciou relatívnu hydrokélu, príp. indikovať operačnú revíziu. 

Dfdg. – treba odlíšiť orchitídu, torziu semenníka, nádfor semenníka, skrotálnu prietrţ, 

hematokélu po úraze) a genuinnú hydrokélu (sonografia, príp. chir. revízia).  

V th. sa odporúča pokoj na posteli s podloţeným skrótom, cielená antibaktériová th., aplikácia 

vlhkých studených obkladov, pri prudkých bolestiach obstreky semenovodu 1 % mezokaínom; u 

starších muţov prichádza do úvahy orchiepididymektómia. Antibiotiká al. chemoterapeutiká sa 

podávajú podľa citlivosti (ako pri cystitíde, uretritíde, prostatitíde). Pri utvorení abscesu treba 

vykonať incíziu a drenáţ. U mladších pacientov sa má pri dg. rozpakoch s torziou semenníka 

vykonať včasná revízia. Keď sa potvrdí dg. epididymitídy (nie je to chyba), incíziou absceov 

a odsaním hydrokély sa dostaví úľava a urýchli rekonvalescencia.  

Epididymitis chronica – chron. zápal nadsemenníka, býva pokračovaním akút. zápalu. 

Nadsemenník je hrboľatý, na pohmat mierne bolestivý. Niekedy vzniká reaktívna hydrokéla. 

Následkom býva často obliterácia odvodných spermatických ciest a pri obojstrannom procese 

neplodnosť. Dg. sa stanovuje palpáciou, od tbc. e. sa dá odlíšiť len histol. vyšetrením. Th. 

spočíva v aplikácii antibiotík, pri drobných abscesoch al. exacerbáciách je indikované chir. 

odstránenie nadsemenníka.  

Epididymitis gonorrhoica – kvapavkový zápal nadsemenníka; →gonorea. 

Epididymitis tuberculosa – tbc zápal nadsemenníka; →tuberkolóza. 

epididymorchitis, itidis, f. – [g. epididymis + g. orchis semenník] epididymorchitída, zápal 

nadsemenníka a semenníka. 

epididymovasostomia, ae, f. – [epididymis nadsemenník + vas deferens semenovod + g. stoma 

ústie] epididymovazostómia, mikrochirurgický výkon, pri kt. sa napája tubulus nadsemenníka 

priamo na proximálnu časť semenovodu. 

Epidione
®
 (Roger Bellon) – antikonvulzívum; →trimetadión. 

Epidosin
®
 (Kali-Chemie) – anticholínergikum; →valetamátbromid. 

Epidropal
®
 (Fresenius) – urikozurikum, antiurolitikum; →alopurinol. 

epiduralis, e – [g. epi pri + dura mater tvrdá pléna] epidurálny, nachádzajúci sa nad tvrdou 

plénou. 

epidurálna anestézia – [anaesthesia epiduralis] druh zvodovej →anestézie, pri kt. sa 

anestetikum podáva do chrbticového kanála medzi stavce a vak z tvrdej mozgovej pleny; týchto 

priestorom prechádzajú miechové korene. Umoţňuje znecitlivenie rozsiahlejších oblastí tela 

a uskutočnenie aj väčších chir. výkonov. Môţe sa pouţiť aj pri pôrode. Pacient je počas výkonu 

pri vedomí, necíti bolesť a je upokojený psychofarmakami. Tento spôsob umoţňuje vyhnúť sa 

niekt. neţiaducim účinkom celkovej anestézie. 

epidurálny absces →abscessus epiduralis. 



epidurálny hematóm – krvný výron medzi lebku a dura mater cerebri; →haematoma epidurale. 

4
,
-Epi-DX

®
 – antineoplastikum; →epirubicín. 

8-epiestradiol – syn. izoestradiol. 

16-epiestrol – estra-1,3,5(10)-trien-3,16,17-triol, C18H24O3, Mr 288,37; látka izolovaná z moču 

gravidných ţien. 

Epiestrol 

 

 

 

epifaryngoskopia –  [epipharyngoscopia] druh endoskopie, pri kt. sa vyšetruje epifarynx 

(nosohltan) nosom al. ústami. 

epifaryngoskopické zrkadielko – spätné zrkadlo pouţívané pri zadnej →rinoskopii. 

epi׀farynx – [epipharynx] →nosohltan. 

Epifoam
®
 (Reed & Carnrick) – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizónacetát. 

epifenomén – [epiphenomenon] dej, kt. sprevádza iný dej, nie je však s ním v príčinnom vzťahu. 

Termín e. pouţívali predstavitelia prírodovedného materializmu (Huxley, Le Dantec) a niekt. 

idealistickí filozofi (von Hartmann, Nietzsche, Sanatyana), označovali ním vedomie ako pasívny 

odraz materiálneho (al. ideálneho) obsahu sveta.  

epifenomenalizmus – psychol. smer, kt. predpokladá, ţe psychické javy, činnosti atď. sú 

vedľajšími produktmi neurónových procesov a nemajú vplyv na priebeh fyz. al. mentálnych 

dejov. 

epifora – [epiphora] zvýšené slzenie.  

Epifrin
®
 (Allergan) →epinefrín. 

epifýza – [epiphysis] 1. výrastok, hrbol, nákončie; 2. samostatne osifikujúci koniec dlhých kostí; 

v rastúcich kostiach je oddelená od strednej časti (diafýzy) chrupkou, z kt. nastáva predlţovanie 

kosti. V puberte vplyvom pohlavných hormónov táto chrupka zaniká a kosť uţ nemôţe rásť; 3. 

syn. glandula pinealis, corpus pineale. Časť medzimozgu (diencefala, epitalamu), kt. 

sprostredkuje niekt. vplyvy svetla na ľudský organizmus. Nedostatok svetla (napr. v zime) môţe 

vyvolávať niekt. adfektívne poruchy (zlú náladu aţ depresiu). 

Uţ v 3. stor. pred n. l. Herofilos pokladal epifýzu za sfinkter regulujúci tok myšlienok v moz-

gových komorách. Galén sa domnieval, ţe je lymfatickou uzlinou. Descartes ju povýšil za ,,sídlo 

duše". R. 1943 Bergman rozpoznal, ţe jej činnosť reguluje vonkajšie osvetlenie. Súčasnú 

koncepciu o epifýze ako neuroendokrinnom prevodníku a regulátore biol. rytmov, kt. vylučuje 

melatonín vplyvom vonkajšieho osvetlenia dopadajúceho na sietnicu formuloval r. 1965 

Wurtman a Axelrod.  

Epifýza (9 – corpus pineale, 

glandula pinealis, leţí 

topograficky voľne na 

štvorhrbolí a visí - bez funkčnej 

súvislosti – na habenulách); 4 

– habenula; 5 – sulcus 

habenulae; 6 – trigonum 



habenulae; 7 – commissura habenularum; 8 – commissura epithalamica; 13 – commissura habenularum; 

16 – commissura epithalamica (posterior); 18 – organon subfornicale; 19 – organum subfornicale; 21 – 

adhaesio interthalamica; 22 – tuberculum anterius thalamicum; 24 – stria medullaris thalamica; 25 – 

pulvinar; 26 – metathalamus; 27 – corpus geniculatum mediale; 28 – corpus geniculatum laterale; 30 – 

hypothalamus; 31 – area opraeoptica; 32 – chiasma opticum; 36 – corpus mamillare; 37 – tuber cinereum; 

38 – infundibulum; 39 – neurohypophysis. Vľavo: diencefalón a mozgový kmeň (pohľad zozadu a zhora, 

vľavo: mediálny rez diencefalom a časťou mozgového kmeňa 

Epifýza sa skladá z mnohotvárnych sekrečných parenchýmových buniek s dlhými, jemne 

prepletenými výbeţkami cytoplazmy usporiadaných okolo dutých priestorov. Vyskytujú sa len pri 

primátoch. Kapiláry s perivaskulárnymi štrbinami, v bazálnej membráne kt. sú početné 

sympatikové nervové zakončenia. Typické sú veľké osmifilné granuly, lipozómy, kt. predstavujú 

rezervoár inkrétov epifýzy. Do epifýzy vstupujú vlákna z habenuly, kaudálnych komisúr, kt. sa 

pokladajú za aberantné, bez funkčného významu. Okrem toho do nej vstupuje dvoma 

bilaterálne symetrickými nn. coronarii sieť autonómnych vláken, zakončenia kt. obsahujú 

sérotonín a malé mnoţstvo noradrenalínu. V inervácii epifýzy sú značné druhové rozdiely. V 

epifýze sa tvorí: 1. →melatonín; 2. adrenoglomerulotropín (stimuluje vylučovanie aldosterónu); 

3. antikortikotropín; 4. 6-metoxytetrahydroharmán, príbuzný harmánovým bázam 

halucinogénnych rastlín. 

epifýzeofraktúra – [epiphyseofractura] zlomenina v oblasti epifýzy, pri kt. je poranená rastová 

platnička; môţe mať za následok poruchu rastu (závaţné sú najmä zlomeniny vynikajúce 

kompresiou).   

epifyzeolýza – [epiphyseolysis] oddelenie epifýzy od diafýzy. 

epifyzeonekróza – [epiphyseonecrosis] nekróza epifýzy kosti al. apofýzy. Vzniká ako aseptická 

nekróza (napr. Perthesova choroba a i.)al. v rámci rôznmych chorôb (kostry, endokrinných, 

úrazových a i.). 

epifýzová štrbina – oblasťmedzi epifýzou a metafýzou kosti, kde prebieha rast kosti. Tvprí ju 

chrupka, z kt. kosť rastie. Ako štrbina sa javí na rtg snímke. 

Epiglaufrin
®
.--- dl-forma hydrochlorid epinefrínu. 

epiglottis, is, f. – [g.] epiglotis, hrtanová príchlopka. 

epignathus, i, m. – [g. epi pri + g. gnathos čeľusť] epignatus, zdvojená nesúmerná anomália, kt. 

jedna časť vyčnieva z úst druhej časti ako neforemný útvar. 

epichinidín – (9R)-6
,
-metoxycinchonan-9-ol, C20H24N2O2, Mr 324,41; nachádza sa v kôre 

škoricovníka, s epichinínom tvorí dvojsíran.  

Epichinidín 

 

 

 

epichinín – (9S)-6
,
-metoxycinchonan-9-ol, C20H24N2O2, Mr 324,41; s epichinidínom tvorí 

dvojsíran. 

Epichinín 

 

 



 

epichlórhydrín – chlórmetyloxirán, C3H5ClO, Mr 92,53; org. rozpúšťadlo, tmel celuloidu. Silne 

dráţdi koţu a sliznice, vyvoláva senzibilizáciu koţe, chron. expozícia môţe vyvolať po-škodenie 

obličiek; pokladá sa za karcinogén. 
 
            O 
          /    \ 
   CH2 –– CHCH2Cl  Epichlórhydrín 

epicholestanol – 5-cholestan-3-ol, C27H48O, Mr 388,65; 3-epimér cholestanolu, pripravil ho z 

cholestanolu Ruţička (1934). 

Epicholestanol 

 

 

 

epicholesterol – cholest-5-en-3-ol, C27H46O, Mr 386,64; 3-hydroxyepimér cholesterolu. 

Pripravil ho z 8-oxochole-sterylchloridu, cholesten-3-ónu al. 

prebublávaním rozt. chloridu horečnatého cholesteryl-chloridu 

horečnatého Ruţička a Goldberger (1936). 

Epicholesterol 

 

 

epikantus – [epicanthus] koţná riasa pri vnútornom očnom kútiku. Vyskytuje sa pri rôznych 

vrodených ochoreniach, ako sú sy. blefarofimózy, Downovom sy., Freemanov-Sheldonov sy.,sy. 

chromozómu 3p a 5p, kardiofaciomelická dysplázia, kranioektodermová dysplázia, sy. Cornelia 

de Langeovej, Potterov sy. a Turnerov sy. 

epikatechín – (–)-epikatechín, cis-forma flavonoidu →katechínu nachádzajúceho sa vo vyšších 

rastlinách. 

epikia – [g. epieíkia slušnosť] sociol. plnenie spoločenskej normy nielen podľa litery, ale aj podľa 

ducha. E. presahuje spravodlivosť, robí právu zadosť nie vonkajškovo, ale úplne a podľa jeho 

zmyslu. Ak nestačí na splnenie povinnosti doslovné vykonanie toho, čo je predpísané, činí viac 

ako je treba; v prípade, ţe by bolo doslovné plnenie zákona nezmyselné, neuţitočné al. spojené 

s neopodstatnenou obeťou, nadviaţe sa naň a hľadá riešenie, kt. by lepšie vyhovovalo 

okolnostiam, osobám al. všeobecnému blahu. Obvykle sa to chápe ako zmysluplný výklad; 

zákonodarca by iste zvolil len to, čo je rozumné. Zákon totiţ nemôţe zaväzovať k ničomu 

nerozumnému; preto moţno taký zákon, kt. nevyhovuje konkrétnemu prípadu, doplniť trvale 

záväznou poţiadavkou konať tak, ako si ţiadajú okolnosti. Ak viaţe zákon v záujme právnej 

bezpečnosti platnosť právnych záleţitostí na určité vykázateľné predpokla-dy, jeho účinok by 

bol zmarený, keby bolo dovolené sa od neho bez zjavne záväzného dôvodu odchýliť. Mravný 

zákon naproti tomu e. nepotrebuje, lebo nebýva zapísaný na kamenných doskách, ale v srdci. 

Presného opaku sme svedkami v povestnej ,,sluţbe podľa predpisu".  

epikritická citlivosť – presné zhodnotenie ľahkého dotyku, teploty a bodového hmatu na koţi, na 

rozdiel od hrubších vnemov bolesti al. tlaku, tzv. protopatickej →citlivosti (Head). 

epikríza – [epicrisis] celkový záver, rozhodnutie o ochorení. 



Epiktetos – (50 – 138) predstaviteľ rímskeho →stoicizmu. Pôvodom otrok, autor dodnes 

zachovaných viacerých diel zapísaných Flaviom Arrianom (napr. Rozpravy Epiktetove). Jeho 

učenie sa delí na fyziku, logiku a etiku. Ťaţisko jeho učenia je v etike, najmä v hlásaní vnútornej 

slobody. E. dokazuje, ţe pán môţe byť otrokom svojich vášní a otrok slobodným vo svojej 

vnútornej duchovnej nezávislosti, no táto sloboda sa nedosahuje zmenou sveta. Nie veci, ale 

predstavy o nich robia človeka šťastným. Dobro a zlo nespočíva vo veciach, ale v na-šom 

vzťahu k nim, a preto moţnosť stať sa šťastným závisí od našej vôle. Filozofia E. mala vplyv na 

kresťanstvo. 

Epikuros – (341 – 270 pred n. l.) starogrécky filozof, predstaviteľ atomistiky. E. uznával večnosť 

hmoty, kt. sama v sebe obsahuje vnútorný zdroj pohybu. Pre objasnenie moţnosti zráţky 

atómov pohybujúcich sa v prázdnom priestore rovnakou rýchlosťou zavádza pojem 

spontánneho ,,odchýlenia" atómu od priamky, čo je základom hlbšieho názoru na vzťah 

nevyhnutnosti a náhody. V teórii poznania je E. senzualistom. Z povrchu telies vychádza 

nepretrţitý prúd drobných častíc (eidolov), kt. prenikajú do zmyslových orgánov a vyvolávajú 

obrazy vecí. Pocity samy osebe sú vţdy pravdivé, omyly vychádzajú z výkladu pocitov. Vo 

hviezdnych sférach jestvujú síce bohovia ako nadľudské bytosti, o vládu nad svetom sa však 

nestarajú. Poznanie má za cieľ oslobodiť človeka od nevedomosti, povery a strachu pred bohmi 

a smrťou, bez čoho nie je moţné šťastie.  

Hlavný záujem E. venoval etike, zaloţenej na senzualistickej teórii poznania a materialistickej 

metafyzike popierajúcej nesmrteľnosť duše. Spolu s kyrénskou školou pokladal slasť za 

najvyšší cieľ človeka. Odôvodňuje rozumovú rozkoš, zaloţenú na individualistickom ideáli. 

Uváţlivou voľbou pôţitkov a rozumovým sebaovládaním sa múdry človek vyhýba trápeniu a 

usiluje sa dosiahnuť neotrasiteľný pokoj duše, v kt. spočíva blaţenosť. Najrozumnejší stav pre 

človeka nie je činnosť, ale pokoj (ataraxia).  

epilácia →depilácia. 

Epilan Gerot
®
 tbl. (Gerot Pharmazeutica) – Mephenytoinum 100 mg v 1 tl.; hydantoínové 

antiepileptikum; →mefenytoín. 

Epilan D Gerot
®
 tbl. (Gerot Pharmazeutika) – Phenytoinum 100 mg v 1 tbl.; antiepileptikum; 

→fenytoín. 

Epileo Petitmal
®
 (Eisai) – antikonvulzívum; →etosuximid. 

epilepsia, ae, f. – [g. epilambein zachvátiť, spadnúť] padúcnica, padavá choroba, zrádnik, 

etiologicky a klin. heterogénna skupina funkčných porúch mozgu s epileptickými záchvatmi, t. j. 

paroxyzmálnymi poruchami vedomia a motoriky, subjektívneho stavu a objektívneho správania 

sa, kt. vznikajú následkom náhleho abnormálneho zvýšenia aktivity CNS (Janz, 1986).  

V staroveku a stredoveku bolo ochorenie známe ako morbus sacer (posvätná choroba), m. 

astralis, m. comitans, m. comitialis, m. convivalis, m. daemonicus, m. deificus, m. divinus, m. 

heracleus, m. mensalis, m. niger, passio puerilis, m. scelestus, m. sideratus, m. sonticus 

(padúcnica – v antickom Ríme označenie pochádza z toho, ţe sa prerušilo volebné 

zhromaţdenie ľudu, keď jeho účastník dostal epileptický záchvat), franc. mal comital.  

E. postihuje asi 0,5 – 0,8 % populácie; odhaduje sa však, ţe asi 5 % obyvateľstva malo v ţivote 

aspoň jeden epileptický záchvat. Vo vyše 75 % prípadov sa manifestuje v detstve a vyše 1/2 

záchvatov sa začína pred 13. r. ţivota. Vyššiu incidenciu e. v detstve podmieňujú gen. a kon-

genitálne abnormality, perinatálne traumy, anoxia, metabolické a imunitné poruchy. Po poranení 

mozgu je incidencia e. asi 9 %, po ťaţšom poranení s penetráciou dura mater a kôry vyše 50 %. 

Vznik e. v ranom detstve môţe mať za následok oneskorenie psychomotorického vývoja s 



poruchami správania, kognitívnymi poruchami a zlyhaním sociálnej adaptácie (ťaţkosti s 

učením a neskôr ťaţkosti pri získavaní zamestnania). 

Podkladom epileptického záchvatu je epileptický výboj. Ide o rytmické patol. vzruchy určitej 

skupiny neurónov, kt. tvorba je synchronizovaná a šíria sa v nervovom systéme z miesta vzniku 

do ohraničenej oblasti (parciálne záchvaty) al. do celého CNS (generalizované záchvaty). 

Epileptický výboj vzniká v dôsledku metabolických procesov spojených s veľkou spotrebou 

energie. Svedčí o tom zvýšený prietok krvi, zvýšená spotreba kyslíka a glukózy, zvýšená tvorba 

laktátu a ADP, ako aj pokles obsahu ATP, glukózy, glykogénu, kreatínfosfátu v neurónoch a pH 

krvi v mozgu. Na vzniku epileptického záchvatu sa zúčastňujú 3 faktory: 1. →epileptické 

ohnisko; 2. záchvatovitá pohotovosť; 3. →epileptogénny podnet. 

Záchvatová pohotovosť – je náchylnosť určitej populácie mozgových neurónov na 

synchronizovanú automatickú rytmickú aktivitu. Podmieňuje ju trvalá mierna depolarizácia 

vzrušivej membrány neurónov, nedostatočná repolarizácia a nedostatočná spätnoväzbová 

inhibícia. Utvorenie záchvatovej pohotovosti znamená vznik abnormálnych potenciálov v 

epileptickom ohnisku, kt. indukujú v zdravom okolitom tkanive synchronizačnú aktivitu (fenomén 

hypersynchronizácie). Záchvatová pohotovosť sa uplatňuje najmä pri neohniskovej e.  

Záchvatová pohotovosť je podmienená konštitučne a sčasti hereditárne. Ovplyvňujú ju viaceré 

faktory, napr. úroveň bdelosti, energetický metabolizmus mozgu, hydrominerálna rovnováha, 

endokrinné faktory a vek. Najvyššia je v prvých r. ţivota (nezrelosť mozgového tkaniva) a po 

prechodnom poklese znova stúpa v období dospievania v súvislosti s endokrinnými výkyvmi. V 

dospelosti je ustálená. Môţu ju ovlyvňovať exogénne faktory a rôzne ochorenia. 

Epileptický výboj ovplyvňuje aj mechanizmus facilitácie a iradiácie. Facilitácia výbojov sa 

vysvetľuje mechanizmom roznecovania (kindling): opakované záchvaty uľahčujú vznik ďalších. 

Trvale zvýšená excitácia pôvodne zdravej populácie neurónov so spontánnymi výbojmi sa 

uplatňuje napr. pri vzniku sek. zrkadlových ohnísk, kt. si udrţujú svoju autonómiu výbojov aj po 

odstránení prim. loţiska. Iradiáciu výbojov podmieňujú tzv. modulačné systémy mozgu, kt. sú 

schopné ovplyvňovať aj rozsiahle populácie neurónov a nalaďovať ich na určitý druh a úroveň 

aktivity. Elektrofyziol. sa prejavujú synchronizačnou aktivitou (tzv. synchronizačné systémy).  

Na facilitácii a iradiácii podráţdenia sa teda zúčastňujú tri zloţky: 1. kôrové ohnisko (po úraze, 

cievnej príhode, nádor): na EEG sa prejaví kôrovým ohniskom, klin. záchvatmi asymetrických 

kŕčov s kôrovou aurou; 2. talamokortikálna (centrencefalická) zložka (hyperaktivita v 

modulačnom talamokortikálnom okruhu): na EEG sa prejaví bilaterálne symetrickými zmenami 

typu hrot-vlna (,,mešita–minaret"), klin. absenciou al. generalizovaným záchvatom typu grand 

mal; 3. diencefalovotemporálna zložka (hyperaktivita druhého hlavného synchronizačného 

okruhu vyvolaná najčastejšie úrazom, hypoxiou al. zápalovým poškodením mozgu v ranom 

veku): na EEG sa prejaví loţiskovou abnormalitou v pásme ∂ (theta), lokalizovanou temporálne, 

klin. psychomotorickými záchvatmi. 

Epileptické grafoelementy v EEG moţno vyprovokovať čuchnutím gáfra al. mentolu, čo sa 

lepšie darí v spánku, najmä paradoxnom a so zanorenými elektródami do 

amygdalohipokampového komplexu. Na provokáciu epileptických grafoelementov sa pouţíva 

otvorenie a zatvorenie očí, hyperventilácia nosom (na temporálne fokálne paroxyzmy) al. ústami 

(na centrencefalické záchvaty ako je petit mala a absencie, grand mal, niekt. myoklonické 

paroxyzmy), fotostimuláciu, fonostimuláciu, elektrostimuláciu pomocou zanorených elektród, 

depriváciu jedla pre hypoglykémiu (predtým sa 

pouţíval aj inzulín) a chem. provokácie 

(bemegrid, kardiazol a i.). Pri psychických 



funkciách sa pouţíva aktivácia čítaním, 

počítaním, Ravenovým testom, hudbou ap.).  

Obr. 1. Abnormálne grafoelementy v EEG 

vyprovokované za patologických okolností spánkovou aktivitou. Prejavy epilepsie v podobe 

striedajúcich sa vysokých pomalých vĺn a hrotov. Vľavo je spánková ů aktivita, v strede komplexy hrot-vlna 

a vpravo prebúdzacia reakcia s a aktivitou. Prebúdzaciu reakciu vyvolala epileptická aktivita i verbálna 

výzva na otvorenie očí (podľa Fabera, 1997) 

Obr. 2. Provokácia epileptických grafoelementov čuchnutím gáfru al. 

mentol v paradoxnom spánku so zanorenými elektródami do AHK (podľa 

Fabera, 

1997) 

 

 

 

 

Obr. 3. Normálny 

elektroencefalogram dospelej 

osoby. A – anterior, F – frontálne, L 

– vľavo, O – okcipitálne, P – parietálne, 

Pc – precentrálne, R – vpravo, T – 

temporálne (podľa Chusida, 

1979) 

 

 

 

Klasifikácia epileptických záchvatov – ku klasickým formám patrí: 1. grand mal – 

generalizovaný záchvat (obr. 6); 2. petit mal – postihuje obyčajne deti; vyskytuje sa v troch 

formách, ako absencia petit mal, myoklonický petit mal a akinetický petit mal; 3. 

psychomotorický záchvat – komplexný parciálny záchvat (obr. 5); 4. absencia – prim. 

generalizovaný záchvat (obr. 6).  

 

Obr. 4. EEG u 24-r. pacienta s generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi s aurou (nauzeou) 

(podľa Chusida, 1979) 

 

Obr. 5. EEG u 20-r. pacienta s mesačnými 

epizódami psychomotorickej epilepsie, v 

ostatných 6 r. charakterizovaných motorickými 

automatizmami, často sledovanými 

generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi 

(podľa Chusida, 1979) 

 

 



Obr. 6. EEG u 13-r. dievčaťa s krátkymi epizódami žmurkania a abscenciami v ostatných 3 r. 

Záchvaty sa dali vyrpovolovať fotostimuláciou s 20 Hz (podľa Chusida, 1979) 

 

 

 

 

Z etiologického hľadiska sa rozlišuje: 1. primárna (idiopatická, genuínna) e. (75 % prípadov), pri 

kt. sa nezístí príčina záchvatov, manifestuje sa väčšinou < 20 r. veku; 2. sekundárna 

(symptomatická) e. s dokázateľným al. suspektným zákl. ochorením, resp. faktorom, kt. tieto 

záchvaty zapríčiňuje (25 %). Hranice medzi obidvoma formami nie sú však ostré, jednotlivé 

prípady sú obyčajne výsledkom spolupôsobenia rozličného podielu vonkajších a vnútorných 

faktorov. 

Z topografického hľadiska sa epileptické záchvaty delia na: 1. lokalizované (ohniskové, fokálne) 

e. s definovaným epileptickým ohniskom, najčastejšie v mozgovej kôre; 2. generalizované 

(neohniskové, nefokálne, centrencefalické) e., pri kt. vzniká epileptický výboj v tzv. 

centrencefalickej oblasti mozgu a odtiaľ sa generalizuje. R. 1990 prijala Medzinárodná liga proti 

epilepsii (International Classification of Epilepsies, Epileptic Syndromes, and Related Seizure 

Disorders) klasifikáciu, kt. sa opiera o Gastautovu klasifikáciu prijatú r. 1990. 

Kaţdá e. je svojím spôsobom ohnisková, symptomatická, reflexná. Epileptogenéza je proces 

vývoja loţiska dostatočne efektívneho, aby sa manifestovalo záchvatom (kt. je prejavom 

latentne pripravenej patol. hypersynchronizácie v EEG), ako aj jeho zhubného vplyvu na okolie 

(utvorenie zrkadlových loţísk a ovplyvňovanie talamokortikálneho systému). Vznik záchvatu 

závisí od rozsahu lézie a intenzity jej pôsobenia (napr. energie epileptického ohnis-ka), ako aj 

stupňa oslabenia antiepileptických mechanizmov.  

K faktorom vyvolávajúcim záchvaty patrí nečinnosť, relaxácia a neurotizujúce situácie, pričom 

záchvat sa môţe dostaviť aţ po istej latencii. Inhibičný vplyv má motorická a psychická činnosť. 

Th. e. sa má preto zameriavať nielen na pôsobenie na ohnisko a generalizované epileptické 

prejavy, ale aj na epileptickú pohotovosť a psychickú pohodu. 

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

Medzinárodná klasifikácia epioleptických záchvatov (podľa International Classification of Epilepsies, 

Epileptic Syndromes, and Related Seizure Disorders, ICES, 1990).) 

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

A. Lokalizované záchvaty 

   1. Idiopatické  

       1.1. benigná detská epilepsia s centrotemporálnymi hrotmi 

       1.2. detská epilepsia s okcipitálnymi paroxyzmami 

       1.3. primárna epilepsia provokovaná čítaním 

   2. Kryptogénne  

       2.1. Jednoduché parciálne záchvaty (vedomie neporušené) 

          a) motorické (Jacksonove) 

          b) somatosenzorické al. špeciálne senzorické symptómy (vizuálne, auditorné, olfaktorické) 

          c) autonómne symptómy 

          d) psychické, afektívne symptómy 

       2.2. Komplexné parciálne záchvaty (vedomie porušené)  temporálne e., psychomotorické záchvaty 

          a) začínajú sa ako jednoduché parciálne záchvaty a progredujú do zhoršeného vedomia 

              • bez ostatných príznakov 

              • s príznakmi ako pod A/a-d 

              • s automatizmami 



          b) so zhoršeným vedomím od začiatku 

              • bez ostatných príznakov 

              • s príznakmai ako pod A/a-d 

              • s automatizmami 

       2.3. Parciálne záchvaty so sekundárnou generalizáciou 

   3. Symptomatické (sekundárne) 

       3.1. e. temporálneho laloka 

       3.2. e. frontálneho laloka 

       3.3. e. parietálneho laloka 

       3.4. e. okcipitálneho laloka 

       3.5. chron. progresívna eepilepsia partialis continua u detí 

B. Generalizované záchvaty 

   1. Idiopatické 

       • benígne novorodenecké familiárne kŕče 

       • benígne novorodenecké kŕče 

       • benígna myoklonická epilepsia detí 

       • juvenilná absencia 

       • juvenilná myoklonická e. (impulzívny petit mal) 

       • e. so záchvatmi grand mal pri prebudení 

       • ostatné generalizované idiopatické eepilepsie  

       1.1. záchvaty absencií a atypických absencií 

       1.2. myoklonické záchvaty 

       1.3. klonické záchvaty 

       1.4. tonické záchvaty 

       1.5. tonicko-klonické záchvaty 

       1.6. atonické záchvaty a epilepsia so záchvatmi spúšťanými špecifickou  aktiváciou 

  2. Kryptogénne (symptomatické)  

       2.1. e. nešpecifickej etiológie 

          • včasná myoklonická encefalopatia 

          • včasná infantilná epileptická encefalopatia so ,,suppression bursts`` 

          • ostatné symptomatické generalizované epilepsie 

       2.2. špecifické syndrómy (→Westov sy.; →Lennoxov-Gastautov sy. (→syndrómy);  →epilepsia s  

               myoklonicko-astatickými absenciami) 

C. Nedeterminované epilepsie 

   1. novorodenecké záchvaty 

   2. malígna myoklonická epilepsia u detí 

   3. epilepsia s kontinuálnymi komplexami hrot–vlna počas synchrónneho spánku  

   4. získaná epileptická afázia (Landauov-Kleffnerov sy.) 

   5. ostatné nedeterminované epilepsie 

D. Špeciálne syndrómy  

   1. febrilné kŕče 

   2. ojedinelé záchvaty al. ojedinelý status epilepticus 

   3. záchvaty prebiehajúce len počas akútnej al. toxickej príhody vyvolané  faktormi (alkohol, drogy,  

        eklampsia, neketotická hyperglykémia) 

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

A. Lolaklizované epilepsie  

Lokálne, syn. fokálne, ohniskové, parciálne záchvaty vyvoláva epileptická aktivita skupiny 

postihnutých neurónov (epileptického ohniska), väčšinou v oblasti paleo-, archi- al. neokortexu. 

Parciálne záchvaty môţu byť simplexné al. komplexné. 



Simplexné parciálne záchvaty prebiehajú bez poruchy vedomia. Môţu mať motorickú, 

senzitívnu, senzorickú, vegetatívnu al. psychickú symptomatológiu a sú obyčajne následkom 

ohniska v príslušnej časti mozgovej kôry. 

Prototypom sú Jacksonove motorické záchvaty al. Jacksonove senzorické záchvaty; 

→Jacksonova epilepsia. 

Komplexné parciálne záchvaty sa spájajú s poruchou vedomia. Môţu sa začínať príznakmi 

typickými pre simplexný záchvat, v takýchto prípadoch sa nazývajú aura. Časté sú aj rôzne 

motorické automatizmy. Porucha vedomia však môţe ostať izolovaným prejavom. Prototypom 

komplexného parciálneho záchvatu je psychomotorický záchvat. 

Psychomotorický záchvat sa prejavuje ohniskovými príznakmi s komplexnou symptomatoló-

giou. Ohnisko je v temporálnom laloku, gyrus hippocampi al. amygdale. Výboj sa šíri do 

centrencefalických štruktúr a ďalších oblastí mozgu vrátane limbického systému, v dôsledku 

čoho sa motorické a senzorické symptómy záchvatu spájajú s vegetatívnymi, afektívnymi a 

inštinktívnymi prejavmi. Záchvatu obyčajne predchádza gastrická aura – pocit nevoľnosti v 

epigastriu, kt. sa šíri smerom nahor. Vedomie sa stráca, keď pocit dosiahne úroveň hlavy. 

Vlastný záchvat sa prejavuje zákalom vedomia a amnéziou, niekedy len čiastočnou. 

Charakteristické sú rôzne motorické automatizmy – pohyby úst, oblizovanie sa, mľaskanie, 

ţuvanie, prehĺtanie, vyzliekanie sa, rozopínanie a zapínanie gombíkov, pobehávanie, chodenie 

v kruhu atď., kt. sa spájajú s psych. prejavmi (ilúzie uţ videného, pocity depersonalizácie, snové 

predstavy, záchvaty úzkosti a i.). Pacient môţe spontánne al. po oslovení rozprávať. Záchvat 

trvá obyčajne niekoľko min. Na EEG sa zisťujú kŕčové kmity len vzácne, prevaţuje ∂-aktivita 

(kolísanie potenciálov) s frekvenciou 4 – 7 Hz. 

Všetky parciálne záchvaty sa môţu generalizovať; potom ide o parciálny záchvat so sek. 

generalizáciou. 

Lokalizovaná e., je obyčajne sek. pôvodu. Jej príčinou môţe byť perinatálna trauma, úraz lebky, 

neuroinfekcie, mozgové nádory, poruchy prekrvenia mozgu atď. Výboj vzniká najčastejšie v 

mozgovej kôre, predilekčne v temporálnom laloku a k nemu priradených fylogeneticky starších 

štruktúrach (amygdala, hipokampus). Na EEG sa zisťuje loţiskový výboj rytmických al. 

nerytmických ostrých vĺn a lokalizované výboje komplexov ostrej a pomalej vlny v blízkosti 

epileptického loţiska. Lokalizované e. sa delia na: idiopatické (primárne), kryptogénne a 

symptomatické. 

A1. Idiopatické lokalizované epilepsie 

K idiopatickým (primárnym) fokálnym záchvatom patria: 

 • benígna parciálna epilepsia s centrotemporálnymi hrotmi  

 • benígna detská epilepsia s okcipitálnymi paroxyzmami  

 • benígna parciálna epilepsia s Rolandickými hrotmi 

 • benígna psychomotorická epilepsia 

 • benígna parciálna epilepsia s afektívnymi príznakmi 

  • benígna parciálna epilepsia s extrémne vysokými somatosenzorickými evokovanými  

     potenciálmi  

 • prim. epilepsia provokovaná čítaním a i. 

Benígna parciálna epilepsia s centrotemporálnymi hrotmi (Benign Partial Epilepsy with 

Centro-temporal Spikes) – vyskytuje sa najčastejšie vo veku 3 – 13 r. a tvorí asi 15 – 20 % 

mladých epileptikov. V anamnéze sú febrilné kŕče (8 %, v beţnej populácii 5 %), perinatálna 

trauma (8 %), ľahká komócia mozgu (5 %). 



Jej prejavy moţno rozdieliť na 4 skupiny: 1. somatosenzorické (jednostranné parestézie jazyka, 

pier, ďasien a vnútornej plochy tváre); 2. unilaterálne tonické, klonické al. tonicko-klonické kŕče 

v tvári, perách, jazyku a svaloch hrtana a hltana; 3. anartria; 4. nadmerná salivácia. Vedomie 

nebýva porušené. Ide o hemifaciálne senzitívne al. motorické záchvaty, kt. trvajú niekoľko s aţ 

2 min. Po ukončení záchvatu sú deti schopné povedať, čo pociťovali, väčšinou udávajú 

,,elektriku" a stuhnutosť jazyka al. tváre. Záchvaty sa dostavujú v noci al. po prebudení, v noci 

sú dlhšie, môţu byť aj generalizované. Niekedy sa konvulzie šíria do ramien (tzv. 

brachiofaciálny záchvat) zriedka do dolných končatín (tzv. unilaterálne konvulzie). Niekedy 

menia stranu. Vo dne sa nikdy nezjavuje veľký záchvat. 

Neurol. a psych. nález bývajú normálne, prognóza dobrá, záchvaty dobre reagujú na th. a 

nerecidivujú. Na EEG sú v centrotemporálnej oblasti bifázické hroty vysokej amplitúdy, obvykle 

nakopené v opakovaných výbojoch, niekedy sledované pomalými vlnami, a to v 60 % 

unilaterálne, vo zvyšku prípadov bilaterálne. EEG nález sa upravuje do 6 mes. aţ 6 r. 

Epileptické grafoelementy sa provokujú spánkom, v 30 % sa zjavujú len v spánku (obr. 9a-e). 

Benígna detská epilepsia s okcipitálnymi paroxyzmami (Benign Epilepsy of Childhood with 

Occi-pital Paroxysms) – opísaná Gastautom (1950), postihuje deti vo veku 2 – 17 r. Ide o 

záchvaty s vizuálnymi prejavmi a okcipitálnymi rytmickými komplexami hrot–vlna.  Počas  

záchvatu  je v 1/2 prípadov čiastočná al. úplná strata vízu aţ amauróza, niekedy predchádza 

hemianopsia. V 2. polovici prípadov sú prítomné fosfény, vizuálne halucinácie, asi v 14 % 

prípadov zrakové ilúzie, ako mikropsia, metamorfopsia. Jednotlivé príznaky sa môţu striedať. 

Po týchto symptómoch nasleduje motorická fáza záchvatu. Asi 1/2 pacientov má hemiklonické 

konvulzie, príp. aj psychomotorické záchvaty s automatizmami, kt. sa niekedy podobajú e. 

temporálneho laloka. V 13 % sa zjavujú typické tonicko-klonické záchvaty. Asi v 25 % sú fatické 

poruchy, dyzestézie al. adverzné poruchy. Po záchvate sa dostavujú bolesti hlavy, väčšinou 

difúzne, len v 1/3 prípadov hemikranické. Ide o následok vazodilatácie v cievnom riečisku a. 

cerebri post. a a. basilaris, kt. sprevádzala okcipitálne výboje.  

Vyše 1/3 má v rodine e. a 1/6 migrénu. V osobnej anamnéze sú febrilné kŕče v 14 %. Neurol. a 

psych. nález býva väčšinou negat., v 10 % je prítomná psychomotorická retardácia. Prognóza 

býva dobrá, záchvaty miznú počas dospievania. 

V EEG sa v 80 % zisťuje pravidelná aktivita vysokých komplexov hrot–vlna, menej často ostrých 

vĺn nad okcipitálnymi, zadnými temporálnymi a centroparietálnymi oblasťami, väčšinou 

asymetricky, viac vľavo. Komplexy hrot–vlna sa zjavujú väčšinou v dlhých epizódach, ale aj 

izolovane. Aţ v 94 % sa tlmia otvorením očí, po zavretí očí sa môţu zjaviť s rôznou latenciou 1 

aţ 20 s. Skoro 2/5 pacientov má aj generalizované bilaterálne synchrónne komplexy hrot–vlna – 

elementy typické pre prim. generalizovanú e. al. 

centrotemporálne hroty – typické pre prim. 

parciálnu e. Počas záchvatu sú 

temporoparietálne nad jednou al. obidvoma 

okcipitálnymi lalokmi al. nad zadnými časťami 

lebky opäť komplexy hrot–vlna. Môţu sa zjaviť aj 

veľmi vysoké ostré vlny bez pomalých vĺn. 

 

Obr. 7a. EEG u 18-r. pacienta s komplexnými 

parciálnymi záchvatmi (temporálna psychomotorická epilepsia) po spánkovej deprivácii. Natívne EEG je 

normálne. Frontotemporálne vľavo sú nízke ∂ a vlny aj počas bdelosti 



 

 

Obr. 7b. Pacient zaspal a prebieha synchrónny spánok non-REM 2, vidieť 

spánkové vretená vo všetkých zvodoch vpravo. Po zvukovej stimulácii 

(fonostimulácii, šípka) vidieť vysoký evokovaný potenciál vyšší vľavo 

temporálne, kde bola uţ v bdelom stave viditeľná fokálna abnormalita. 

Amplitúda, tvar a asymetria tohto potenciálu ukazuje patol. odozvu 

 

Obr. 7c. Po 1/2-h spánku pacient na príkaz hyperventiluje ústami. V 2. 

min V EEG sa zjavuje psychomotorický záchvat: pacient rozpráva 

nezrozumiteľne, chce vstávať z postele, je zmätený, vyťahuje si tampóny z 

nosa. V EEG prevláda nepra-videlná  aktivta. Stav trval 70 s, pacient 

nevedel, ţe mal záchvat. Pri tejto situácii sa sumovali dve aktivácie: 

deprivácia spánku a hyperventilácia 

 

Obr. 7d. Tri týžd. po predošlom EEG sa vykonala stereo-EEG so 

zanorením elektród do obidvoch AH komplexov. 

Prvé dva kanály EEG sú z povrchopvých elektród, 

vľavo prevaha pomalcňých vĺn. V ľavom hipokampe je 

zreteľnejší a intenzívnejší nábor vysokých hrotov. Tu 

sa zistila posttraumatická cysta pomocou CT 

vyšetrenia. V pravom hipokampe je veľká polymorfia 

epileptických grafoelementov. Ide o začiatok opäť 

psychomotorického záchvatu vyprovokovaného 

hyperventiláciou nosom 

 

 

Obr. 7e. Pokračovanie záchvatu, pacient je zmätený, chce vstávať z postele. Intenzívnejšia epileptická 

aktivita je stále v ľavom hipokampe, kde sa vykonala elektrokoagulácia. Pacient sa potom zlepšil, 

frekvencia záchvatov sa podstatne zníţila. Hyperventilácia nosom rýchlejšie provokuje temporálne a 

hyperventilácia ústami centrencefalické najmä petit mal záchvaty. V zázname vidieť rozdiel medzi EEG a 

stereo-EEG. Bez zanorených elektród je ťaţké určiť lokalizáciu skrytých loţísk. 

Benígna parciálna epilepsia s Rolandovými hrotmi (Benign Partial Epilepsy With Rolandic 

Spikes) – vyskytuje sa v 2. – 12. r. ţivota s vrcholom medzi 7. – 10. r. Na rozdiel od ostatných e. 

ohniskovej genézy tu hrajú významnú úlohu genetické faktory. Dedí sa však dispozícia na 

utvorenie epileptického ohniska, ale aj odolnosť pre záchvaty. Pacienti, kt. majú záchvaty po 

operácii (lobektómia pre farmakologicky nezvládnuteľnú e.) majú niţšiu rodinnú záťaţ. 

Vedomie počas záchvatu nebýva porušené, v popredí príznakov sú senzomotorické loţiskové 

príznaky v oblasti hlavy: spočiatku parestézie v oblasti ústnej dutiny a jazyka, potom tonické 

kŕče v oblasti ţuvacích svalov a polovice tváre. Záchvat sa môţe generalizovať a prejsť do 

adverzívneho záchvatu, záchvatu postihujúceho polovicu tela al. veľkého záchvatu s 

ohniskovou genézou (so stratou vedomia).  

Dg. dôleţitá je súčasná afázia al. dysfázia, kt. môţe pretrvávať niekoľko min po záchvate. Deti 

nemajú neurol. ani psych. poruchy.EKG:  



Patognomické sú zmeny EEG: počas záchvatu sú sekvencie monoformných generalizovaných 

hrotov al. ostrých vĺn. Po záchvate sa uţ nezisťujú nijaké abnormality. Ak sa zistia polymorfné 

prejavy a ich pretrvávanie po záchvate, treba myslieť na org. léziu. Medzi záchvatmi býva 

normálna základná aktivita a fokálna abnormalita spočívajúca v hrotoch al. ostrých vlnách a 

komplexoch hrot–vlna vo frontocentrálnej a centroparietálnej (Rolandovej) oblasti, niekedy aj 

multifokálne. Zjavujú sa aj krátke generalizované epizódy komplexov bez klin. manifestácie. 

Fokálne výboje sú častejšie v spánku, pričom sa nemenia.  

Benígna psychomotorická epilepsia – záchvaty začínajú medzi 4. a 8. r. veku, spočiatku sú 

časté, aj niekoľkokrát/d, neskôr sa zriedkavejšie. Väčšinou ide o elementárnu motorickú al. 

senzorickú symptomatológiu. Niekedy sa po záchvate zjaví hemiparéza, najmä po 

unilaterálnych kŕčoch. Asi Ľ detí má aj komplexné parciálne záchvaty, zriedka aj unilaterálne al. 

generalizované konvulzné záchvaty al. absencie. Nikdy však nebývajú tonické al. atonické 

záchvaty. Neurol. a psych. nález je normálny. 

Na EEG sa zisťuje normálny základný rytmus a normálna organizácia spánku spočívajúca v 

periodickom striedaní non-REM-REM cyklov. Registrácia spánku je náročná na čas i odborné 

znalosti, ale poskytuje cenné informácie – je vyššia pp. nálezu typických grafoelementov, 

pretoţe sa provokujú spánkom a hypnogram znázorní profil spánku, z kt. sa dá odhadnúť 

architektonika spánku. Typický je nedostatok vretenovitého spánku (non-REM 2) a 

paradoxného spánku (REM). 

Psychomotorická epilepsia s afektívnymi príznakmi – ide o detskú e. temporálneho laloka, 

kt. má org. pôvod a zlú prognózu. Postihuje 2 – 9-r. deti. Väčšinou sa prejavuje poruchami 

správania, mentálnou retardáciou a je často refraktérna voči farmakám. Záchvaty sa dostavujú 

vo dne i v noci, niekoľkokrát/24 h. Zriedkavejšie je priebeh benígny, záchvaty sú stereotypné, 

majú raný začiatok, aţ 40 % familiárnu záťaţ, nezistiteľnú etiológiu a typický medzizáchvatový 

záznam. Neurol. a psychiatrický nález je normálny. Nikdy sa nezjavujú veľké záchvaty. 

Psychomotorické záchvaty sa môţu zjavovať aj pri e. s Rolandovými hrotmi. 

Záchvat sa prejaví náhlym pocitom strachu al. desu, deti volajú rodičov a beţia k nim, tlačia sa 

ku komukoľvek, kto je nablízku. Zjavujú sa ţuvacie a hltacie pohyby, úzkostný smiech (tzv. 

gelolepsia). Dostavuje sa bledosť, potenie, bolesti brucha. Niekt. tieto príznaky majú ešte 

charakter aury, t. j. uvedomujú sa a dieťa ich oznamuje okoliu. Patria do oblasti tzv. gastrickej 

al. abdominálnej aury, kt. je pri temporálnej e. častá a svedčí o účasti Fultonovho fronto-orbito-

inzulo-cingulárneho okruhu, kde sú vegetatívne kôrové centrá pre GIT a kardiovaskulárny 

systém. Deti pri týchto ťaţkostiach strácajú kontakt s okolím, ale nestrácajú úplne vedomie. 

Záchvat trvá niekoľko min, najčastejšie 2, max. 10 min. Po záchvate môţu byť deti ospalé. 

Dfdg. treba odlíšiť pavor nocturnus a panickú anxietu. Dg. sa stanoví pomocou EEG počas 

záchvatu. Pavor nocturnus prebieha len počas spánku, a to synchrónneho i paradoxného, 

panická anxieta, zasa takmer len počas dňa.  

V EEG je základný rytmus normálny, veku primeraný. Hypnogram je taktieţ normálny. Medzi 

záchvatmi sa zisťujú komplexy ostrých a pomalých vĺn, niekedy pripomínajúce Rolan-dove 

hroty, vo frontálnej al. parietotemporálnej oblasti na jednej al. obidvoch stranách. Na začiatku 

spánku sú početnejšie. Počas záchvatu sa 

zjavujú generalizované ostré vlny, kt. majú 

maximum vo frontotemporálnych al. 

parietotemporálnych oblastiach. 

Obr. 10a. EEG u 27-r. pacientky s fokálnymi 

temporálnymi i komplexnými záchvatmi. Po 

koagulácii pravého AHK záchvaty prestali. Tento 



obraz ukazuje aktiváciu epileptických grafoelementov v obidvoch hipokampoch, avšak rôzneho tvaru, po 

hyperventilácii ústami 10 – 30 s. V povrchovom EEG sú len nešpecifické vlny ∂. Priebeh bez subjektívnych 

i objektívnych príznakov  

Obr. 10b. Elektrická stimulácia pravého hipokampu (10 V, 50 Hz, 8 s) má za následok 12-s následný 

výboj ipsilaterálne, kontralaterálne je výboj krátky a úplne iného tvaru (hipp. sin.). Povrchové elektródy 

neukazujú nijakú epileptickú aktivitu. Subjektívne má pacientka svoju typickú auru – tŕpnutie horných 

končatín, o kt. sa moţno presvedčiť len pomocou zanorených elektród 

Obr. 10c. Po elektrickej stimulácii ľavého hipokampu (15 V, 50 Hz, 10 s) sa zjavuje 30-s výboj 

izolovaný takmer len na jednu stranu limbického systému. Súčasne pacientka halucinuje a rozpráva o 

školských záţitkoch, je zmätená. Na záchvat si nepamätá. V povrchovom EEG je len ipsilaterálne nárast ∂ 

aţ  vĺn, kt. však nie sú typické pre epileptické grafoelementy 

 

Obr. 10d. Koniec predošlých záznamov. Po aplikácii 18 ml Bemegridu i. v. 

sa zjavili v EEG i stereo-EEG kanáloch skupiny vysokých veľmi nepravidelných 

ostrých a pomalých vĺn a epizódy elekt. ticha (hipp. dex.). Stav sprevádzal 

nepríjemný pocit závratov a pád z postele. Tieto chem. aktivácie sa uţ 

nepouţívajú, sú subjektívne nepríjemné a dg. neprínosné. Tento stav sa 

nepodobal nijakého záchvatu pacientky (podľa Fabera, 1997) 

Prognóza je dobrá, dospievaním sa záchvaty strácajú a nemajú 

následky. V th. sa uplatňujú barbituráty a karbamazepíny. 

Benígna parciálna epilepsia s extrémne vysokými 

somatosenzorickými evokovanými potenciálmi (Benign Partial Epilepsy With Extreme 

Somato-Sensory Evoked Potentials) – opísaná De Marcom a Negrinom (1973). Ide o veľmi 

vysoké amplitúdy evokovaných potenciálov parietálnej oblasti vyprovokované taktilnou 

stimuláciou, poklepom na kontralaterálnu nohu al. pätu. Potenciály majú tvar hrotov. Postihuje 

najmä chlapcov vo veku 1 – 13-r. Neurol., psych. a CT nález býva normálny. Asi v polovici 

prípadov sú v anamnéze febrilné kŕče. 

Rozoznávajú sa 4 štádiá ochorenia. V 1. štádiu je nález na EEG v pokoji, pri hyperventilácii al. 

fotostimulácii normálny, ale vykazuje extrémne potenciály po dotyku jednej al. obidvoch nôh. V 

2. štádiu sa zisťuje spontánna fokálna parietálna abnormalita počas spánku. V 3. štádiu sa táto 

fokálna abnormalita dostavuje aj počas bdenia. V 4. štádiu sa zjavujú záchvaty spojené s 

abnormalitami EEG. Ide o adverzné pohyby hlavy a tela, zriedka generalizované tonicko-

klonické záchvaty. Záchvaty bývajú sporadické, zjavujú sa niekoľkorát/r. a po 1 r. obvykle 

spontánne miznú. Th. antiepileptikami zlyháva, lepšie pôsobí ACTH. 

Primárna epilepsia provokovaná čítaním (Primary Reading Epilepsy) – druh reflexnej e., pri 

kt. si pacient vyprovokuje záchvat čítaním, a to hlasným i tichým a nezávisle od významu 

čítaného; môţe to byť aj partitúra al. úplné nezmysly. Záchvat sa dostaví aj proti vôli pacienta. 

Zrejme sa tu uplatňuje vplyv pravidelného rastrovania, kt. dávajú riadky a biele miesta medzi 

nimi. Záchvat môţe vyvolať aj hra šachu, kde sa uplatňuje pravidelné striedanie tmavých a svet- 

lých polí. Šachovnicový tvar stimulov sa pouţíva aj na provokáciu evokovaných potenciálov ako 

špecifickejších stimulov x-systému sietnice ako sú záblesky difúzneho svetla, kt. stimulujú skôr 

y-systém sietnice. Ingvar a Nyman (1962) opísali tzv. aritmetickú e., pri kt. záchvaty vyvoláva 

mentálne úsilie pri riešení rovníc. 

V širšom slova zmysle sem patria všetky vrodené reflexné e., kt. majú normálny morfologický 

(CT a NMR) nález. Nie sú síce prísne fokálne, ale ich EEG nálezy bývajú asymetrické s 

prevahou abnormality na jednej strane. Sú to záchvaty provokované fotostimuláciou al. 



fonostimuláciou. Zriedkavé sú muzikogénne záchvaty (organista dostával Jacksonove kŕče pri 

zahraní určitého Bachovho chorálu ap.). Známa je televízna epilepsia, častejšia v Európe, kde 

je sieťová frekvencia pomalšia (50 Hz) ako v USA (60 Hz). Tieto frekvencie sa ako sotva 

badateľné blikanie zjavujú na obrazovke. Pri rýchlejšej frekvencii vzniká ľahšie ilúzia fúzie 

svetla, t. j. splynutie stroboskopického prerušovaného svetla do dojmu trvalého svetla, a ,,uná-

šanie" (driving) fotostimulácie tak odpadá. 

Podkladom fotosenzibilného epileptogénneho javu sú anat. dráhy, napr. projekčné senzorické 

dráhy x- a y-systémov zo sietnice do kôry cestou talamu a mezencefala a pp. aj dráha spájajúca 

centrum medianum a okcipitálnu kôru. 

EEG má normálny základný rytmus, pri fotostimulácii sa však zjavujú hroty al. komplexy hrot–

vlna, príp. niekoľkých hrotov a vĺn, obvykle po celom povrchu lebky. Pri frekvencii < 5 Hz bývajú 

tieto komplexy synchrónne so zábleskami, pri vyšších frekvenciách sa uţ nezrých-ľujú a stávajú 

sa nepravidelnými. 

Táto odpoveď sa spája so ţmurkaním al. myoklóniami končatín i celého tela. Niekedy sa zjaví 

jednoduchá absencia, inokedy generalizovaný záchvat tonicko-klonických kŕčov. Zriedka sa 

dostaví mrákotný stav s čiastočne porušenou praxiou. Pozorovali sa prípady vodičov, kt. za 

slnečného dňa pri jazde autom narazili do okolo stojacich ľudí. V EEG pri fotostimulácii sa u 

nich zistili epileptické odpovede (Vondráček, 1986). 

Rozoznávajú sa tieto formy patol. senzitivity (Jeavons, 1985): 

• Čistá fotosenzitívna epilepsia – vyvolaná sledovaním televízie (spontánne záchvaty sa 

nedostavujú); väčšinou ide o tonicko-klonické generalizované záchvaty. 

• Fotosenzitívna epilepsia so spontánnymi záchvatmi – provokované záchvaty vznikajú počas 

blikavého svetla, pri televízore, obrazovkách v laboratóriu, počítači, diskotékach ap. Záchvat 

vyvoláva aj slnečné blikavé svetlo prechádzajúce cez pohybujúce sa vetvy a listy stromov, ploty 

a stromoradia, záclony ap. Najčastejšie sa vyvolá fotostimuláciou pri frekvencii 15 – 18 Hz al. 

dvojbleskoch s frekvenciou 3 – 15 Hz. 

• Myoklónia mihalníc s absenciami vyvolaná zavretím očí počas beţného svetla, nie v tme. 

Postihuje deti 4 - 8-r. V EEG sú komplexy hrot–vlna. Odporúčajú sa valproáty a etosuximidy. 

• Autostimulačná epilepsia – záchvaty vyvolané samými pacientami kývaním rúk, príp. s 

roztiahnu-tými prstami pred očami al. rýchlym ţmurkaním proti jasnému slnku al. televíznej 

obrazovke. Ide väčšinou o dievčatá, často mentálne retardované. Najčastejšími záchvatmi sú 

absencie. Niekedy býva príjemná aura, preto si ju deti vyvolávajú naschvál. Iný druh pacientov, 

väčšinou muţov bez mentálnej poruchy, pp. televízna obrazovka impulzívne priťahuje. Na 

pokojovom EEG majú epileptické fenomény. Záchvaty, kt. si vyvolávajú sú tonicko-klonické, nie 

absencie. 

• Epilepsia vyvolané rôznymi tvarmi svetla (pattern-sensitive epilepsy) – čiarami al. štvorcami. 

Tento jav sa vyuţíva aj na evokované potenciály. Rôzne siluety predmetov dráţdia makulárny 

x-systém sietnice, kt. je citlivejší ako y-systém periférnej sietnice. 

• Epileptická odpoveď EEG vyvolateľná len fotostimuláciou v laboratóriu, inak je nález na EEG, 

správanie a klin. obraz pacientov normálny. 

Fotosenzitivita je typická pre deti a dospievajúcich, zriedka pretrváva v dospelosti. Je zrejme 

gen. podmienená a sumuje sa s inými faktormi, ako je porušenie zásad ţivotosprávy (deficit 

spánku, príjem alkoholu al. niekt. liekov, napr. antidepresív a neuroleptík). 



Th. pri dodrţovaní antiepileptického reţimu nie je nevyhnutná. Najúčinnejšie sú valproáty, 

menej klonazepam. 

A2. Kryptogénne lokalizované epilepsie – je skupina e., kde je podozrenie na sek. etiológiu, 

ale tá sa nedá dokázať. Epileptickým ohniskom je patol. epileptická aktivita skupiny 

postihnutých neurónov. Toto ohnisko je dobre anat. i funkčne definované a klin. obraz 

determinuje lokalizácia epileptického ohniska. 

Abnormalita EEG sa niekedy dokáţe medzi záchvatmi, kedy pacient môţe vnímať svoje 

chorobné prejavy podobne ako auru. Skoro vţdy môţe nastať generalizácia prejavov EEG, čo 

sa klin. prejaví stratou vedomia. To platí o idiopatických, kryptogénnych i symptomatických 

záchvatoch. Odlišné sú len príčiny zistiteľné na rtg, CT al. NMR. Nádory bývajú napr. zreteľne 

viditeľné, avšak dysplázia mozgovej kôry, hamartie al. „glióza“ sa často pomocou zobrazovacích 

metód neznázornia a dokáţu sa len biopsiou.  

Kryptogénne lokalizované e. sa delia na simplexné, komplexné a parciálne sek. generalizované 

záchvaty 

a) Simplexné parciálne záchvaty – charakterizuje elementárnou symptomatológiou bez poru-

chy vedomia. V EEG môţu byť medzi záchvatmi intermitentné loţiskové výboje pomalých al. 

ostrých vĺn, pri záchvate sú často prítomné rytmické výboje hrotov a pomalých vĺn väčšinou 

lokalizované v jednej, zriedkavejšie v obidvoch hemisférach. Anat. substrát je lokalizovaný v 

kôre a určuje subjektívne preţívanie záchvatu i objektívne pozorovateľné správanie a konanie 

pacienta pri záchvate. Etiológia je niekedy známa, väčšinou však neznáma. Na vznik e. má 

veľký vplyv individuálna konštitúcia. Parciálna e. sa zjavuje v kaţ dom veku, s vekom sa však 

ich frekvencia zvyšuje. Patria sem: 

• Záchvaty s motorickými symptómami Jacksonovho typu; →Jacksonova epilepsia.  

• Senzitívne Jacksonove posturálne záchvaty, paroxyzmy fatických al. fonatórnych porúch; 

→Jacksonova epilepsia.  

• Autonómne príznaky – zahrňujú poruchy GIT (nauzea, vracanie), kardiálne (tachykardia, 

bradykardia, arytmie), bolesti brucha podobné akút. brušnej príhode, príznaky podobné 

astmatickému záchvatu. Niekedy sa pridruţujú poruchy vedomia. Tak sa stávajú komplexnými 

parciálnymi záchvatmi a pôvodná simplexná symptomatológia je vlastne aurou. 

• Záchvaty s psychickými príznakmi, ako sú depersonalizácia, náhle úzkosti aţ des. Niekt. stavy 

panickej úzkosti al. afázie sú azda tieţ týmito záchvatmi. 

b) Komplexné parciálne záchvaty – sú vţdy spojené so zhoršením vedomia a amnéziou na 

obdobie záchvatu. Anat. substrátom je obyčajne fokus v temporálnom, zriedkavejšie vo 

frontálnom a i. laloku, najmä však v limbickom systéme. 

Medzi záchvatmi sa zisťuje fokálna aktivita obvykle temporálne al. frontotemporálne. Počas 

záchvatu býva na EEG aktivita ∂ aţ  bitemporálne al. generalizovane. Amplitúda vĺn je stredná 

aţ vyššia, zriedkavejšie sú prítomné vysoké vlny .  

Obr. 11. EEG u 6-r. pacientky s komplexnými 

parciálnymi epileptickými záchvatmi s ojedinelými 

generalizovanými záchvatmi v podobe grand mal. 

V EEG je ohnisko epileptickej aktivity prejavujúce sa 

komplexami hrot–vlna. Príčina je neistá. CT je 

normálne. Zvrat fáz hrotov a pomalých vĺn je k 

elektróde T1 a T3, čo znamená, ţe hroty a pomalé 

vlny smerujú k sebe al. od seba nezávisle od elekt. 



polarity. Vysoká b aktivita nekedy sprevádza epileptické ohnisko. Komplexy hrot-vlna v priebehu záchvatu 

absencie majú negat. polaritu vo všetkých kanáloch (podľa Fabera, 1997) 

Záchvaty sa môţu začínať zhoršeným vedomím ihneď od začiatku al. sa poruchy vedomia 

pridávajú aţ neskôr. Môţu to byť záchvaty: 1. len so zhoršeným vedomím; 2. s kognitívnymi 

poruchami, poruchami pamäti, ilúziami uţ videného al. preţitého, ideatórnymi poruchami, t. j. 

poruchami myslenia, snovými stavmi (dreamy states); 3. s afektívnymi poruchami (stavmi 

úzkosti a strachu); 4. s psychosenzorickými poruchami, ako sú ilúzie, napr. metamorfopsie, 

makropsie, mikropsie. Inokedy sú to halucinácie, väčšinou oneroidné, t. j. veľmi ţivé, 

multisenzorické, všetko je ako v kine al. ţivom sne; 5. s psychomotorickými poruchami, napr. 

automatizmami, stereotypnými pohybmi, príp. stavmi zmätenosti, amenciami. Častý je súčasný 

výraz strachu a desu v tvári. 

c) Parciálne záchvaty sekukundárne generalizované – generalizácia je prejav nepriaznivého 

vývoja choroby. Formami generalizácie môţu byť tonické al. klonické kŕče, najčastejšie však 

tonicko-klonický paroxyzmus vo forme klasického záchvatu grand mal. Záchvat sa môţe vyvinúť 

rýchlo, takţe fokálny začiatok typický pre parciálny paroxyzmus je málo výrazný, čo sťaţuje dg., 

kt. je dôleţitá pre správnu th. 

 

Obr. 12a. EEG u 47-r. pacienta s komplexným 

fokálnym (temporálnym) epileptickým záchvatom 

(psychomotorickou epilepsiou). V natívnej krivke v 

priebehu vigility je temporoparietookcipitálne a rytmus. 

Vpravo frontotemporálne sú sporadické epizódy 

nízkych ∂ aţ  vĺn. Na tej istej strane na CT zistená 

hypertrofia bázy temporálneho laloka, pp. prejav 

meziálnej tempo-rálnej sklerózy perinatálnej etiológie 

Obr. 12b. Pokračovanie záznamu z obr. 53. 20 s po 

2-min hyperventilácii nosom nastal psychomotorický 

záchvat s nepo-kojom, otvorením očí, mydriázou a 

fotoareflexiou zreníc, pacient nereagoval na výzvy. 

Pred záchvatonm sa cítil pacient zle, mal nauzeu 

(typická gastrická aura). Na auru často pacient 

zabudne, keď je krátka a ak nasleduje skoro po nej 

paroxyzmus. Tento záchvat trval 3 min a úplná úprava 

vedomia nastala len pozvoľne. V EEG v priebehu záchvatu je pomalá aktivita ∂ aţ strednej aţ vyššej 

amplitúdy. Frontálne sú svalové artefakty 

A3. Symptomatické lokalizované (sekundárne) záchvaty zahŕňajú e. temporálneho, 

frontálneho, parietálneho, okcipitálneho laloka, chron. progresívna e. partialis continua u detí a 

sy. charakterizované záchvatmi so špecifickými spôsobmi precipitácie. 

Epilepsie temporálneho laloka – syn. psychomotorická e., psychický ekvivalent. Ide o 

následok lézie gyrus temporalis superior, medius et inferior na vonkajšej strane laloka, gyrus 

fusiformis a gyrus lingualis, gyrus hippocampi na bazálnej strane laloka. Sú to najmä 

Brodmanove arey 41, 42, 22, 21, 20, 38, 37, 35, archicortex 26 – 30. Insula Reilii je samostatný 

útvar, ale vegetatívne príznaky vychádzajúce odtiaľ sa často spájajú s temporálnymi záchvatmi. 

Obr. 13a. EEG u pacienta s fokálnymi 

komplexnými (temporálnymi psychomotorickými) 

záchvatmi. Pacient pocítil náhle úzkosť, ďalej si uţ 



nepamätal. Záznam zhotovený vo vigilite. V záchvate opakoval určité slová. Záchvaty prichádzajú 3-

krát/1týţd., lieky nezaberajú; preto sa vykonala stereotaktická operácia a implantovali sa elektródy do 

obidvoch amygdaloidohipokampových komplexov. Krivka povrchového EEG je normálna, v stereo-EEG sú 

patol. pomalé vlny ∂ –  

Obr. 13b. EEG pri usínaní v non-REM 1. Povrchové EEG (prvé 2 kanály) je normálny (rozpad  a 

dominantné ∂), ale SEEG z pravého hipokampu ukazuje veľkú abnormalitu s mnohými pomalými a 

vysokými ostrými vlnami, menšia abnormalita je vľavo. V pravom hipokampe je prim. epileptické loţisko po 

zranení. Pozoruhodná je diskrepancia medzi normálnym EEG a ťaţko patol. SEEG v hipokampoch 

 

Obr. 13c. Spánok non-REM 3 sa na EEG prejavuje 

prevažne  aktivitou. V obidovch AHK sú výrazné 

epileptické polymorfné grafoelementy intenzívnejšie 

vpravo, čo opäť potvrdzuje hypotézu vedúceho 

epileptického loţiska v pravom 

 

 

 

Obr. 13d. Spánok synchrónneho typu vrcholí v 

non-REM 4, vysoké  vlny v EEG sú cerebrálneho, 

ako aj koţného pôvodu (zo zmien koţného 

galvanického potenciálu). V SEEG hipokampov sú pre 

pacienta obvyklé epileptické prejavy, kt. sa opäť 

nešíria do povrchových elektród, čo svedčí o relat. 

samostatnosti obidvoch systémov – neokortikálneho 

(EEG) a archikortikálneho (SEEG) 

 

Obr. 13e. Po primeranej predohre non-REM 

spánku prichádza náhle paradoxný REM-spánok, 

kt. má v EEG pomalé vlny s nízkou amplitúdou. V 

SEEG ubudli epileptické prejavy, sú sporadické 

rovnako ako vo vigilite. Epileptici majú málo 

paradoxného spánku, ale po úspešnej th. tohto 

spánku pribúda. Epileptické loţisko sa koaguláciou 

zničilo a záchvaty vymizli (podľa Fabera, 1997). 

 

Temporálna e. je jedným z najčastejších druhov záchvatov e. Klin. obraz je pestrý, môţe ísť o 

simplexné záchvaty (senzorické al. afektívne) i komplexné záchvaty (amencia, automatizmy s 

poruchou vedomia). Príčinou bývajú perinatálne traumy, nádory, stavy po meningoencefali-

tídach, najčastejšie hipokampová skleróza. Často sa však príčina nezistí. 

Častá je sek. generalizácia, kt. sa prejaví rôznymi konvulziami (od ojedinelého zášklbu po 

typický tonicko-klonický konvulzívny stav indentický so záchvatom grand mal) a poruchami 

vedomia (od krátkodobej obnubilácie po úplné bezvedomie). Záchvaty prebiehajú nepravidel-

ne, u ţien sú niekedy viazané na menštruačný cyklus, častejšie sú okolo ovulácie a najmä 



menštruácie. Ide pp. o vplyv retencie vody v tele. Záchvaty sa obyčajne dostavujú v skupinách, 

po kt. je niekoľko d aţ týţd. pokoj. Niekedy ich vyvolávajú negat. emócie, napr. úmrtie v rodine. 

Priebeh záchvatov moţno rozdeliť na tri štádia: 1. aura; 2. vlastný záchvat; 3. pozáchvatové 

obdobie. 

Aura zodpovedá zvýšenej aktivite epileptického ohniska a prejavuje sa podľa lokalizácie 

paleokortex – amygdala, archikortex – hipokampus, neokortex – temporálne arey. Iritácia 

amygdaly a uncus gyri hippocampi má za následok kakosmie, kt. sa označujú ako unciformné 

krízy. Aktivácia hipokampu sa spája s afektívnymi poruchami, ako úzkosť, des, zriedka radosť, 

rozkoš. Aktivácia neokortikálnych temporálnych štruktúr vyvoláva depersonalizáciu a ilúzie uţ 

videného al. preţitého.  

Fatickým a kognitívnym poruchám zodpovedá tieţ neokortex. Parageuzia vzniká z Brodmanovej 

arey 43, labyrintová citlivosť (vertiginózne príznaky) z arey 42. Z inzulárnej oblasti vychádzajú 

vegetatívne prejavy, ako potenie, hypotenzia, nauzea, vracanie, hnačka al. kardiálna aura 

(arytmie, stenokardia). Z frontálnych oblastí, najmä frontoorbitálnej vznikajú anankasticko-

obsesívne stavy. Aj pri niekt. psychózach sa zisťujú epileptické ohniská v limbických štruktúrach 

a dajú sa tieţ liečiť antiepileptikami al. chir. zásahom rovnakým ako pri temporálnej e.  

Typická aura býva pri psychomotorických záchvatoch. Často na ňu však pacient zabúda, 

pretoţe záchvat ju akoby z pamäti ,,vymaţe". 

Viscerálne príznaky (gastrické a kardiálne) sa zisťujú v 40 %, motorické v 14 % (z toho 

mastikatórne v 10 %), senzorické 18 %, poruchy ultrasenzibility 27 % (z toho ilúzie uţ videného 

14 %), poruchy reči 22 %, emočné poruchy 19 %. 

Záchvat sa prejavuje automatizmami al. konfúziou. Automatizmy vznikajú podľa Portera (1984): 

1. de novo, z vnútorných stimulov (napr. ţuvanie, hltanie, škriabanie, zvliekanie, hovor); 2. de 

novo z externých stimulov (napr. úniková reakcia na pichnutie špendlíkom, kladenie odporu pri 

vonkajšom obmedzovaní pohybu); 3. ako perseveračné automatizmy, keď pacient pokračuje aj 

v zloţitej činnosti ako pred záchvatom (píše ďalej, aj keď písmo je potom kostrbaté). 

Pacient vykonáva často stereotypné pohyby tváre, rúk al. tela. Niekedy chodí a rozpráva. 

Zriedkavé sú poriomanické stavy, keď pacient niekoľko h al. d blúdi pešo al. dopravnými 

prostriedkami, a má na tento stav úplnú amnéziu. Niekedy sa končia tieto príhody veľkým 

záchvatom a po ňom sa pacient prebúdza na veľmi odľahlom mieste na svoje prekvapenie. 

Zriedka sa vyskytuje gelastická e. (gelolepsia), charakterizovaná smiechom. 

Po záchvate sa zjavujú stavy zmätenosti, kt. plynule nadväzujú na predchádzajúci záchvat, a v 

prípade amencie ako prejavu samotného záchvatu s ním splýva. Menej často je v tomto štádiu 

apatia a negativizmus. Pacient neodpovedá na otázky, povaľuje sa na posteli a niekedy má 

lenivšie reakcie zreníc. Aj na toto štádium má pacient obyčajne amnéziu. Napriek tomu zistí, ţe 

mal záchvat, avšak väčšinou len podľa sek. indícií, napr. sú poranení, predmety v okolí sú inde 

neţ majú byť ap. Niekedy býva prítomná únava, úzkosť, bolesti hlavy, kt. je následkom 

paroxyzmálnej vazokostrikcie. Pri úspešnej th. miznú záchvaty úplne, niekedy však ostáva aura, 

kt. však uţ nemá schopnosť naštartovať celý paroxyzmus. 

V EEG sa zisťujú medzi záchvatmi loţiskové zmeny v podobe aktivity ∂ a  al. ostrých vĺn v 

temporálnej oblasti jednostranne al. obojstranne. Počas záchvatu sa aktivita ∂ a  stáva vyššia, 

je bitemporálna al. generalizovaná. Typické sú vlny ∂ s frekvenciou 6 Hz strednej a vyššej 

amplitúdy. Niekedy ide o obraz plochej aktivity, inokedy ostré vlny a nepravidelné komplexy hrot 

– vlna na začiatku al. na konci záchvatu. Výnimočne sa nepravidelná aktivita hrot – vlna zjavuje 

v priebehu celého záchvatu, napr. u detí. Menej často sa pri záchvate zjavuje vysoká aktivita  



asi 15 – 20 Hz, je však častá v amygdale al. hipokampe, čo sa dá dokázať len zanorenou 

elektródou. 

Obr. 14a. Záchvat psychomotorickej epilepsie u 

31-r. pacientky. Pacientka nereaguje na výzvy al. 

odpovedá zmätene, nepokoj dlných končatín. V EEGs 

sú bitemporálne vlny ∂ a  a nepravidelné ostré vlny. 

Je to jeden z typických EEG grafoelementov. Aktivitou 

 a najmä ∂ sa prejavuje psychomotorický 

epileptický paroxyzmus, kt. je vyvolaný abnormálnymi 

výbojmi v hipokampe a priľahlých neokortikálnych 

temporálnych areách. Normálnou funkciou 

septohipokampového systému sú prejavy afektivity, pamäťový register, štruktúra osobnosti ap. (podľa 

Fabera, 1997) 

  

Obr. 14b. Stav po psychomotorickom záchvate. 

Vlny  vymizli, ostávajú nízke ∂ a nepravidlné  vlny. 

Pacientka je uţ orientovaná, ale často po podobnom 

záchvate nasleduje stav zmätenosti, negativizmu a 

spontaneity trvajúci niekoľko min, menej často i hodín 

 

 

K e. temporálneho laloka patrí aj e. prejavujúca sa behom (l. epilepsia cursiva, angl. running 

epilepsia) záchvat sa prejavuje motorickým stereotypom behu. Rozoznávajú sa 4 typy: 1. 

pacient behá asi 30 min, porucha vedomia je na úrovni konfúzie al. dezorientácie, počas behu 

je pacient schopný rozpoznať prekáţky v ceste; 2. nutkavé stavy behania sa dostavujú v stave 

dezorientácie, po záchvate je pacient obnubilovaný; 3. pacient vykonáva niekoľko skokov pri 

behu prv neţ stratí vedomie a príp. sa zjaví generalizovaný záchvat; 4. v záchvate sa zjaví 

nutkanie na behanie, pacient však nestráca vedomie, na EEG sa zisťuje paroxyzmálna aktivita i 

ostré hrotové elementy. 

Th. – osvedčujú sa difenylhydantoináty al. ich metylfenyletylderiváty. Dobrý účinok majú aj 

deoxyfenobarbitaly; menej vhodný je fenobarbital. Veľmi účinné sú aj benzodiazepíny, ako 

diazepam, klonazepam, oxazepam, karbamazepíny, valproáty (vo forme kys. dipropyloctovej al. 

jej solí), lamotrigín a gamavinylgaba. Th. zlyháva najmä tam, kde sa situácia komplikuje ďalším 

typom záchvatov, najmä sek. generalizáciou vo forme grand mal. Ďalšie časté komplikácie sú 

psychické zmeny v podobe neurotizácie, a to prim. (z aktivity epileptického loţiska) al. sek. (z 

vedomia choroby a spoločenského handicapu). Môţu vznikať aj psychotické prejavy, kt. sa 

niekedy periodicky vracajú. Psychické a sociálne sú postihnuté najmä deti. Keď sa záchvaty 

začali v predškolskom veku, len asi 1/2 detí ukončí školskú dochádzku. Aj dospelí sa stávajú 

podivíni, majú zníţenú sociálnu obratnosť, rozvádzajú sa a ťaţšie hľadajú zamestnanie.  

Epilepsia frontálneho laloka – vzniká následkom postihnutia gyrus frontalis sup., med. et 

inferior, gyrus rectus et gyri orbitales, distálne ohraničenie proti parietálnemu laloku tvorí gyrus 

praecentralis a sulcus centralis. Ide o →Brodmanove arey 4, 6, 8 10 – 14, 44 – 47. 

Obr. 15a. Stav po operácii gliómu frontálne vľavo. 

Časté záchvaty grand mal, ako aj psychomotorické. 

Na ľavej strane je abnormálny zákl. rytmus vo vigilite v 

priebehu 4-min hyperventilácie. Vpravo je rozpad tohto 



rytmu a zjavuje sa aktivita, kt. amplitúda pozvoľna narastá. Súčasne nastala úzkosť a prudký pohyb 

ramenom, začína sa fokálny temporálny čiţe psychomotorický záchvat. Pokračovanie je na obr. 15b 

Obr. 15b. Pokračovanie záznamu z obr. 15a. Nízka  aktivita sa prudko 

zvýši, jej frekvencia je stále 20 aţ 25 Hz, je generalizovaná, neskôr prechádza 

do nízkej nepravidelnej aktivity ∂. V 1. a 4. kanáli sú artefakty z pohybov očí, 

hlavy a ramena, pacientka je obnubilovaná, nestráca úplne vedomie, je 

bradypsychická, úzkostná. Stav trvá 60 s. Ide o komplexný záchvat s 

bezvedomím (záchvat bez bezvedomia sa označuje ako simplexný). Tento je 

teda ,,semikomplexný`` (v ,,polobezvedomí"). Tieto záchvaty sú prejavom patol. 

hypersynchronizácie neurónových sietí v septohipokampovom systéme (podľa 

Fabera, 1997) 

Klin. sa prejavuje simplexnými a komplexnými parciálnymi záchvatmi s 

motorickou a psy-chomotorickou symptomatológiou, ako je napr. Jacksonov paroxyzmus a i. 

parciálne záchva-ty, kt. štartujú z uvedených frontálnych areí. Časté sú adverzívne záchvaty a 

sek. generalizácia aţ úplný grand mal. Niekedy sa dajú rozlíšiť aj arey, odkiaľ záchvat vzniká 

(obr. 15a-b a 16). 

Frontálne laloky sú po amygdalohipokampovom komplexe) oblasť najcitlivejšia na záchvaty. V 

porovnaní s e. temporálneho laloka sú záchvaty kratšie, častejšie sa generalizujú do veľkých 

záchvatov, nemávajú pozáchvatový stav amencie al. obnubilácie a častejšie nastáva ihneď 

bezvedomie spojené s iniciálnym otočením hlavy, očí, príp. aj tela na opačnú stranu. 

Epilepsia parietálneho laloka – je následok postihnutia oblasti medzi sulcus centralis Rolandi, 

sulcus parietooccipitalis a fissura cerebri lateralis Sylvii. Laterálne je uloţený lobulus parietalis 

sup. et inf. a gyrus circumflexus a mediálne praecuneus. Ide o Brodmanove arey 3, 1, 2, 5, 7, 

43, 40 a 39. Etiológia je obyčajne organická, zväčša sú to expanzívne procesy al. a-v 

malformácie. 

Záchvaty majú auru typickú pre svoju funkčnú areu, ide najmä o simplexné parciálne symptómy, 

ako je senzitívny Jacksonov záchvat. Ak sa výboje propagujú do prerolandových motorických 

areí, zjavujú sa adverzívne motorické príznaky. Sek. aktivita vznikajúca z propagácie môţe 

dokonca v klin. obraze dominovať. Môţu tu byť aj komplexné vnemy, ako je porucha telesnej 

schémy, autotopagnózia, ak je ohnisko v areách 5 al. 7, kde sú funkcie telesného ,,jastva". V 

EEG sú časté fokusy vĺn ∂ al. .  

Epilepsia okcipitálneho laloka – na laterálnej strane vzniká následkom postihnutia gyrus sup. 

a lat., na mediálnej strane o cuneus a gyrus fusiformis et lingualis (Brodmanove arey 17, 18, 

19). Záchvat môţe pozostávať len z aury (najmä optickej), simplexných zánikových javov 

(skotómy, hemianopsia aţ amauróza), ako je Gastautova benígna detská epilepsia s 

okcipitálnymi hrotmi al. simplexných iritačných prejavov (fosfény v tvare iskier al. zábleskov). 

Komplexné vnemy majú charakter pseudohalucinácií a predstavujú videnie tvárí (báza laloka – 

gyrus lingualis) často na strane postihnutej hemianopsiou. Niekedy sú to celé zloţité scény, tzv. 

oneroidné halucinácie. Bývajú multisenzorické, prítomné sú nielen klamné zrakové, ale aj 

sluchové a čuchové vnemy. Keď sa pripojí emočný záţitok, podieľa sa pp. na záchvate aj 

temporálny lalok svojimi archikortikálnymi časťami. Anamnestické údaje líčia pacienti ako deje 

desivého charakteru v ţivých farbách (Heveroch, 1905; Henner, 1950). 

Generalizácia záchvatov je zriedkavá, propagácia do temporálnych lalokov je častejšia ako pri 

parietálnej e.  



Epilepsia partialis continua u detí (Koţevnikovov sy.) - má dve formy. Prvá forma je následkom 

Rolandovej lézie s typickým neurol. nálezom. Najčastejšie ide o stav po infekcii, cievne príčiny 

al. nádory. Vek pacientov je rôzny, v priemere okolo 20. r. 

Záchvaty majú charakter simplexných motorických príznakov, kt. prechádzajú do lokalizova-

ných myoklonických zášklbov. Tieto miestne kŕče trvajú veľmi dlho, niekoľko h aţ mes. Vedomie 

ostáva zachované. Ochorenie je chron. ale neprogreduje. Paroxyzmy nie sú časté. 

Základný rytmus v EEG býva normálna aktivita a v loţisku sa zjavujú hroty al. nepravidelné 

komplexy hrot–vlna v období medzi záchvatmi. V záchvate sa zisťujú loţiskové výboje, 

väčšinou centrálne. Ide o nábor vysokých ostrých vĺn al. hrotov. Zášklby pritom nemusia 

koincidovať s výbojmi EEG. Kontralaterálne môţu byť amplitúdy hrotov vyššie ako na strane, 

odkiaľ zášklby vychádzajú. Dg. je často moţná len pomocou zanorených elektród. 

Druhá forma postihuje deti predtým zdravé. Etiológia ochorenia je neznáma, niekedy sa 

biopticky zistí chron. encefalitída. V klin. obraze dominujú simplexné motorické príznaky a 

rýchle nastupujú myoklonické zášklby. Ochorenie sa dostavuje pred 10. r. veku. Myoklónie sa 

generalizujú a neurol. a psych. nález progreduje. EEG je vţdy abnormálne, väčšinou sú 

prítomné difúzne delta vlny vysokej amplitúdy, hroty al. komplexy hrot – vlna medzi záchvatmi. 

Pri záchvatoch sa stávajú tieto zmeny pravidelnejšie, multifokálne al.ešte difúznejšie. Menej 

časté sú typy e. vyprovokované, napr. fotogénne, muzikogénne, dlhším čítaním, hraním šachu, 

premýšľaním ap. Záchvaty e. môţe vyvolať alkohol, malé dávky eserínu al. digitalisu. Ide o 

vrodenú precitlivenosť voči fyz. a chem. podnetom. 

Moţno sem zaradiť aj niekt. temporálne e., pyknolepsie, menej často grand mal, provokované 

emočnou stimuláciou (väčšinou negat. afektmi). 

2. Generalizované záchvaty – neohnisková e., je následkom vzniku výbojov v hlbokých 

centrálnych štruktúrach mozgu, odkiaľ sa šíria do celého CNS (tzv. centrencefalické e.). Ide o 

prim. generalizované záchvaty s náhlym postihnutím obidvoch hemisfér. Prejavuje sa stratou 

vedomia a symetrickými motorickými prejavmi. Na rozdiel od fokálnej e. sa tu uplatňuje najmä 

zvýšená záchvatová pohotovosť. Patrí sem veľký →epileptický záchvat a →absencie. 

Obr. 16a. EEG u 30-r. pacientky s meningeómom 

temporoparietálne vľavo. Šípka označuje otvorenie 

očí. V EEG je ∂ aktivita temporookcipitálne vľavo, vpravo 

je takmer normálny graf, kde sa základný  rytmus 

dobre tlmí otvorením očí. Vľavo sa patol. ∂ aktivita netlmí 

týmto aktom. Nad väčším povrchovo uloţeným nádorom 

býva aj plochá krivka, niekedy  aktivita rovnako 

areaktívna ako tu ∂ aktivita. Toto je typická fokálna 

abnormalita 

Obr. 16b. V priebehu fotostimulácie stroboskopickým 

svetlom 8 Hz je viditeľná dobrá priama fotoreprodukcia 

vpravo nad zdravou hemisférou, avšak úplná areaktivita 

nad oblasťou vľavo, kde je mozog poškodený 

prítomnosťou nádoru a nereaguje adekvátne na túto 

aktiváciu. Fotostimulácia tu pomáha lokalizovať fokálnu 

léziu. Šípka označuje začiatok fofostimulácie 

 

 



Th. – pri absencii sa podávajú sukcínimidy (Celontin
®
, Milontin

®
, Suxilep

®
, Zarontin

®
). 

Pseudoabsencie sa liečia podobne ako temporálna e., podáva sa mefenytoín, deoxyluminal, 

benzodiazepíny, karbamazepín a valproáty. Th. je úspešná v 80 % prípadov. 

K ohniskovej e. patria aj záchvaty s elementárnou symptomatikou (motorické loţiskové 

záchvaty, ţuvacie, hltanové a hrtanové záchvaty, unilaterálne záchvaty, adverzívne záchvaty 

(otočenie hlavy s deviáciou očných bulbov na jednu stranu, vychádzajú z premotorickej kôry 

kontralaterálne k smeru pohľadu) a somatosenzorické loţiskové záchvaty. 

Pri tzv. reflexných epilepsiách (Henner, 1962) ide o parciálne al. generalizované záchvaty 

vyvolané stereotypným stimulom, napr. preľaknutím (úľaková e.), vizuálnym podnetpm (blikanie, 

prerušované svetlo, niekedy čítanie, počítanie), akustickým podnetom (klik, prerušovaný zvuk, 

hudba ap.), vestibulárnym dráţdením, čuchovými, chuťovými, somatosenzorickými podnetmi 

(napr. dráţdenie koţe, šliach, ţuvanie, trenie tváre, poklep na rameno ap.), motorickým 

podnetom a pohybom (napr. tzv. paroxyzmálna choreoatetóza), dráţdením viscerálnych 

štruktúr. Podnetom môţe byť aj zatvárací špendlík, vlastná ruka, úplná tma, pohľad na 

pruhované ornamenty, najmä keď sa pohybujú ap. Nejde tu o typickú reflexnú e., ale o akúsi 

reflexnú centrifugálnu hypersezitívnosť, vyvolanú chron. léziou mozgu. 

Vegetatívne a viscerálne záchvaty môţu byť 

prejavom epileptického výboja vo frontálnom 

laloku, inzule al. prednej časti gyrus cinguli. 

Obr. 17a. EEG u 14-r. dievčaťa so sek. 

generalizovanou epilepsiou. V EEG je 

temporookcipitálne vpravo nepravidelná pomalá 

aktivita  a ∂, kt. sa čiastočne tlmí otvorením očí 

(šípka), vľavo je aktivita relat. rýchlejšie a 

pravidelnejšia. CT a NMR nálezy bývajú v norme 

Obr. 17b. Po zavretí očí (šípka) sa zjavuje typická 

generalizovaná epileptická epizóda zloţená z náboru 

vysokých  vĺn, hrotov a nepravidelných komplexov 

hrot-vlna. Je to príklad patol. rebound efektu. Táto 

epizóda potvrdzuje dg. Nejde len o fokálnu sek. 

generalizovanú epilepsiu, ale aj o extrémnu 

fotosenzibilitu danú najmä geneticky, čo podmieňuje 

farmakorezistenciu ochorenia. Tieto výboje sú 

subklinické 

Obr. 17c. Fotostimulácia s frekvenciou o niečo 

vyššou ako 1 Hz evokuje vysoké potenciály úplne 

generalizované takmer epileptického tvaru, kt. 

potvrdzujú patol. hyperfotosenzibilitu. Predchádzajúci 

graf mal patol. rebound efekt. Moţno hovoriť o 

,,vypnutí" (,,off effect"); termín sa prevzal z 

elektrotechniky (ide o fenomén podobný vypnutiu 

napr. elekt. obvodu) 

 

Obr. 17d. Fotostimulácia s frekvenciou 5 Hz 

vyvoláva nepravidelnú reprodukciu, t. j. zhruba jednu 

vlnu v grafe na jeden záblesk. Po vypnutí 



fotostimulátora sa opäť zjavujú vysoké nepravidelné, ale celkom typické epileptické grafoelementy. Ide 

vlastne opäť o patol. rebound efekt. Sama frekvencia fotostimulácie nie je ešte špecifická pre provokáciu 

epileptických epizód. Súčasne sa zjavili zášklby ramien. Ide o tzv. fotomyoklonický efekt 

Obr. 17e. Fotostimulácia s frekvenciou 10 Hz je pp. špecifická pre vyvolanie 

dlhšie trvajúcej epileptickej epizódy veľmi vysokých a nepravidelných 

epileptických grafoelementov. Zjavujú sa aj zášklby končatín, o kt. pacientka 

nevie. Nastalo zrejme bezvedomie. Hovorí sa o fotokonvulzívnom efekte (podľa 

Fabera, 1997) 

Generalizované záchvaty môţu byť idiopatické a symptomatické. Pri 

idiopatickej forme je zachvátený naraz celý CNS, kým pri kryptogénnej 

forme spočiatku parciálny záchvat prechádza do generalizovaného. 

2.1. Idiopatické generalizované epilepsie – zahrňujú benígne 

novorodenecké familiárne a nefamiliárne kŕče, benígnu myoklonickú e. 

detí, juvenilnú absenciu a myoklonickú e., e. so záchvatmi grand mal a 

→pyknolepsiu. 

Benígne novorodenecké familiárne kŕče – ide o autozómovo dominantne dedičné ochorenie s 

patol. génom na chromozóme 20. Prvé opisy pochádzajú od Craiga (1959). Prejavuje sa 

klonickými kŕčami, niekedy sú prejavy skromné, zjavujú sa len apnoické pauzy. Trvajú 1 – 3 

min, zjavujú sa kaţdý d počas jedného týţd., výnimočne pretrvávajú ojedinelé záchvaty ešte 

niekoľko nasledujúcich týţd. Zjavujú sa uţ 2. – 3. d po pôrode, prevaţne u chlapcov. 

Prognóza ochorenia je dobrá, psychomotorický vývoj sa neoneskoruje. Asi v 14 % prípadov sa 

však pozoruje ďalší rozvoj epileptických záchvatov v neskorom destve, výnimočne aj v do-

spelosti. V EEG medzi záchvatmi sa zisťujú niekedy normálne základné rytmy, niekedy 

diskontinuálny záznam s fokálnymi i multifokálnymi abnormalitami. Počas záchvatu sa 

nepozoroval špeciálny nález.  

Benígne novorodenecké nefamiliárne kŕče – syn. záchvaty 5. d (zjavujú sa 5. d po pôrode). 

Etiológia nioe je známa, niekedy sa zisťujú zníţené hodnoty zinku v likvore. Sú to klonické kŕče, 

nikdy nie tonické. Prevaţujú chlapci. Väčšinou sú to lateralizované kŕče a menia stranu 

manifestácie. Výnimočne sú generalizované. Trvajú asi 1 – 3 min a často sa opakujú. Neurol. 

nález je normálny. Pretrvávajú dlhšie ako familiárne formy. Treba vylúčiť inú etiológiu, ako je 

novorodenecká meningitída al. encealitída, najmä vírusového pôvodu, metabolické ochorenia, 

hypokalciémia, subarachanoidálne krvácanie atď.  

Niekedy sa záchvaty často opakujú a vedú aţ k status epilepticus, kt. trvá priemerne 20 h (2 h 

aţ 3 d). EEG v epizódach, kt. trvajú niekoľko s, vykazuje vysoké nepravidelné ostré vlny v 

pásme ∂ (franc. théta pointu alternat), lokalizované po celom povrchu s max. v Rolandovej 

oblasti. Medzi týmito epizódami sú dlhšie úseky desynchronizácie aţ úplne ploché krivky. Len v 

10 % je krivka normálna. Počas záchvatu typických klonických kŕčov sú v EEG generalizované 

vysoké, pravidelné, rytmické ostré vlny al. hroty, vyššie na strane kontralaterálnej kŕčom. 

Th. – osvedčuje sa diazepam, fenytoín, valproáty, gamavinylgaba. Lamotrigín (Lamictal
®
) sa pre 

malé deti nehodí. Pred status epilepticus bývajú deti ospalé a hypotonické, po ňom môţe 

ospalosť trvať dlhšie, ale často je to vplyvom liekov. Prognóza ochorenia je dobrá, mnoho 

záchvatov vymizne bez th. 

Veľmi zriedkavá forma e. je impulzívny petit mal, syn. benígna →myoklonická epilepsia detí. 

Ostatné generalizované idiopatické e. zahrňujú bilaterálne symetrické záchvaty bez fokálneho 

začiatku. 



Obr. 18a. EEG 5-r. chlapca s prim. generalizovaným 

záchvatom (centrencefalickým záchvatom, abscenciou, 

petit mal). Ide o bezvedomie trvajúce 10 – 20 s, pri kt. 

ustrnú pohyby, otvoria sa oči, niekedy dieťa prestane 

dýchať, ostane stáť al. sedieť, neupadne na zem, nemá 

kŕče. Pacient nemá ani prodrómy, ani auru, po záchvate 

nevie. Keď sú záchvaty sporadické, hovorí sa o 

spaniolepsii, ak sú veľmi časté (aţ stovky/d) o 

pyknolepsii 

Obr. 18b. Ďalší záchvat u pacienta z obr. 18a: 

hroty nemajú klesajúcu tendenciu amplitúdy a 

frekvencie, ale sú dosť nepravidelné. Súčasne 

dieťa nestráca vedomie a na otázky, aj keď s 

latenciou, odpovedá. Ide o tzv. subklin. 

paroxyzmus absencie, v predchádzajúcom 

prípade išlo o klin. paroxyzmus absencie. V 

priebehu záchvatu tohto typu smerujú hroty a 

pomalé vlny v komplexoch hrot–vlna smerom 

nahor, t. j. sú elektricky negat. 

Obr. 19a. EEG u 7-r. chlapca so sek. 

generalizovanou fokálnou epilepsiou, kt. sa 

prejavuje pseudoabsenciami (náhle bezvedomie s 

drobnými motorickými prejavmi). Zákl. rytmus je 

mierne abnormálny, vľavo sa zjavujú ostré vlny a 

vpravo, kde je prim. loţisko, sú pomalé vlny (∂ a ). 

Je to centrálna štvorica v transverzálnom zapojení 

zľava doprava 

 

Obr. 19b. Pokračovanie záznamu z obr. 19a. V 

priebehu relaxácie je fokálna epileptická aktivita 

temporoparietálne stále výraznejšia (vľavo). Je tu viac 

medzistupňov od fokálnej ∂ a nízkych ostrých vĺn aţ 

po hroty a nepravidelnbí komplexy hrot-vlna ako v 

tomto prípade 

 

 

 

Obr. 19c. 4 s po zavretí očí sa zjavuje epizóda 

vysokých hrotov s pomalými vlnami. Celý tento 

nepravidelný komplex je generalizovaný po celom 

povrchu lebky, uţ nemá fokálny charakter, je 

asymptomatický (chýba bezvedomie, zášklby, 

automatizmy ap.). Je to tieţ ukáţka patol. rebound 

efektu 

 



 

Obr. 19d. V priebehu 2. min hyperventilácie ústami 

sa zjavujú stále vyššie a pomalšie ∂ a  vlny, pri kt. je 

dieťa bez ťaţkostí. Náhle sa na EEG grafoelementy 

zmenili a zjavili sa nepravidelné komplexy hrot-vlna 

úplne generalizované, t. j. viditeľné po celom povrchu 

lebky. Súčasne sa dostavilo bezvedomie, areaktivita, 

dieťa prestalo dýchať, otvorilo oči, ţmurkalo a kývalo 

hlavou. Išlo teda o pseudoabsenciu trvajúcu 10 s 

(podľa Fabera, 1997) 

Obr. 20a. EEG u 47-r. pacientky so sek. 

generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi 

(grand mal) s bezvedomím. Všetky riadky EEG sú z 

jedného zvodu, je medzio nimi časový odstup. 1. 

riadok ukazuje len malú abnormalitu s nízkymi ∂ 

vlnami, subjektívne je pacientka bez ťaţkostí. 2. 

riadok je EEG v období prodrómov, keď je viditeľné zhoršenie záznamu s vyššou ∂ aktivitou. 3. riadok je 

EEG v čase aury trvajúcej obvykle len niekoľko s, vidieť vyššie ostré vlny, subjektívne pacientka pociťuje 

dyzestézie a zášklby v ľavom ramene. V čase prodrómov mala len nešpecifické ťaţkosti, ako sú bolesti 

hlavy a slabosť 

Obr. 20b. V 1. riadku je EEG zo začiatku samotného 

záchvatu, vysoký hrot a pomalá vlna sú tzv. iniciálny 

klonus, pri kt. pacientka padá na zem v bezvedomí a v 

tonických kŕčoch, kt. sú sprevádzané rýchlymi 

vysokými vlnami (30 – 40 s); 2. riadok je záznam 

najprv rýchlych, neskôr pomalých komplexov hrot–vlna 

sprevádzajúcich klonické kŕče končatín, trup je v 

opistotone; 3. riadok je hlboká kóma, bez kŕčov, 

pretrváva len dýchanie a srdcová činnosť, trvá niekoľko s aţ min. Klonické kŕče trvajú asi 60 s., celý 

záchvat asi 2 min 

Obr. 21. EEG u 65-r. pacientky s epilepsia tarda pri 

ateroskleróze mozgu. Vo frontotemporálnbych 

zvodoch sú epizódy vysokých komplexov hrot–vlna al. 

ostrá vlna–pomalá vlna, kt. majú zvrat fáz k prednej 

temporálnej elektróde T1. Ide o typický kortikálny 

komplex hrot–vlna, kt. produkuje loţiskové poškodenie 

kôry. Ďalšia fáza epileptogenézy sú generalizované 

grafoelementy v podobe hrot–vlna, kt. orientácia je 

elekt. negativita. 

2.2. Kryptogénne generalizované epilepsie 

Ku kryptogénnym generalizovaným záchvatom patrí →Lennoxov-Gastautov sy. (myoklonický 

petit mal), →Westov syndróm (akinetický petit mal) a →myoklonicko-astatická epilepsia raného 

veku. 



2.2.1. Epilepsia nešpecifickej etiológie – zahrňuje včasnú myoklonickú encefalopatiu, včasnú 

infan-tilnú epileptickú encefalopatiu s potlačenými výbojmi (,,suppression bursts") a i. 

symptoma-tické generalizované e. 

2.2.2. Špecifické epileptické syndrómy – k menej špecifickým epileptickým sy. patria: adre-

noleukodystrofia, atypická leukodystrofia, Krabbeho choroba, Leighova choroba, gangliozidóza 

GM1, Menkeho choroba a poruchy metabolizmu aminokyselín (napr. fenylketonúria), amoniaku 

a org. kys. 

Pyridoxín-dependentné novorodenecké záchvaty sú nezvládnuteľné kŕče zjavujúce sa ihneď po 

narodení al. ešte intrauterinne pred narodením, niekedy aţ po niekoľkých mes. vo forme status 

epilepticus al. infantilných spazmov; úplne vymiznú po i. v. podaní pyridoxínu.   

Špecifické epileptické sy. charakterizujú myoklónie a progresívny priebeh choroby. Patria sem: 

• Raná infantilná forma – ceroidlipofuscinózy, Santavuoriho-Haltiov-Hagbergov sy. s ranými 

masívnymi myoklóniami a splošťujúcou sa EEG aktivitou  

• Neskorá infantilná forma – Bielschowskiho-Jánskeho sy. s myoklóniami a atonicko-astatickými 

záchvatmi a typickou vysokou fotosenzibilitou) 

• Juvenilná forma – syn. Spielmeyerov-Vogtov-Sjögrenov sy. charakterizovaný neskorými 

myoklóniami, najmä v tvárim kt. sa začína obyčajne vo veku 6 – 8 r.; v EEG nie je patol. 

odpoveď na fotostimuláciu a vizuálne evokované potenciály majú dokonca nízku amplitúdu. 

• Sy. myoklónií s červenou škvrnou na sietnici  

• Juvenilná Gaucherova choroba 

• Sialozidózy (mukolipidózy typu I s neskorými myoklóniami, nízkovoltáţovým EEG a ostrými 

vlnami) 

• Tayova-Sachsova choroba 

3. Nedeterminované epilepsie 

Ťažký idiopatický status epilepticus – zjavuje sa v prvých 5 d po narodení. Vyznačuje sa 

častými generalizovanými tonickými záchvatmi, niekedy spojenými s apnoe a cyanózou. 

Prítomná býva hypotónia, poruchy vedomia a abnormálne pohyby, ako je ţuvanie a tras. Stav 

trvá asi 5 týţd., niekedy končí letálne. V EEG nie je zreteľná spánková diferenciácia. Základná 

krivka má veľmi nízku amplitúdu a v epizódach sa zjavujú vysoké výboje pomalých ostrých vĺn a 

hrotov. Niekt. stavy sa ďalej vyvíjajú ako Westov sy. 

Fokálny status epilepticus – vzniká 7 – 22 h po ťaţkom pôrode al. operácii, napr. pre malfor-

máciu srdca. Prejavuje sa častým opakovaním parciálnych záchvatov, kt. sa manifestujú v tej 

istej svalovej skupine. Ide o rytmické zášklby končatín al. tváre s apneou a tachykardiou, 

niekedy sú prítomné ţuvacie pohyby. Na EEG sú krátke výboje rytmických ostrých vĺn a  vĺn v 

Rolandovej al. frontálnej krajine. Chýba spánková diferenciácia. Počas záchvatu, kt. trvá 30 – 

60 s, sú rovnaké grafoelementy v neprerušovanej epizóde. Remisia nastáva do 2 – 3 d. 

Postihuje najmä chlapcov. 

Malígna myoklonická epilepsia detí – je subklinický status epilepticus, kt. sa pravidelne 

dostavuje na začiatku synchrónneho spánku. Dg. sa stanovuje na základe prítomnosti 85 % 

komplexov hrot – vlna v spánku. Choroba sa začína v ranom detstve, okolo 4. r. a končí sa 

okolo 10. – 15. r. veku.  

Deti majú parciálne motorické záchvaty al. generalizované tonicko-klonické záchvaty, väčšinou 

v noci. Niekedy sa vo dne zjavujú absencie podobné typickým záchvatom petit mal. 



Rozlišujú sa tri druhy záchvatov: 1. motorické záchvaty, väčšinou v noci, miznú v dospievaní; 2. 

spočiatku unilaterálne parciálne motorické záchvaty al. generalizované tonicko-klonické 

záchvaty najmä počas spánku, vývoj býva benígny; 3. málo frekventné nočné záchvaty 

sprevádzané atypickými absenciami, kt. majú atonickú al. klonickú zloţku. 

Na EEG sa zjavujú počas bdenia fokálne hroty. Počas usínania sa dostavujú stále dlhšie 

epizódy vysokých generalizovaných, spočiatku nepravidelných, neskôr stále pravidelnejších 

komplexov hrot - vlna, kt. sa počas prehĺbovania synchrónneho spánku do non-REM 3. a 4. 

štádia stávajú stále viac kontinuálne. Normálna spánková aktivita pozostávajúca z ∂ a  vĺn a 

K-komplexov chýba. Počas paradoxného (REM) spánku však mizne epileptická aktivita a je 

prítomná beţná, nízkovoltáţová krivka, komplexy hrot–vlna sú tu len ojedinelé (pomer non-REM 

k REM je 4:1).  

Deti mávajú poruchy reči, psychické poruchy, zníţený intelekt, zhoršenú pamäť, zle sa 

prebúdzajú ráno, trpia hyperkinézami, agresivitou, zníţenou pozornosťou, ojedinele aj 

psychotickými príznakmi. Ochorenie sa podobá Landauovmu-Kleffnerovmu sy., Lennoxovmu 

sy. a aty-pickej benígnej epilepsii u detí. 

Získaná epileptická afázia – postihuje deti predškolského veku. Dominantným príznakom je 

senzorická afázia (angl. acustic verbal agnosia): dieťa prestáva rozumieť okoliu a javí sa 

„nedoslýchavým“ al. autistickým. Keď dieťa uţ hovorilo, tieto schopnosti stráca. Intelekt ostáva 

zachovaný. Rodinná zaťaţ sa pozoruje asi v 12 %. V patogenéze sa predpokladá, ţe 

abnormálna hypersynchronizácia v EEG postihuje obidve hemisféry, vyvolá deaferentáciu v 

kritickom období vývoja reči, čo má za následok senzorickú afáziu, kt. vyústi do afatického sy. 

podobného surdomutizmu. 

Prítomné sú psychomotorické poruchy, najmä hyperkinéza, niekedy aj stavy zmätenosti a 

psych. príznaky. Napriek ťaţkým zmenám na EEG má epileptické záchvaty len asi 70 % 

postihnutých. Môţe ísť o jednotlivé generalizované kŕče al. motorické simplexné paroxyzmy, 

príp. status epilepticus. Začínajú okolo 5. - 10. r., po 15. r. miznú. Výnimočne sa dostavujú 

psychomotorické záchvaty. 

Na EEG sú v epizódach multifokálne hroty a generalizované vysoké ostré vlny a hroty. 

Základná bdelá aktivita je normálna. Klin. ide o generalizované klonické záchvaty. Väčšina 

fokálnych zmien je v temporálnych oblastiach. Hyperventilácia a fotostimulácia EEG abnor-

mality neovplyvňujú, spánok však vyvoláva komplexy hrot–vlna aţ do podobnosti s konti-

nuálnymi komplexami hrot - vlna počas synchrónneho spánku a Lennoxovým-Gastautovým sy. 

Th. je ťaţká, po podaní diazepamu i. v. sa príznaky môţu prechodne zlepšiť aţ vymiznúť. Dieťa 

opäť začne hovoriť, nemá záchvat a v EEG sa potlačí epileptická aktivita. 

Epilepsia s unilaterálnymi záchvatmi – syn. sy. hemikonvulzia–hemiplégia–epilepsia, sy. 

HHE, vyskytuje sa v predškolskom a školskom veku, časo vo forme status epilepticus v 

priebehu febrilných ochorení. Hemiplégia môţe byť prechodná al. trvalá. Súčasný je úbytok 

intelektu. Záchvaty bývajú intenzívne a farmakoterapia účinná len v 25 %. Vývoj choroby 

smeruje často k e. temporálneho laloka. Príčinou býva perinatálna asfyxia, encefalitídy, 

mozgové krvácanie, intenzívny ikterus, Surgeho-Weberov sy. a i. 

4. Špeciálne syndrómy 

Febrilné kŕče – angl. Febrile Convulsions, sú vekovo viazané a provokované situáciou, t. j. 

hypertermiou. Prejavuje sa generalizovanými motorickými kŕčami s bezvedomím počas 

horúčkového ochorenia akejkoľvek etiológie s teplotou presahujúcou obyčajne 39 °C. Asi v 1/3 

prípadov sa záchvaty opakujú, vţdy pri horúčkach. Asi v 4 % prípadov sa vyvíja e. bez vzťahu k 

horúčke. 



Rizikovou skupinou sú deti vo veku 6 mes. aţ 5 r. Podľa intenzity sa delia na dve skupiny: 1. 

záchvaty prebiehajúce jednoducho, krátko, bez komplikácií, ako typické generalizované tonicko-

klonické kŕče bez neurol. porúch (väčšina prípadov); 2. komplikované záchvaty trvajúce > 30 

min, kt. sa opakujú niekoľkokrát/d, často nie sú generalizované, ale fokálne al. unilaterálne; 

zanechávajú neurol. následky, napr. hemiparézy (ide asi o 30 % postihnutých deti < 1-r.). 

Počas záchvatu je typický EEG nález zodpovedajúci tonicko-klonickým kŕčom. Po záchvate je 

výrazne spomalenie. V medzizáchvatovom období sú nálezy ,,nešpecifické" (napr. spomalenie 

do pásma ∂ pásma) al. ,,špecifické" (fokálne zmeny, ako sú loţiská hrotov a ostrých vĺn, príp. 

komplexy hrot - vlna). Premorbídne nálezy obyčajne chýbajú. 

Rizikovými faktormi febrilných kŕčov sú prolongované záchvaty, t. j. antecedentný úraz al. zápal, 

mentálny deficit, ţenské pohlavie, rodinná anamnéza e. Ide zrejme o genetické faktory, kt. 

zniţujú prah pre záchvat, a to počas horúčky, napr. pri viróze. Platí to osobitne o malých deťoch 

s nevyzretými štruktúrami mozgu, najmä hipokampu (veľmi nízky záchvatový prah má najmä 

cornu Ammonis). Takto poškodené loţiská sú pohotovými loţiskami zvýšenej iritácie, 

výkonnými epileptickými ohniskami provokujúcimi nové záchvaty, a to aj afebrilné. 

Ojedinelé záchvaty al. ojedinelý status epilepticus – samostatný typ e., typický tým, ţe sa 

dostaví len niekoľko záchvatov za ţivot, obyčajne grand mal. Medzi záchvatmi je pacient 

asymptomatický a obvykle nemusí nič uţívať, stačí dodrţovanie antiepileptickej ţivotosprávy. 

Odporúča sa však pacienta dôkladne vyšetriť. 

Podstatne odlišná je sporadická kumulácia al. statusy epileptických záchvatov. Pacienti mávajú 

výnimočne sporadické záchvaty, ale akonáhle sa záchvat dostaví, je nebezpečie, ţe vypukne 

opäť status. Sú to obyčajne kandidáti chir. zákrokov. 

Záchvaty prebiehajúce len počas akútnej al. toxickej príhody vyvolané faktormi, ako je alkohol, 

drogy, eklampsia, neketomická hyperglykémia – súvisia s endogénnymi al. exogénnymi 

intoxikáciami (,,extracerebrálne epilepsie" podľa Penfielda a Japsera, 1954). Patria sem aj 

záchvaty pri urémii a hypoglykémii. 

Hysterické záchvaty – syn. hysteroepilepsia →konverzné záchvaty. 

K nezaraditeľným typom epilepsie patria: 

Diencefalická autonómna epilepsia – postihuje adolescentov a mladých jedincov, epileptogénna 

aktivita vychádza pp. z hypotalamu a predného talamu. Poruchy vedomia nemusia byť 

prítomné, obvyklá je nauzea, vracanie, zvýšenie TK a i. vegetatívne príznaky. V EEG sa počas 

záchvatu a krátko po ňom zisťuje vysokovoltáţová aktivita s frekvenciou 4 – 6 Hz. 

Záchvatovité bolesti hlavy – podobné migréne, vyskytujú sa najmä u detí. Bývajú refraktérne na 

th. Pri vyšetrení EEG sa zisťujú paroxyzmálne zmeny.  

Mozočkové záchvaty – angl. cerebellar fits, záchvaty súvisiace s intermitentnou decerebráciou 

pri nádoroch zadnej lebečnej jamy. Prejavujú sa rigiditou, tonickou extenziou končatín a šije 

imitujúcej opistotonus. Niekedy bývajú aj zmeny na EEG, ostré vlny a hroty však chýbajú. 

Séria sukcesívnych generalizovaných záchvatov trvajúcich > 20 min, medzi kt. nenastáva 

úprava vedomia, sa nazýva →status epilepticus. 

Komplikácie epilepsie – epileptické zmeny osobnosti nejestvujú. Niekedy sa však pri niekt. 

formách e. vyskytujú psychopatické sy. ako následok často recidivujúcich záchvatov. V časti 

prípadov vznikajú iktogénne loţiskové lézie, ako atrofia mozgovej kôry, lobulárna atrofia 

mozočka a skleróza cornu Ammonis následkom série veľkých záchvatov. Hypoxia, kt. sa 

pripisovala rozhodujúca úloha, je len čiastočným patogenetickým mechanizmom. 



Gravidita zhoršuje e. len asi v 10 % prípadov, väčšinou ide o zvýšenie frekvencie záchvatov v 

prvých štádiách gravidity (pri neskorej gestóze sa záchvaty zjavujú v závere gravidity). Za 

najbezpečnejšie antiepileptiká sa pokladajú fenytoín a karbamazepín, kt. síce prenikajú 

transplacentárne, ale toxické účinky na plod sa nedokázali, aj keď je riziko poškodenia plodu u 

matiek s e. vyššie (častejšia mentálna retardácia, mikrocefália, menší vzrast a častejší výskyt 

nefebrilných kŕčov u detí epileptičiek).  

Dg. epilepsie – dôleţitá je starostlivá anamnéza, rodinná i osobná, ako aj objektívna. Zisťujú sa 

okolnosti vzniku prvého záchvatu, jeho charakteristiky. Treba vypočuť najmä svedka celej 

udalosti. O epileptickom záchvate svedčí typická aura, konvulzie, automatizmy, uhryznutie 

jazyka a pomočenie. 

Dg. sa potvrdzuje pomocou EEG vyšetrenia, kt. pri fokálnej e. umoţňuje detekciu epilepto-

génneho loţiska a rozlíšenie jednotlivých foriem e., a to aj v mimozáchvatovom intervale. 

Epileptiformný výboj sa prejaví vlnami s vysokou amplitúdou. Ide o autonómnu paroxyzmálnu 

dysrytmiu podmienenú hyperaktivitou a hypersynchróniou mozgového tkaniva. Na zázname 

získanom v spánku je menej artefaktov a fokálny charakter výbojov jasnejší. 

Petit mal sa na EEG prejaví charakteristickou dysrytmiou troch cyklov vlna–hrot za sekundu. 

Odporúča sa však dlhý záznam, príp. aj v spánku. Okrem klin. záchvatov sú aj podprahové, 

subklin. záchvaty zistiteľné len na EEG. Z kôrových polí ide najčastejšie o prefrontálny lalok.  

Grand mal sa na EEG prejaví náhlym vznikom vĺn s veľkou amplitúdou, crescendovo sa zvy-

šujúcimi a veľmi vysokou frekvenciou, a to skôr neţ sa zjaví prvý klin. záchvat. Podmieňuje ho 

loţisko v Rolandovej oblasti. 

Psychomotorický záchvat charakterizujú ploché vlny s frekvenciou 4/s sprevádzané vlnami s 

vysokou amplitúdou s frekvenciou 6/s. Okrem toho sú to výboje s pozit. hrotmi obrátenými nadol 

a v oblasti pólu temporálneho laloka negat. hroty smerujúce nahor. V interparoxyzmálnom 

období môţe byť nález na EEG normálny al. má všetky rázovité zmeny. Vţdy treba pátrať po 

org. ochorení mozgu (CT, al. NMR, likvorologické, príp. angiografické vyšetrenie). U osôb > 25-

r. je prvý záchvat kŕčov často prvým prejavom mozgového nádoru. Vyššia dg. citlivosť sa 

dosahuje aktivačnými metódami pomocou hyperventilácie al. fotostimulácie. 

Dfdg. epilepsie – pre účinnú th. je dôleţité presné určenie typu e. Od e. treba odlíšiť iné stavy s 

poruchou vedomia, najmä kardiovaskulárne podmienené poruchy vedomia (kolaps, synkopa, 

sy. karotického sínusu, sy. vertebrobazilárnej insuficiencie, sy. a. vertebralis, Adamsov-

Stokesov sy.), narko-lepsiu (drop attack), kataplexiu, ,,cerebellar fits", Pickwickov sy., tetaniu, 

hystériu. 

Osobitne ťaţká môţe byť dfdg. e. v starobe. Keď sa zjaví epileptický prejav v pokročilom veku, 

treba najprv vylúčiť extracerebálne príčiny, a to 1. kardiovaskulárne (stenózu aorty, posturálnu 

hypotenziu, zlyhávanie ľavej komory, arytmiu); 2. metabolické (hypoglykémiu, hyperosmolálnu 

neketotickú kómu, urémiu, hypokalciémiu); 3. epileptogénne drogy (alkohol). 

Z intracerebrálnych príčin e. starých ľudí ide vo vyše 1/2 prípadov o postihnutie mozgu cievneho 

pôvodu; mozgové infarkty sú častejšie ako hemorágia. Epileptický záchvat sa môţe zjaviť pri 

vzniku al. v ktorejkoľvek fáze, niekedy aţ po mnohých mes. Mozgové nádory sa zisťujú asi v 12 

%, kraniocerebrálne poranenia v 6 %, chron. subdurálny hematóm v 2 %, atrofický proces 

verifikovaný CT u pacientov s demenciou nevaskulárneho typu  v  8 %.  Asi v 16 % sa príčina e. 

nezistí. Dg. sťaţuje skutočnosť, ţe veľa osôb > 60-r. má abnormálne EEG. CT vyšetrenie je u 

starých epileptikov indikované v prípade nezlepšovania al. progresie sa neurol. nálezu, pri 

podozrení na expanzívny proces a celkový stav by dovolil neurochir. výkon. 



Fokálny epileptický záchvat sa môţe mylne pokladať za tranzientný ischemický atak a recidi-

vujúcu cievnu príhodu. Po epileptických záchvatoch typu grand mal môţe pretvrvávať 

hemiparéza 2 – 4 d. Odlíšenie epileptického loţiska od recidivujúcej cievnej mozgovej príhody 

má th. i prognostický význam. 

Th. epilepsie – pri sek. e. treba pokiaľ moţno odstrániť príčinu (napr. nádor). Th. prim. e. má 

byť komplexná. Farmaká sa nepodávajú pri jednom izolovanom záchvate, ale len pri 

opakujúcich sa záchvatoch. Th. zahrňuje úpravu ţivotosprávy (pravidelný reţim, pravidelný 

spánok), diéty (abstinencia alkoholu, kakaových produktov, čiernej kávy, adekvátny prívod 

tekutín), pracovné úpravy (nie je vhodná práca na smeny, v noci, vo výškach, v zariadeniach, 

kde môţe pacient ohroziť seba al. iných). Ojedinelý záchvat sa nelieči. Ak ide o častejšie 

záchvaty, podávajú sa po vylúčení špecifických príčin dlhodobo antikonvulzíva. 

V th. idiopatickej e. sú dôleţité niekt. princípy: Pouţíva sa podľa moţnosti čo najmenej 

antikonvulzív (uprednostňuje sa monoterapia pred polyterapiou). Podáva sa jeden liek (od 

jedného lekára) s čo najmenšou toxickosťou. Dávkovanie je individuálne, lebo tolerancia 

pacientov na antikonvulzíva kolíše. Uţívanie lieku neprerušovať. Pomaly zvyšovať dávku v 

priebehu 2 – 3 mes. Lieky treba uţívať pravidelne za sledovania neţiaducich účinkov, 

záchvatov, vnútorného prostredia, príp. koncentrácie antiepileptika v krvi. Dlhodobým uţívaním 

antikonvulzív moţno v súčasnosti zbaviť záchvatov aţ 60 – 70 % pacientov. 

Ţivot epileptika je ohrozený náhlym bezvedomím, napr. pri kúpaní, pádom z výšky, dopravnou 

nehodou, poranením strojom, pri práci s ohňom a i. rizikami, čo treba zvaţovať pri voľbe 

povolania. Pacient s častými záchvatmi má byť stále pod dozorom.  

Motorové vozidlo môţe riadiť pacient, ak nemal ostatné 4 r. záchvat, na EEG sa nezistia 

špecifické zmeny a pacient je aspoň 2 r. bez antiepileptickej th., kt. sa pozvoľna počas 2 r. 

zniţovala. V iných krajinách sú tieto kritériá miernejšie. 

Nie je vhodné uzatvárať manţelstvá ak aj partner má e., najmä ak ide o geneticky podmienené 

ochorenie. Pohlavný ţivot ochorenie neovplyvňuje; barbituráty tlmia potenciu muţa. 

Úprava životosprávy – pacienta treba dôkladne poučiť najmä o týchto zásadách: vyvarovať sa 

nadmerného tepla, prudkého slnka, prekúrených miestností. Pacient má spať len raz/d, vstávať 

a líhať pokiaľ moţno v ten istý čas vo všedný deň i sviatok. Alkohol všetkého druhu a mnoţstva 

(napr. vo forme tinktúry, dokonca jeho vdychovanie pri vonkajšej aplikácii francovky al. kolínskej 

vody) je kontraindikovaný. Nevhodná je korenená a príliš slaná strava (retencia vody). Nikotín, 

káva a čaj ochorenie neovplyvňujú. Nepriaznivo pôsobí aj úplná nečinnosť; pri koncentrovanej 

činnosti sú záchvaty menej časté ako v čase odpočinku.  

Farmakoterapia epilepsie →antiepileptiká. V th. parciálnych typov záchvatov (Jacksonove 

záchvaty, adverzívne záchvaty, psychomotorické záchvaty) sa osvedčuje karbamazepín 

(Biston
®
), v th. grand mal -- barbituráty, hydantoináty a primidón, v th. petit mal - sukcínimidy, 

trimetyloxazolidíndión, klonazepam, valproáty, benzodiazepíny, príp. dipropylacetát sodný.  

Zásady th. status epilepticus: 1. zabrániť moţnému úrazu (premiestiť pacienta z prostredia, kde 

by sa mohol poraniť); 2. udrţovať voľné dýchacie cesty (gumový klín medzi zuby zo strany, 

tubus, príp. intubácia); 3. zabezpečiť adekvátnu ventiláciu (vhodná poloha tela, uvoľnenie 

jazyka), podávať kyslík 4 – 6 l O2/min, podľa analýzy krvných plynov; 4. pred započatím 

antikonvulzívnej th., sa podáva 25 g glukózy i. v., u alkoholikov 100 mg tiamínu; 5. 

antikonvulzívna th. sa začína podaním 10 – 20 mg diazepamu i. v. v priebehu 2 – 4 min, príp. 

opakovane, príp. infúziou 50 mg diazepamu v 500 ml fyziol. rozt. počas 6 h (cave: depresia 

dychu, antidótum je prípravok Anexate
®
); 6. ak sa záchvaty zjavia znova podáva sa fenobarbital 

5 – 7 mg/kg, príp. fenytoín 8 – 12 mg/kg (rýchlosťou < 50 mg/min, max. 1000 mg v priebehu 20 



min za kontroly EKG; cave bradykardia, hypotenzia); účinný je aj klonazepam i. v. (Rivotril
®
). 

Potom 24 h bez medikácie. Ďalšia moţnosť je barbiturátová narkóza (+ Thiopental
®
 al. 

Distraneurin
®
 i. v.). V ťaţších prípadoch je nevyhnutná arteficiálna ventilácia a myoplégia. 

Protiedémovo pôsobia kortikoidy. Spočiatku stavu bývajú účinné hypertonické rozt., kt. majú 

sedatívny, príp. nutritívny účinok (hypertonická glukóza, manitol, síran horečnatý). 

Th. status epilepticus je ţivotne dôleţitá. Platí čím skôr, tým lepšie. Prolongované extrémne 

impulzácie neurónov majú totiţ za následok ich energeticko-metabolické vyčerpanie a nekró-zu. 

Nestačí len tlmiť kŕče kurarizáciou, ale treba tlmiť aj epileptické výboje.  

Antiepileptiká nevyvolávajú poškodenie mozgu a nezhoršujú duševné schopnosti. Ak v prie-

behu ochorenia nastalo poškodenie mozgu, je to najčastejšie následkom základného ochorenia 

(metabolické, degeneratívne, zápalové a i. poškodenie). Na začiatku th. sa po antiepileptikách 

môţe zjaviť prechodná únava a ospalosť, kt. však miznú (aj pri zvyšovaní dávok) najneskôr v 

priebehu niekoľkých d. 

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

Najčastejšie používané antiepileptiká 

I. generácia 

BARBITURÁTY 

• Fenobarbital  – th. dávka: 200 – 400, th. konc. 10 – 40, Indikácie: záchvaty grand mal, parciálne  

   záchvaty, (jednoduché, komplexné), petit mal; NÚ: únava, strata motivácie (u detí nepokoj,  

   predráţdenosť; interakcie: urýchľuje odbúravanie fenytoínu , kumarínov,digitoxínu, zlyhanie perorálnej  

   antikoncepcie (Phenobarbital
®
)          

• Primidon – th. dávka: 500 – 1250*, th. konc.:  (4)8 – 12(15); indikácie: záchvaty grand mal, parciálne  

   záchvaty (jednoduché, komplexné); NÚ: mozočková ataxia, alergický exantém, osteopatia, leukopénia,  

   hepatotoxickosť (Lepsiral
®
)  

HYDANTOINÁTY 

• Fenytoín – th. dávka: 250 – 500, th. konc.: (4)8 – 12(20); indikácie: záchvaty grand mal, parciálne  

   záchvaty (jednoduché, komplexné); NÚ: hyperplázia gingívy, hypertrichóza, akne, keratóza,  

   osteomalácia, psychotické zmeny, megaloblastová anémia z nedostatku kys. lisťtovej, diplopia, zlyhanie  

   perorálne antikoncepcia (Sodanton
®
)    

• Mefenytoín – th. dávky:  300 – 600,; indikácie: záchvaty grand mal, parciálne záchvaty (jednoduché  

   komplexné); NÚ: ataxia, nystagmus, pancytopénia, dermatitída 

II. generácia 

BENZODIAZEPÍNY 

• Diazepam – th. dávky 10 – 150; indikácie: petit mal, status epilepticus; NÚ: ospalosť, ataxia 

• Klonazepam – th. dávky: 1 – 10; indikácie: petit mal, myoklonické záchvaty; NÚ: ospalosť, ataxia 

ROZLIČNÉ 

• Etosukcimid  – th. dávky 500 – 1500 mg; th. konc.: 40 – 100; indikácie: petit mal; NÚ: letargia, tinitus,  

   cefalea, leukocytopénia, dermatitída, nauzea, vracanie, ataxia, fotofóbia; tox. konc.: > 100 mg/l  

   (Petimid
®
, Suxilep

®
,  Zarontin

®
) 

• Metosukcimid – th. dávky  500 – 1000, th. konc.: 40 – 100; indikácie: petit mal; NÚ: ataxia   

• Trimetadión – th. dávka: 600 – 800, deti: 300 – 600; th. konc.: 700; indikácie: petit mal; NÚ: útlm kostnej  

   drene, dermatitída, útlm CNS, nauzea, nefrotoxickosť  (Trimedal Spofa
®
,  Tridione

®
, Trimethadione

®
)  

• Valproát – th. dávky: 1000 – 1500, deti: 15 – 20 mg/kg); th. konc.:  50 – 100; indikácie: petit mal,  

   parciálne záchvaty (komplexné); NÚ: vzostup hmotnosti, padanie vlasov, tras (upravuje sa po - 

   blokátoroch), hepatotoxickosť; toxická koncentrácia: > 100 mg/l (Depabin Chrono
®
, Orfiril

®
)  

• Dipropylacetát sodný  –  th. dávka 600, deti 20 mg/kg, dmd 1000 – 1600 mg (Convulex
®
, Everiden

®
) 

• Karbamazepín – th. dávka: 400 – 1200*; th. konc.: 3 – 8 (12); indikácie: grand mal, parciálne záchvaty  

  (komplexné); NÚ: alergická leukopénia, dermatóza, pri predávkovaní diplopia, neistá chôdza, závrat,  

  ospalosť; zlyhanie perorálnej antikoncepcie (Biston
®
)  

• Acetazolamid – th. dávky:  250 – 750; indikácie: petit mal, detské záchvaty, grand mal; NÚ: parestézie,  

   metabolická acidóza 



III. generácia 

• Felbamát  

• Gabapentín – Gabapentin Tobrex
®
 100 a 300 mg cps., Gasbapentin Stichting

®
 100, 300 a 400 cps,  

   Gabapentin-TEVA
®
 100, 200, 300, 400 a 600 mg cps. resp. tbl. flm, Gordius

®
 300 a 400 mg cps.,  

   Neurontin
®
 100, 300, 400, 600 a 800 mg cps., resp.  tbl. flm., Nurabax

®
   

• Levatiracetam – Kepra
®
  100, 250, 500, 750 a 1000 mg cps., resp. tbl. flm. 

• Tiagabín – Gabitril
®
 5, 10, 15 tbl. flm.  

• Topiramát – Topamax
®
 10, 15, 25, 50 100 a 200, Topioragis

®
 100 a 200, Topiramat Arrow, Merck,  

   Sandoz, ratiopharm 25, 50, 100 a 200 

• Vigabatrín – Sabril
®
 

• Zonisamid  

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

* zvyšovať pomaly v priebehu 10 d 

Monitorovanie antiepileptík – stanovovanie koncentrácie antiepileptík v krvi môţe odhaliť 

odchýlky od terapeutického rozpätia a vysvetliť neúčinnosť th. (príliš nízke koncentrácie), príp. 

prejavy intoxikácie (vysoké koncentrácie). Koncentráciu antiepileptík však môţu ovplyvniť aj iné, 

súčasne uţívané lieky, kt. môţu urýchliť al. spomaliť odbúravanie antiepileptika. 

Chir. th. je metódou voľby pri lokalizovaných ochoreniach mozgu, ako je nádor, absces. Pri 

difúznejšom postihnutí mozgu (epileptogénne ohnisko vo forme jazvy po úraze, ischemickom 

poškodení, zápale, tuberóznej skleróze ap.) treba zváţiť ďalšie okolnosti, ako je účinnosť 

farmakoterapie a výhliadky chir. zákroku na úspech. Do úvahy prichádzajú najmä loţiská v 

prednej časti temporálneho laloka. Od väčších mutilujúcich zásahov, ako je rozrušenie 

neuronálnych sietí podieľajúcich sa na epileptogenéze sa uţ upustilo. Novšie sa zavádzajú 

elektródy do oblasti ncl. caudatus, cerebela a i. miest mozgu, pomocou kt. sa dá stimuláciou 

mozgovej kôry zabrániť rozvoju záchvatu (neurostimulátory a neuroprotézy). 

Epilepsia centrencefalická →generalizovaná epilepsie. 

Epilepsia cursiva – záchvaty úteku (Sisler, 1953). 

Epilepsia dacrystica – epileptické ekvivalenty prejavujúce sa paroxyzmálnym plačom (Offen, 

1976). 

Epilepsia fokálna →lokalizovaná epilepsie. 

Epilepsia fotogénna – epileptické paroxyzmy vyvolané intermitentným blikajúcim svetelným 

dráţdením, nemá špeciálne záchvaty; fotostimulácia sa pouţíva na aktiváciu EEG. 

Epilepsia gelastica – epileptický ekvivalent paroxyzmálneho smiechu (Trousseau, 1873). 

Epilepsia generalizovaná – syn. centrencefalická, e. vychádzajúca z hlbokých centrálnych 

štuktúr a šíriaca sa do celého CNS; vţdy bývajú prítomné poruchy vedomia (komplexná e.). 

Epilepsia choreica (Bechterew) – syn. psychomotorické záchvaty. 

Epilepsia Jacksonská – Jacksonov sy. (→syndromy). 

Epilepsia komplexná – e. s poruchou vedomia. 

Epilepsia larvovaná – klin. nemanifestná e., pôvodne syn. pre psychomotorické záchvaty 

(Morel, 1872). 

Epilepsia lokalizovaná – syn. fokálna, loţisková, ohnisková, parciálna, e. vyvolaná ohniskom; 

môţe byť parciálna al. generalizovaná. 

Epilepsia lokálna →lokalizovaná epilepsia. 

Epilepsia ložisková →lokalizovaná epilepsia. 



Epilepsia myoclonica →Unverrichtov sy. (→syndrómy). 

Epilepsia ohnisková →lokalizovaná epilepsia (→syndrómy). 

Epilepsia parciálna →lokalizovaná epilepsia (→syndrómy). 

Epilepsia partialis continua (Koţevnikov, 1893).-- syn. epilepsia polyclonica continua 

epileptoides, parciálna e., Jacksonov status epilepticus. 

Epilepsia primárna – syn. idiopatická, e. bez zjavnej príčiny. 

Epilepsia procursiva – psychomotorické záchvaty (Bootios, Bourneville, Bonnefous, 

Trousseau). 

Epilepsia psychická, čistá – psychomotorický záchvat (Laroussinie, Spartling, Norman, 

Derolle). 

Epilepsia quiritaria – [l. quiritare kričať] epileptický ekvivalent temporálnej epilepsie (Sethi a 

Rao, 1976). 

Epilepsia retrokurzívna  – psychomotorické záchvaty (Lannois). 

Epilepsia saltatórna – psychomotorické záchvaty (Simonini). 

Epilepsia sekundárna – syn. symptomatická, vyvolaná anat. intrakraniálnou léziou al. 

sprevádzajúca iné, základné, napr. metabolické ochorenie. 

Epilepsia simplexná – syn. fokálne, lokálne, ohniskové záchvaty, e. bez poruchy vedomia. 

Epilepsia symptomatická →sekundárna epilepsia.  

epileptická demencia – demencia vzniknutá následkom záchvatov a traumatického 

poškodzovania mozgu (napr. pádmi pri záchvate). Uvádza sa, ţe po 20 r. trvania choroby 

postihuje aţ 2/3 epileptikov.  

epileptické ohnisko – patol. loţisko v mozgovom tkanive, kt. vzniká následkom pôsobenia 

exogénnych a endogénnych faktorov a podmieňuje vznik →epileptického záchvatu. Tvorí ho 

sieť hyperaktívnych (excitovaných) neurónov. Inaktívny stred ohniska obklopuje tzv. prechodná 

zóna, kt. obsahuje patol. zmenené neuróny. Ich telá sú zbavené synaptických kontaktov, 

astrocytovú gliu, kt. zaniká, nahrádza fibrózna glia, neschopná plniť normálne metabolické 

funkcie. Redukuje sa dendritické vetvenie, zanikajú synapsie. Porušený je pomer medzi 

excitačnými a inhibičnými synapsiami, pričom inhibičné synapsie sú vulnerabilnejšie. 

Epileptické ohnisko vykazuje prejavy autonómnej elekt. hyperaktivity s typickým synchrónnym 

vystreľovaním akčných potenciálov (hrotov). Príčinou hyperaktivity neurónov je ich zvýšený 

metabolizmus a deficit inhibičných neurónov. Typická je perzistujúca depolarizácia dendritov, kt. 

utvára potenciálový spád smerujúci k depolarizovanému miestu. To podmieňuje udrţovanie 

neurónov v stave stálej čiastočnej depolarizácie a ich zníţený prah dráţdivosti. Epileptický výboj 

s vysokou frekvenciou vzniká v prípade, ţe prúd prekročí túto prahovú hodnotu. 

Charakteristické sú opakované rytmické hypersynchrónne depolarizácie, kt. sa na EEG 

prejavujú komplexami vysokoamplitúdových hrotov a vĺn. 

Medzi záchvatmi sú membrány neurónov depolarizované (depolarizačný posun) a v neurónoch 

sa generujú hroty (spikes). Po depolarizačnom posune nastáva hyperpolarizácia a produkcia 

akčných potenciálov sa zastavuje. Okrem inhibície neurónmi okolia ohniska sa uplatňuje aj 

inhibícia v samotnom ohnisku, aj keď oneskorená. V záchvate sa táto inhibícia stráca a 

nahrádza depolarizáciou, preto vystreľovanie hrotov pretrváva. Neuróny okolia sa aktivujú, čím 

sa zaangaţujú do epileptického procesu (recruitment). 



Intaktné neuróny v okolí ohniska tvoria inhibovanú zónu okolo hyperaktívneho ohniska, kt. 

zabraňuje šíreniu hyperaktivity z ohniska. Hyperaktivita sa môţe z ohniska rozšíriť do okolia, iba 

ak sa táto prekáţka obíde. Pri ohnisku v kôre nastáva generalizácia záchvatu cestou 

kortikotalamických spojení cez talamus. 

Obr. 1. Vznik jednotkového hrotového 

potenciálu v neuróne. V synapsii sa 

nachádzajú vezikuly (VE) neurotransmiteru. 

Energiu synaptickým procesom dodávajú 

mitochondrie (MI). V presynaptickej (PRSN) 

a postsynaptickej (POSN) časti membrány 

(M) neurónu je fosfolipidová dvojvrstva s 

iónovými kanálmi (valčekové útvary), a to 

napäťovo riadené (NR) otvárajúce sa 

depolarizáciou membrány a transmiterovo 

riadené (TR) otvárajúce sa po spojení 

transmiteru so špecifickým receptorom na 

okraji kanála. Mikropipeta (MIP) zanorená do 

neurónu sníma elekt. potenciál (negat. vnútri a pozit. na vonkajšej strane bunky), kt. kolíše okolo 50 – 70 

mV. Po zosilnení (EEG) moţno potenciál registrovať. Ak nastane kritická depolarizácia, vyšle neurón po 

axóne vzruch k ďalším neurónom. Súčasne so vzruchom sa zjaví transpolarizácia membrány trvajúca 1 

ms, kt. sa prejaví jednotkovým potenciálom hrotového tvaru (H). Priemer neurónov je asi 10 – 100 mm, 

počet synapsií na neuróne 10
2 
– 10

4
 od 10 – 100 iných neurónov (podľa Fabera, 1995)  

Synchrónne aktivity epileptického ohniska trvajú obyčajne 50 – 100 ms. Ak trvajú niekoľko s, vzniká 

fokálny záchvat. Ak trvajú viac s aţ min a rozšíria sa na celú kôru, vzniká parciálny al. generalizovaný 

záchvat. Po určitom čase sa hyperaktivita spätnoväzbovými laterálnymi inhibičnými spojeniami utlmuje a 

záchvat sa ukončí. Ide pp. o vyčerpanie energetických zásob neurónov a ich neschopnosť ďalej generovať 

akčné potenciály. 

Na aktivácii epileptického ohniska sa zúčastňuje aj fenomén postsynaptickej potenciácie: opakovaná 

aktivácia synapsie totiţ zvyšuje synaptickú vodivosť, aţ sa príp. táto aktivita fixuje. Fenoménom 

postsynaptickej potenciácie sa vysvetľuje aj vznik zrkadlových loţísk v kontralaterálnej hemisfére v 

miestach synaptických spojení s prim. loţiskom. 

Poškodené neuróny v ohnisku sú deaferentované a deliberované a nachádzajú sa v parabiotickom stave. 

Patologicky pália, t. j. vysielajú veľmi rýchlo svoje impulzy zachovanými neuritmi k ďalším neurónom. 

Takýchto vysokofrekvenčných neurónov je v ohnisku asi 10 %. 40 % neurónov je fakultatívne epilepticky 

páliacich, t. j. vybíjajúcich sa občas normálne (pomaly), občas však patol. (rýchlo). Zvyšných 50 % 

neurónov v loţisku sa vybíja normálne. Dôleţitá je funkcia práve 40 % neurónov, kt. aktuálny stav určuje, 

či vznikne nadkritické mnoţstvo epilepticky vybíjajúcich neurónov. Ak takýto stav nastane, epileptická 

aktivita sa iradiuje do okolia, vzniknú sek. ohniská a ďalším pôsobením na talamus aj generalizácia 

výbojov na celú kôru, pričom sa môţe zjaviť klin. manifestný záchvat. 

Obr. 2. Reverberačné (cyklické) kortiko-

subkortikálne okruhy na sagitálnom reze 

hemisférou: I. Olfaktorinencefalický – má funkciu 

čuchovej percepcie, prebúdzacej (štartovacej) 

reakcie primitívnych stavovcov (,,arousal``), pri 

primátoch ovplyvňuje emócie a náladu. V EEG sa 

prejavuje frekvenciou , najmä v amygdale, kde 

býva synchrónna s dýchaním. II. Septo-



hipokampový okruh – hlavná súčasť limbického systému, kt. realizuje mechanizmy dlhodobej pamäti, 

afektivity, inštinktov, vecného myslenia, má zvýšenú funkciu v paradoxnom spánku, jeho obvyklá 

frekvencia v EEG je ∂. III. Talamokortikálny okruh – fylogeneticky najmladší, jeho funkciou je vigilita, 

reaktivita, abstraktné myslenie, spánok (pp. najmä synchrónny). V EEG sa prejavuje v plnej vigilite 

aktivitou a. K modulačným systémom uloţeným najmä v mozgovom kmeni, kt. ovplyvňujú reverberačné 

okruhy patrí: ascendentný retikulárny aktivačný systém (AR) – jeho funkciou je udrţovanie vigility, rýchlosť 

reakcie, svalového tonusu, nuclei raphe (NR) – zabezpečuje synchrónny spánok; locus caeruleus (LC) – 

zabezpečuje paradoxný spánok. AA – area adolfactoria; AM – amygdala; BO – bulbus olfactorius; CO – 

neocortex; EP – epileptické ohnisko; HI – hipokampus; HT – hypotalamus; HY – hypofýza; TH – talamus. 

Silne prerušované čiary – reverberačné okruhy, tenké čiary – spojenie modulač-ných kmeňových 

systémov s vyššími etáţami (podľa Fabera, 1995) 

Vznik epileptického ohniska ovplyvňujú rôzne exogénne a endogénne faktory. 

K exogénnym faktorom podieľajúcim sa na vzniku epileptického ohniska patrí organické 

poškodenie mozgu, kt. je následkom rôznych mechanizmov. Sú to: 

1. Perinatálne poškodenie mozgu – pri mechanickom poškodení hlavičky, zmenách prekrvenia 

mozgu a hypoxii plodu pri poruchách placentárneho al. pľúcneho obehu; najcitlivejšou oblasťou 

pre perinatálne noxy je oblasť hipokampu. Epileptické ohnisko môţe vzniknúť uţ pri malej 

asfyxii novorodenca počas ťaţkého pôrodu. 

2. Traumatické poškodenie mozgu – komócie, kontúzie, intrakraniálne krvácanie, mikro-traumy; 

epileptické ohnisko vzniká bezprostredne po traume, častejšie však s odstupom času ako 

dôsledkok pôsobenia gliovej jazvy: v miestach zranenia vznikajú kolagénové fibrózy, v 

povrchových vrstvách miznú neuróny a tvoria sa meningocerebrálne jazvy. Zjavujú sa aj 

subkortikálne zmeny, kt. deaferentujú kôru a tým tieţ prispievajú k vzniku epileptického ohniska. 

3. Neuroinfekcie (encefalitídy, meningitídy) – v akút. štádiu môţe byť dôsledkom pôsobenia 

baktériových toxínov, po odznení infekcie následkom trakčných zmien. Purulentné meningitídy 

nepostihujú len leptomeningy, ale aj povrchové časti kôry mikrogliovými infiltráciami a 

hypertrofiou astrocytov, kt. porušujú dendritickú arborizáciu, a tým modulačnú nešpecifickú 

reguláciu, kt. aferencie smerujú do týchto vrstiev kôry. Epileptické ohnisko však môţe vzniknúť 

aj následkom vysokej horúčky, kt. môţu vyvolať fokálnu febrilnú koagulopatiu al. meziálnu 

temporálnu sklerózu.  

4. Expanzívne intrakraniálne procesy – benígne a malígne nádory, abscesy mozgu, chron. 

subdurálne hematómy; pri vzniku epileptického ohniska sa uplatňuje priame mechanické 

pôsobenie. 

5. Stavy po operáciách mozgu – dôsledok pôsobenia jaziev. 

6. Cerebrovaskulárne ochorenia – ide o stavy po ischemických a hemoragických iktoch, zriedka 

o kongenitálne a-v malformácie, aneuryzmy intracerebrálnych ciev. 

7. Chron. intoxikácie – abúzus alkoholu (alkoholická encefalopatia) a i. drog v adolescencii sa 

stáva najčastejšou príčinou e. vo veku 30 r. E. môţu vyvolať aj intoxikácie organofosfátmi, 

olovom a i. látkami. 

Vnútorné faktory zahrňujú: 

1. Dedičná záťaž, kt. sa môţe týkať nevhodného spôsobu hojenia mozgových lézií smerom k 

utvoreniu epileptického ohniska, vrodenému zvýšeniu pohotovosti k záchvatom, väčšej citlivosti 

receptorov na excitačné aminokyseliny, väčšej hustoty membránových sodíkových kanálov, 

hypersenzitivity na stroboskopické svetlo, hormóny, exogénne zmeny spánkových fáz atď. Ide 

obyčajne o polygénovo podmienené faktory s komplexnými typmi dedičnosti. Môţe ísť o 



vrodené morfol. anomálie, napr. meziálna temporálna skleróza, lobulárna cerebelárna skleróza, 

ulegýria, t. j. akýsi druh získanej mikrogýrie al. funkčné poruchy, napr. vznik nových synapsií, 

keď silne excitované glutamínergické neuróny tvoria akýmsi pučaním (sprouting) nové excitačné 

axónové kolaterály a synapsie samy od seba, t. j. autopsie. 

Geneticky podmienené epileptické myši – majú vrodený deficit GABA-benzodiazepínových 

receptorov a zníţenú aktivitu ATPázy. Pretoţe rovnováhu medzi Na a K v extra- a 

intracelulárnom priestore určuje ATPáza, hromadí sa v extracelulárnom priestore v 

záchvatovom loţisku draslík, čo má za následok depolarizáciu membrány neurónov. 

2. Poruchy elektrolytov – napr. porucha sodíkovej pumpy so zvýšením obsahu Na
+
 a poklesom 

K
+
 v neurónoch a následnou depolarizáciou, vznikom akčného potenciálu a iradiáciou 

podráţdenia; hydantoináty stimulujú sodíkovú pumpu. 

3. Poruchy oxidačného metabolizmu – napr. zníţenie aktivity cytochrómoxidázy a hexokinázy v 

neurónoch v medzizáchvatovom období, podmienené geneticky al. následkom zmien v gliových 

jazvách; na vzniku epileptického ohniska sa podieľa hypoglykémia; väčšina antiepileptík 

stimuluje transport glukózy do tkanív. 

4. Poruchy metabolizmu aminokyselín – pokles voľných aminokyselín, poruchy dekarboxylácie 

kys. glutámovej s nedostatkom GABA a taurínu. Za excitačné sa pokladajú niekt. 

aminokyseliny, napr. asparagín, glutamín. Epileptické výboje v neurónoch v tkanivových 

kultúrach rezov z hipokampu sa dajú vyvolať aktiváciou NMDA receptorov. Aktivácia 

chiskvalátového al. kainátového receptora utvorí síce pretrvávajúcu stálu depolarizáciu, ale 

výboje nevznikajú. Neurón je zrejme inhibovaný nielen hyperpolarizáciou (nachádza sa v 

anódovom bloku) ale aj depolarizáciou (je v katóvodom bloku, keď je membrána v akomsi stave 

vybitia, vyčerpania). Ako antiepileptiká sa preto osvedčujú antagonisty NMDA, kt. blokujú 

činnosť NMDA receptorov. 

4. Deficit pyridoxínu s poruchou dekarboxylácie kys. glutámovej na GABA zapríčiňuje zvýšenú 

pohotovosť ku kŕčom (napr. pri výţive dojčiat na umelom mlieku, kt. neobsahuje pyridoxín, príp. 

th. izoniazidom a i. hydrazidmi, kt. inaktivujú vitamín B6, koenzým glutamátdekarboxylázy, kt. sa 

zúčastňuje na syntéze GABA). 

5. Intracelulárny nadbytok amoniaku – zvýšená tvorba, porucha detoxikácie amoniaku, príp. 

kombinácia obidvoch mechanizmov; amoniak pôsobí konvulzívne prostredníctvom kys. g-

guanidínmaslovej. 

6. Nadbytok acetylcholínu na synapsiách – následkom zvýšenej tvorby, uvoľňovania al. inhi-

bície cholínesterázy. 

7. Poruchy membrány neurónov. 

8. Zvýšená permeabilitu ohniska pre kys. listovú – kys. listová inhibuje spätnu resorpciu 

excitačne pôsobiacej kys. glutámovej, kt. nahromadenie môţe pôsobiť epileptogénne. 

9. Poruchy metabolizmu biogénnych amínov – napr. nedostatok noradrenalínu v mozgu. V 

mozgu a likvore epileptikov je málo inhibičných transmiterov – sérotonínu i GABA; ďalší 

inhibičný trasmiter tyrozín má dokonca zníţené vylučovanie močom u epileptikov. 

Experimentálne moţno epileptický záchvat vyvolať aplikáciou hyperbarického kyslíka (Bertov 

efekt, 1878), vyvolaním intracelulárnej hyperhydratácie (napr. pri pitresínovom teste), 

hypokalciémie, hypoglykémie (pri inzulínovej th. kóme). 

Ak je matka zdravá, e. otca nemá vplyv na vznik vývojových chýb plodu. E. obidvoch rodičov 

však zvyšuje riziko e. v potomstve asi na 11 %. 



Epileptické ohnisko sa uplatňuje najmä pri fokálnej e. 

epileptický záchvat – záchvat →epilepsie. Vyvoláva porucha rovnováhy medzi procesom 

podráţdenia a útlmu. Ide o abnormálny elekt. výboj, kt. šírenie v kôre mozgu nie je kontrolované 

procesmi útlmu. Moţno ho vyprovokovať aj u zdravých osôb, napr. odňatím alkoholu al. drogy. 

Pri e. je však trvale narušená dráţdivosť nervových buniek, takţe záchvaty vznikajú a opakujú 

sa bez zdanlivo dokázateľnej provokujúcej príčiny. Pomocou EEG moţno dokázať abnormálnu 

elekt. aktivitu mozgu. 

Veľký epileptický záchvat – grand mal, je generalizovaný tonicko-klonický záchvat, začína sa 

bez aury, náhlou poruchou vedomia a napnutím celého kostrového svalstva. Obvykle nastáva 

náhly pád s moţným úrazom hlavy, kt. sa spája s neprirodzeným výkrikom v dôsledku tonického 

kŕča dýchacieho svalstva a vytlačenia vzduchu z pľúc. Po krátkej apnoickej prestávke sa 

dýchanie stáva nepravidelným, chrčivým, oči sú otvorené, stočené, zrenice nápadne široké, 

pohľad strnulý. Končatiny sú vystreté, hlava zaklonená v opistotone. Po tejto fáze ,,napínania", 

trvajúcej 20 – 30 s, nastáva fáza typických rytmických kŕčov dolných i horných končatín, ale aj 

hlavy a svalov tváre. Zvyšuje sa vylučovanie slín a hlienov zmiešaných s kr-vou z pohryzeného 

jazyka al. pier, čo sa prejaví krvavou penou na ústach. Tvár a pery sú sinavé. Často nastáva 

mimovôľový odchod moču. Záchvat trvá obyčajne 1 – 2 min. Po záchvate je pacient extrémne 

vyčerpaný, v hlbokom bezvedomí, spotený, chrapľavo dýcha. Nereaguje na hovorené slovo ani 

bolestivé podnety. Záchvat sa končí hlbokým vdychom, po kt. začína pacient normálne dýchať, 

sinavosť mizne, vracia sa mu vedomie, býva zmätený, dezorientovaný, často agresívny. Na 

záchvat má úplnú amnéziu. Obyčajne sa sťaţuje na bolesti hlavy, únavu, chce sa mu spať. Na 

EEG sú generalizované, rytmické, bilaterálne synchrónne a symetrické ostré vlny vysokej 

amplitúdy, frekvencie aj > 100 Hz. 

Záchvaty tohto druhu sa vyskytujú asi v 3 – 5 % detí v priebehu horúčkového ochorenia 

(febrilné, horúčkové kŕče (ak sa častejšie opakujú a dlhšie trvajú, ide o tzv. komplikované 

horúčkové kŕče). 

Ošetrovanie jednotlivého záchvatu – pacient je niekedy schopný rozpoznať blíţiaci sa záchvat a 

sám sa uchrániť pred zranením. Pri dlhšej aure moţno niekedy zabrániť záchvatu stlačením 

výstupu II. vetvy n. trigeminu, uvoľnením odevu, rýchlym uţitím lieku pri prodromoch al. aure. 

Akonáhle sa dostavia kŕče, nemoţno uţ záchvatu zabrániť. Treba uvoľniť odev, a najmä hlavu 

chrániť pred nárazom. Pohryzeniu jazyka treba zabrániť vsunutím vreckovky, zátky ap. medzi 

zuby, zapadnutiu jazyka otočeniu hlavy na stranu. Dozor nad pacientom má trvať aj po 

záchvate. Keď je záchvat ťaţký al. opakovaný, moţno podať diazepam 10 mg i. v.  

epileptiformis, e – [g. epilambein zachvátiť, spadnúť + l. forma podoba] epiletiformný, podobný 

→epilepsii.  

epileptogénny podnet – náhla zmena endogénneho al. exogénneho prostredia (infekcia, 

intoxikácia, hormonálna nerovnováha, elekt. podnet, zrakový al. sluchový podnet), kt. vyvoláva 

→epileptický záchvat. U človeka je zriedka rozhodujúcou zloţkou epileptogenézy. Častejšie sa 

pozoruje u zvierat (audiogénna e. hlodavcov, fotogénna e. paviánov). U ľudí môţe záchvat 

vyvolať prerušované svetlo, príp. striedanie bielych a čiernych plôch (diskotéka, vodná hladina, 

slnko medzi listami stromov, televízia, jazda autom alejou stromov). Pri zriedkavo sa 

vyskytujúce reflexnej e. vzniká záchvat vţdy po konkrétnom podnete. 

Záchvatovú pohotovosť môţe zvýšiť ľahká hypoxia mozgu, kt. vyvoláva najmä petit mal. 

Zvyšovanie al. zniţovanie teploty provokuje bezvedomie s kŕčami. Pred týmito klin. prejavmi sa 

zjavujú v EEG subklinické epileptické výboje pri hypertermii (predtým pouţívanej v th. syfilisu) i 

hypotermii na začiatku hibernácie pred ťaţkými operáciami. Uvádza sa, ţe 75 % detí dostáva 



febrilné kŕče pri teplote > 39,2 °C. Experimentálne moţno e. vyvolať lokálnou aplikáciou chladu 

al. tepla. 

Hypoglykémia (pokles glykémie < 1,2 mmol/l) vyvoláva petit mal. Záchvaty vyvolané inzulínom 

sa dodnes pouţívajú na šokovú th. psychóz. V 90 % ide o myoklónie, o grand mal len v 3 %.  

Tendencia k epileptickému záchvatu sa zvyšuje pri poklese Na
+
 < 125 mmol/l, Ca

2+
 < 1,7 

mmol/l, Mg
2+

 < 0,6 mmol/l, pO2 v artériovej krvi < 4 kPa, pCO2 < 4 kPa. 

Epileptická pohotovosť sa zvyšuje pri vzostupe sérovej koncentrácie močoviny > 25 mmol/l, 

amoniaku > 500 mmol/l a osmolality > 340 mmol/l. Kriticky zvýšený obsah vody v bunkách 

vyvoláva kómu a kŕče následkom hyponatriémie a hypokaliémie. Dehydratácia má za násle-dok 

naopak hyperosmolalitu (a hypernatriémiu), čo tieţ môţe vyvolať záchvat.  

Významným vyvolávajúcim faktorom epileptických záchvatov je spánok, najmä povrchný 

synchrónny, non-REM 1 – 2. Pri e. nocturna môţe aj hlboký synchrónny spánok vyvolať grand 

mal. S vekom sa zvyšuje frekvencia spánkových záchvatov. Väčšina symptomatických e. však 

nemá spánkovú predilekciu, je náhodná. Závislosti záchvatov od spánových cyklov okrem iného 

podobnosťou pálenia neurónov v spánku a záchvate. Je to najmä zoskupovanie výbojov 

(grouping), čo sa v EEG prejavuje hypersynchronizáciou typu vysokých pravidelných pomalých 

vĺn, ostrých vĺn a najmä hrotov. 

Na zvýšenej pohotovosti k epileptickým záchvatom sa môţu podieľať aj psychosociálne 

konflikty vedúce k psychickej tenzii, deformite spánku atď. Premorbídne citlivý terén môţu 

traumatizovať aj niekt. ďalšie patogénne mechanizmy, a to priamo (facilitácia záchvatov 

predchádzajúcimi záchvatmi) al. nepriamo (psychická reflexia vedúca k reaktívnej depresii, 

,,mal som opäť záchvat", sociálna reflexia v podobe segregácie pacienta a existenčne 

,,neistého" človeka). 

E. vzniká aj po lokálnej aplikácii chem. škodlivín (napr. hliníkového krému, implantácia kobaltu 

do kôry). Miestom chem. eliptogenézy (a cieľom niekt. antiepileptík) je najmä substantia nigra. 

K chemokonvulzanciám (liekom vyvolávajúcim po celkovej aplikácii konvulzie) patria: absintol, 

aminofylín, bemegrid, bikukulín, cykloserín, fluóracetát, gáfor, hexafluórdietyléter, chloralóza, 

imipramín, kys. izonikotínová, kys. 3-merkaptopropionová, metylaldehyd, metylbromid, org. 

chlórované a fluórované insekticídy, penicilín, pentyléntetrazol, pikrotoxín, piperazín, 

semikarbazid a strychnín, teofylín. Epileptické záchvaty vyvoláva náhle prerušenie podávania 

látok, kt. majú protikŕčový účinok, napr. krátkopôsobiace barbituráty, chloral, chloroform, 

meprobamat a paraldehyd. Môţu ich vyvolať aj látky, kt. špecificky blokujú ATPázu, napr. 

oubaín. 

Konvulzie vznikajú elekt. stimuláciou kôry al. talamu, max. elektrošokom a tzv. kindlingom - 

[angl. roznecovanie] tesne nadprahové, veľmi krátke, pravidelné elekt. dráţdenie stále toho 

istého miesta v mozgu aplikované raz/24 h. Keď sa napr. stimuluje amygdala, kt. má jeden z 

najniţších prahov pre záchvat, utvorí sa epileptické ohnisko za niekoľko d aţ týţd. Onedlho sa 

odtiaľ štartujú epileptické záchvaty. 

Konvulzie vznikajú aj po senzorických podnetoch. Patria sem konvulzie vyvolané zábleskami 

svetla u fotosenzitívnych jedincov a audiogénne záchvaty potkanov.  

Neuróny v ohnisku sú nedostatočne inhibované, samy navyše metabolicky poškodené, depo-

larizované, deaferentované stratou apikálnych dendritických synapsií, dendritických tŕňov a 

axosomatických synapsií, nie sú uţ svojimi aferenciami zapojené do neurónovej siete, ale 

svojím neuritom môţu ovplyvňovať ďalšie neuróny. Môţu vydávať vzruchy s neobvykle vysokou 

frekvenciou. Niekedy vyrastajú excitačné kolaterály z vlastných axónov späť na 



somatodendritickú membránu. Vzniká pozit. spätná väzba (autopsia, angl. sprouting), kt. 

vyvoláva ďalšie zosilnenie impulzácie. Hipokampus má fyziol. nadbytok excitačných a 

nedostatok inhibičných GABAergických synapsií (pomer 4:1). 

Pri vysokej horúčke sa táto situácia ešte zhorší. To isté vzniká po opakovaných dlhších 

záchvatoch, pp. následkom hypoxie a metabolicko-energetického vyčerpania. Keď takéto 

loţiská deštrukcie vzniknú v hipokampe, kt. má veľmi nízky záchvatový prah, e. vzniká rýchlo a 

postihne aj pamäť a psychiku. Epileptické loţisko môţe vzniknúť v ktorejkoľvek časti kôry, v 

archikortexe sa však prejavuje malígnejšie. 

K vývoju ohniska prispieva nielen akút. trauma al. asfyxia, ale aj chron. zmeny, ako je pôso-

benie ţeleza uvoľneného z vlastných erytrocytov so vznikom veľkého mnoţstva peroxidu 

vodíka, kt. uţ nestačia rozloţiť tkanivové peroxidázy a katalázy. Pri iných kovoch (kobalt, olovo) 

sa uplatňujú aj toxické vplyvy.  

Nad loţiskom vznikajú meningocerebrálne jazvy, kt. ďalej zhoršujú vaskularizáciu loţiska a 

vyvolávajú ďalšiu hypoxiu. Na ischémiu sú citlivé najmä 3. a 4. →Brodmanove vrstvy 

neokortexu, hipokampus, talamus a bazálne gangliá. Tieto štruktúry majú relat. vyšší obsah 

GABA, najmä v malých inhibičných interneurónoch, kt. sú citlivejšie na hypoxiu ako veľké 

motorické neuróny. Mnoţstvo GABA po ischémii klesá. V temporálnych epileptických ohniskách 

je niţšia aj aktivita glutamátdekarboxylázy, kt. sa zúčastňuje na syntéze GABA. 

Pálenie neurónov v epileptickom ohnisku, napr. po priloţení hliníkového gélu na kôru mozgu je 

rovnaké ako v ľudskom ohnisku, kt. aktivita sa sníma peroperačne. Rýchlosť výbojov je 200 aţ 

900 impulzov/s (normálna frekvencia je niekoľko impulzov aţ desiatok impulzov/s). Štruktúra 

výbojov je jednoduchá (tonická, keď neurón páli stále tú istú vysokú frekvenciu) al. zloţitá 

(klonická, v salvách al. iných vzorcoch s rôznou sekvenciou impulzov). Normálne výboje 

normálnych neurónov sú nepravidelné a relat. pomalé. 

Zistilo sa, ţe stačí 1 % veľmi rýchlych impulzov dopadajúcich na zdravý neurón, aby sa i ten stal 

epileptickým a začal páliť vysokofrekvenčne. Toto zistenie svedčí o fyziol. ,,náchylnosti" mozgu 

na epileptické záchvaty a dôleţitosti inhibičných neurónov. GABAergických synapsií je v mozgu 

asi 30 %. Pri veľkom mnoţstve neurotransmiterov je to absol. väčšina tejto aminokyseliny medzi 

mediátormi, takţe stačí blokovať len 1/3 týchto inhibičných synapsií, aby vznikol epileptický 

záchvat. 

Okrem GABA má inhibičný vplyv aj glycín, taurín, somatostatín a sérotonín, do istej miery aj 

noradrenalín a niekedy dopamín. Prekurzor sérotonínu 5-hydroxytryptofán (Levothym
®
) je 

účinný proti kŕčom po asfyxii mozgu. GABA spolu so sérotonínom pôsobí nielen na úrovni kôry, 

ale aj v bazálnych gangliách a kmeni. Sérotonínergický systém reguluje synchrónny spánok, 

vyvaţuje emotivitu, je to mediátor eufórie. Pôsobí ako antagonista proti ostatným 

neurotransmiterom. Pri zníţení obsahu sérotonínu v mozgu vykazujú pokusné zvieratá 

unáhlené, prudké a nepresné reakcie, ako pri Klüverovom-Bucyho sy. Levothym
®
 sa podával s 

dobrým výsledkom pri depresiách a insomnii. U epileptikov sa zisťuje zníţená hodnota 

sérotonínu a kys. 5-hydroxyindoloctovej v likvore.  

Po stimulácii somatostatínergických neurónov v hipokampe vedúcej k epileptickým záchva-tom 

sa opisuje vymiznutie machových buniek (mossy cells) v híle gyrus dentatus. Košíčkovité 

GABAergické bunky sú pritom neporušené. Predpokladá sa, ţe tu ide poruchu hílusových 

interneurónov, kt. preto nemôţu aktivovať košíčkovité bunky vykonávajúce inhibičný vplyv na 

pyramídové neuróny v hipokampe. 

Ohnisková aktivita zasahuje rušivo aj do kmeňovej regulácie osi hypotalamus–hypofýza, 

imunomodulačných mechanizmov a spánkových centier. Vzniká deformácia spánku (nedosta-



tok REM spánku u epileptikov a NONREM spánku u schizofrenikov) a pamäti. Niekedy sa 

zhoršuje nálada a zjavujú úzkosti, a to nielen sek. (uvedomovaním si svojej choroby), ale aj 

prim. (následkom pôsobenia ohniska na neurohumorálne systémy). 

Epileptické ohnisko pokladá preto Faber (1995) za aberantný a ektopický formátor lokalizovaný 

mimo kmeňa, kt. súperí s fyziol. formátormi o vplyv na talamokortikálny a septohipokampový 

okruh. Keď fyziol. formátory zlyhajú, neudrţia si svoj vplyv, vzniká epileptický záchvat al. 

psychotická kríza. Kritickým miestom, kde aj malá porucha vedie ku katastrofálnym následkom, 

je kmeňový retikulárny aktivačný systém, kt. porucha vyvolá deformáciu spánku aţ insomniu, al. 

malé lézie v hipokampe, kt. prítomnosť vyvoláva okamţite amnéziu. Uvaţuje sa aj o priaznivom 

pôsobenie niekt. ohnísk v neepileptogénnych oblastiach (parietálnych a azda aj posteriórnych 

temporálnych) na stimuláciu mentálnej aktivity a kreativity. 

epileptoides, es – [g. epilambein zachvátiť, spadnúť + l. edios podoba] epileptoidný, podobný 

→epilepsii, napr. črta osobnosti charakteru epileptických povahových charakteristík. 

epileptóza – [g. epilambein zachvátiť, spadnúť + -osis stav] stav charakterizovaný koincidenciou 

neuropsychiatrických symptómov a epileptických prejavov elekt. potenciálov mozgu. 

Epileptogenéza tu hrá etiopatogénnu úlohu, dynamická trauma psychoplastickú úlohu. 

Epileptické loţiskové výboje podmieňujú nielen epileptický záchvat, ale aj psych. zmeny. 

Vonkajšie a vnútorné stimuly provokujú podľa vnútorných okolností závislých od tonusu a 

rovnováhy humoroergických systémov epileptické al. psychické (neurotické al. psychotické) 

príznaky. Patria sem napr. aj niekt. fokálne symptomatické epilepsie, najmä limbické, 

temporálne a frontálne, epileptické a atypické psychózy; →epilepsia. 

Genet. predispozícia sa tu uplatňuje v podobe hypersenzitívnej osobnosti s tendenciou k 

anxiete a ľahkej tvorby epileptických ohnísk. Fyzické al. psychické traumy sa odohrávajú v 

určitej časovej koincidencii, najmä v destve a mladosti. Výsledky aktivácie epileptického ohniska 

a traumatická spomienka sa vzájomne podmienene reflektoricky ovplyvňujú. 

E. sa prejavuje aj niekt. neuropsychiatrickými príznakmi. Patria sem: 1. poruchy vigility (od 

jednoduchého zúţenia vedomia cez obnubiláciu aţ k bezvedomiu); 2. poruchy vnímania (od 

ilúzií po halucinácie, menej častá metamorfopsia, mikroopsia a makropsia); 3. poruchy myslenia 

(obsesie, anankazmy – rátanie, opakovanie slov, vzťahovačnosť aţ bludy ap.); 4. poruchy 

správania a konania (jednoduché stereotypné pohyby aţ amencia a delírantné stavy, často sa 

spájajúce s tachykardiou al. bradykardiou, opresiami na prsiach aţ anginóznymi ťaţkosťami, 

dýchavicou, bolesťami brucha, hnačkami, potením ap.); 5. poruchy pociťovania (alterácia fórie a 

afektivity, niekedy bez nápadnejších objektívnych zmien, príp. len s len miernym nepokojom; 

väčšinou ide o dysfóriu aţ kakofóriu, niekedy aj ťaţšie poruchy – panickú anxietu, pavor 

nocturnus seu diurnus, veľmi častá je anxieta a depersonalizácia); 6. poruchy pamäti a ich 

pestré kombinácie.  

Dg. – stanovuje sa na základe údajov pacienta a potvrdzuje pomocou EEG. V skalpových 

zvodoch, častejšie pomocou zanorených elektród (stereo-EEG limbického systému, SEEG) sa 

zisťuje epileptická aktivita. Z normálneho EEG nemoţno pritom usudzovať, ţe SEEG amygdaly 

al. hipokampu bude normálna. Na druhej strane aj normálne osoby počas intenzívnejšej 

emočnej aktivácie môţu mať EEG prejavy zvýšenej hypersynchronizácie. Je to napr. hedonický 

rytmus (pravidelná ∂-aktivita s frekvenciou 4 – 5 Hz), kt. je prítomný u dojčiat a batoliat počas 

dojčenia al. láskania s matkou, príp. skupiny vysokých alfavĺn ostrého tvaru u niekt. dospelých 

osôb ako reakcie na veľmi trápne otázky. Pacient s e. môţe mať typické záchvaty a psychotické 

stavy, príznaky sa obyčajne podobajú temporálnym epileptickým záchvatom, psychózam, príp. 

aj neurózam. V anamnéze sa zisťujú telesné al. psychické traumy. Psychotesty ukáţu osobitnú 

hypersenzitívnu osobnosť s vysokou hladinou úzkosti.  



Epileptické grafoelementy môţu byť rôzne, od typických komplexov hrot–vlna po deformované 

vysoké ostré al. pomalé vlny. Zjavujú sa náhle a náhle sa končia, majú vysokú amplitúdu, 

väčšinou > 2-krát vyššiu ako amplitúda základného rytmu. Niekedy ide len o plochú krivku 

(elektrické ticho) dostavujúce sa intermitentne. Uvedené grafoelementy môţu byť 

generalizované al. fokálne, zisťujú sa obvykle v limbickom systéme. Ihneď po skončení 

záchvatu e. sa môţe nájsť úplne normálny EEG. 

Typické pre e. je, ţe sa epileptická aktivita nadviaţe na psychickú traumu. Endogénna 

epileptická aktivita časovo koinciduje s vonkajšími podnetmi (fyz. al. biopsychosociálnymi) tak 

dlho, aţ sú schopné vyvolať epileptickú aktivitu (operačné podmieňovanie). Epileptické a 

psychovegetatívne aktivity sa pritom vzájomne ovplyvňujú. 

V praxi sa na dg. e. namiesto invazívnych implantovaných elektród pouţíva rôzna montáţ 

povrchových elektród, napr. temporálne zapojenie, orbitálne elektródy, tympanové elektródy, 

vertexové zapojenie ap. Lepšie výsledky sa získajú pomocou elektród pod bázou lebky – 

sfenoidové al. foramen ovale. EEG treba sledovať opakovane, v pokoji i pri aktivácii, najmä 

spánkom. Preto sa EEG opakuje s polysomnografiou po spánkovej deprivácii al. počas celého 

nočného spánku. Pouţíva sa aktivácia svetlom, zvukom, penicilínom, alkoholom, cieleným 

interview ap. Na zistenie loţísk org. lézií sú vhodné aj izotopové vyšetrenia, SPECT, NMR, CT. 

Dôleţitá je subjektívna i objektívna anamnéza, v kt. sa zisťuje príp. gen. záťaţ, okolnosti 

gravidity a pôrodu, vyššie horúčky, úrazy ap. Závaţné sú aj údaje o psychotraumách, kt. sa 

často citovo potláčajú a pacient ani príbuzní o nich ,,nehovoria radi", treba sa na ne pýtať 

znova, príp. ,,okľukou". Do úvahy prichádza aj hypnoanalýza. 

Th. – sa zameriava na zvládnutie prejavov epilepsie, ako aj psych. prejavy. Podávajú sa 

nootropiká (piracetam, piritinol), modulátory (fyzostigmín, levotym) a i. látky (cerebrolyzín, 

klometiazol, nutramíny), anxiolytiká a antipsychotiká. Osvedčuje sa aj psychoterapia, a to 

relaxačná i psychoanalytická, pri kt. sa zisťujú polozabudnuté latentné psychotraumy, reálne al. 

fantazíjne. 

Epilim
®
 (Reckitt & Colman) – antiepileptikum; →kyselina valproová. 

epiloia, ae, f. – syn. Bournevillova choroba, Bournevillov sy., Pringlova choroba; súbor klin. 

príznakov pri tuberóznej skleróze; →fakomazózy. 

epimerázy – EC 5.1, enzýmy zo skupiny izomeráz katalyzujúce intramolekulové premiestenie 

atómov al. skupín. Sú dôleţité pri racemizácii aminokyselín, hydroxykyselín a epimerizácii 

sacharidov. Racemázy menia konformáciu chirálneho centra. 

Epimerrizácie aldóz a ketóz v prostredí pyridínu, resp. chinolínu. Prebieha na -uhlíku 

vzhľadom na karbonylovú skupinu (pri aldónových kys. na  -uhlíku vzhľadom na karboxylovú 

skupinu). Dá sa uskutočniť aj pôsobením zriedených hydroxidov, pričom e. nezávisí len od 

koncentrácie iónov OH
–
, ale aj od charakteru katiónu zásady. 

 
        CH=O          C=O CH2H 
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        R           R  R 
  
   D-glukóza   D-manóza     D-fruktóza 

epimestrol – 3-metoxyestra-1,3,5(10)-trien-16,17-diol, C19H26O3, Mr 302,42. Derivát estriolu, kt. 

aktivuje adenohypofýzu a stimuluje ovuláciu, (NSC-55975
®
, 

ORG 817
®
, Stimuvol

®
). 

Epimestrol 



 

 

Epi-Monistat
®
 (Cilag) – miestne antimykotikum; →mikonazol. 

Epimor
®
 (Globopharm) – narkotické analgetikum; →morfínhydrochlorid. 

Epinal
®
 (Alcon) – estrogén; →estriol. 

Epinal
®
 (Yakuhin) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →alklofenak. 

epinefrín – syn. →adrenalín, metylaminoetanolpyrokatechín, metylaminoetanolkatechol, 4-[1-

hydroxy-2-(metylamino)-etanyl]-1,2-benzéndiol, C9H13NO3, Mr 183,20. Hlavný sympati-

komimetický hormón produkovaný dreňou nadobličiek. Prvý ho izoloval zo zvieracích nadob-

ličiek Takamine (1901) a Aldrich (1901), syntetizoval Stolz (1904). Má vazokonstrikčné, 

kardiostimulačné a bronchodilatačné účinky. Pouţíva sa adrenergikum, 

bronchodilatans, mydriatikum, antiglaukomatózum v th. alergických ochorení, 

v anesteziológii a pri zastavení srdcovej činnosti. 

Epinefrín 

 

dl-forma hydrochlorid – Adrenalin Léčiva
®
 inj., Drenamist

®
, Epiglaufrin

®
,Glaucon

®
 gtt. ophthal.; 

zloţka prípravkov Supracain 4 %
®
 inj., Ultracain 2 %

®
 , Suprarenin

®
 inj., Ultracain D-S

®
 inj., 

Ultracain D-S-Forte
®
 inj.  

l-forma – Adnephrine
®
, Adrenal

®
, Adrenamine

®
, Adrenine

®
, Adrin

®
, Chelafrin

®
, Epinephran

®
, 

Epirenan
®
, Hemisine

®
, Hemostasin

®
, Hypernephrin

®
, Levorenine

®
, Nephridine

®
, Nieraline

®
, 

Paranephrin
®
, Renaglandin

®
, Renaleptine

®
, Renaline

®
, Renoform

®
, Renostyptin

®
, Scurenaline

®
, 

Styptirenal
®
, Supracapsulin

®
, Supranephrane

®
, Suprarenaline

®
, Suprerenin

®
, Surrenine

®
, 

Takamina
®
, Vasoconstrictine

®
, Vasotonin

®
). 

l-forma 2,3-cyklický borát – epinefrylborát C13H19NO9 – Epinal
®
, Eppy

®
. 

l-forma d-bitartrátu – C13H19NO4, zloţka preparátu Epitrate
®
. Vystavený vzduchu a svetlu 

tmavne. 

epinephrectomia, ae, f. – [g. epinefros + g. ektomé vybratie] epinefrektómia, operačné vybratie 

nadobličiek. 

Epinephrini hydrochloridum →epinefrín. 

Epinephrini hydrogenotartras – Adrenalin Spofa
®
 inj.; zloţka prípravkov Marcaine-Adrenaline

®
 

inj., Xylocaine-Adrenaline
®
 inj. 

Epinephrinum (i, n.) →epinefrín. 

epinephritis, itidis, f. – [g. epinefros nadoblička + -itis zápal] epinefritída, zápal nadobličiek.  

epineurium, i, n. – [g. epi pri + g. neuron nerv] väzivové puzdro okolo nervu. 

epinín – N-metyldopamín, vzniká z →dopamínu, donor metylovej skupiny je metionín. E. sa mení 

pôsobením dopamín--hydroxylázy na adrenalín 

epinóza – [epinosis] psychol. sek. psych. nadstavba.  

Epinoz(on)ický zisk – sekundárny zisk z choroby (výraz psychoanalýzy); por. →paranóza. 

epiorchium, i, n. – [g. epi nad + g. orchis semenník] obal semenníka, vnútorný osemenník.  

epipharynx, gis, m. – [g. epi nad + g. farynx hltan] →epifarynx. 



epiphora, ae, f. →epifora.  

epiphyseolysis, is, f. – [g. epiphysis + g. lysis uvoľnenie] →epifyzeolýza.  

epiphyseolysis capitis phemoris – syn. coxa vara adoslescentium, coxitis laminaris, epify-

zeolýza hlavy stehnovej kosti. Postihuje jedincov pred pubertou a v puberte, u dievčat o niečo 

skôr (11 – 12-r.) ako u chlapcov (13 – 15-r.), najmä obéznych s črtami adipozogenitálneho sy. 

Chrupka na hlavici stehnovej kosti nie je spočiatku porušená. Neskôr vznikajú zmeny kosti pod 

chrupkou a postupne inkongruencia medzi kĺbovou jamkou a hlavicou s následným vývojom 

artrotických zmien. Pohyblivosť kĺbu ostáva pomerne dlho zachovaná, podobne ako rtg. obraz.  

Nekróza chrupky vzniká aţ niekoľko mes. po úraze (traumatický posun hlavice), operácii ap. Na 

rtg. sa zisťuje postupné zuţovanie kĺbovej štrbiny, súčasne sa obmedzuje pohyblivosť v kĺbe, 

najmä flexia a addukcia a vonkajšia rotácia končatiny. Nekrotické zmeny na kostiach sa 

nezisťujú, kosť je naopak porotická a pripomína obraz reumatickej koxitídy al. poúrazovej 

osteoporózy (Sudeckov sy.). Pri postupujúcom posune hlavice sa na ventrálnom okraji kŕčka 

zisťuje nadvihovanie periostu a na hornom okraji resorbovaná úzka oblasť kosti vyvolaná 

tlakom napínajúceho sa periostu. Rozsah a smer skutočného posunu moţno stanoviť na 

axiálnej snímke. Aţ v 90 % sa hlavica posúva dozadu a nadol, len zriedka dopredu. Pri 

epifyzeolýze  býva  na  rtg  snímke  obyčajne prítomná coxa valga s kolodiafyzárnym uhlom > 

60°. Zväčšujúci sa posun sa spája s postupným zväčšovaním vonkajšej rotácie končatiny. 

Dfdg. – treba odlíšiť coxitis laminaris, nekrózu chrupavky hlavice, opísanú Waldenströmom. 

Kosť nie je spočiatku porušená, aţ v dôsledku zlej trofiky mizne chrupka v niekt. úsekoch 

hlavice, obnaţuje sa kosť a vyvíja sa rýchlo ankylóza. Dfdg. voči →Perthesovej chorobe býva 

ťaţká.  

epiphysis, is, f. – [g.] →epifýza. 

epiplocele, es, f. – [g. epiploon predstierka + g. kélé prietrţ] →epiplokéla. 

epiploicus, a, um – [g. epiploon predstierka] epiploický, vzťahujúci sa na predstierku.  

epiploitis, itidis, f. – [g. epiploon predstierka + -itis zápal] epiploitída, zápal predstierky. 

epiplokéla – [epiplocele] prietrţ obsahujúca predstierku.  

epiplomerocele, es, f. – [g. epiploon predstierka + g. méros stehno + g. kélé prietrţ] 

epiplomerokéla, stehnová prietrţ obsahujúca predstierku.  

epiploomphalocele, es, f. – [g. epiploon predstierka + g. omfalos pupok + g. kélé prietrţ] 

pupková prietrţ obsahujúca predstierku.  

epiploon, i, n. – [g. epiploon predstierka] obal vnútornosti, predstierka. 

epirizol – syn. mepirizol, 4-metoxy-2-(5-metoxy-3-metyl-1H-pyrazol-1-yl, C11H14N4O2, Mr 234,26; 

analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum (DA-398
®
, Mebron

®
). 

  Epirizol 

 

 

 

epirubicín – syn. 4,-epidoxorubicín, 4
,
-epiadriamycín, epidorubicín, (8S-cis)-10-[(3-(amino-2,3,6-

trideoxy--L-arabinohexopyranozyl)-oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxy-

acetyl)-1-metoxy-5,12-naftacendién, C27H29NO11, Mr 543,53; antineoplastikum s interkalačným 

mechanizmom účinku. Analóg doxorubicínu, od kt. sa líši len skupinou OH cukrovej zloţky v 



polohe C4, ako aj svojou farmakokinetikou i 

kardiotoxickosťou. Na dosiahnutie rovnakého 

protinádorového účinku sú však potrebné vyššie dávky. 

Po i. v. podaní sa rýchle distribuuje do tkanív, 

vylučovanie lieku je trojfázové. E. i jeho metabolity sa 

vylučujú najmä pečeňou, eliminačný t0,5 je 40 h.  

Epirubicín 

Indikácie – solídne nádory (karcinóm prsníka, gynekol. nádory, sarkómy, nádory GIT, pečene, 

bronchogénny karcinóm) i hematol. malignity (leukémie a lymfómy). Lokálna chemoterapia 

karcinómu močového mechúra intravezikálnou aplikáciou. 

Nežiaduce účinky – myelosupresia, reverzibilná alopecia, nevoľnosť, vracanie, mukozitída (5 aţ 

10 d po podaní), pyretická reakcia. Po paravenóznom podaní môţe vzniknúť celulitída aţ 

nekróza. Kardiotoxickosť s rizikom fatálnej kardiomyopatie pri prekročení celkovej kumula-tívnej 

dávky 1 g/m
2
. Sfarbuje moč do červena. 

Dávkovanie – pri i. v. monoterapii: 60 – 90 mg/m
2
 ako pomalý bolus (v priebehu 5 min) raz/2 aţ 

3 týţd. V kombinácii s inými cytostatikami sa dávky upravujú. Pri intravezikálnej aplikácii sa 

podáva 50 mg v 50 ml Aqua pro inj. denne a ponecháva sa v mechúri 30 – 60 min. Pri th. treba 

pravidelne kontrolovať KO, pečeňové funkcie a EKG. Liek je inkompatibilný s hepa-rínom 

(chemická precipitácia). 

Prípravky – hydrochlorid C27H30ClNO11 – Farmorubicin
®
 inj. sicc., Farmorubicin Rapid Dis-

solution
®
 inj. sicc., Pharmorubucin

®
.  

episclera, ae, f. – [g. epi nad + g. skléros tvrdý] episkléra, jemná väzivová vrstva na očnom bielku 

(medzi bielkom a spojovkou). 

episcleritis, itidis, f. – [episclera + -itis zápal] episkleritída, zápal episkléry. 

episiohaematoma, tis, n. - [g. episeion pysk ohanbia + g. haima krv] →epiziohematóm. 

episiorrhagia, ae, f. – [g. episeion pysk ohanbia + g. rhagia od rhégnymi výron] →epiziorágia. 

episiorrhaphia, ae, f. – [g. episeion pysk ohanbia + g. rhafé šev] →epiziorafia. 

episiostenosis, is, f. – [g. episeion pysk ohanbia + g. stenos úzky] →epiziostenóza. 

episiotomia, ae, f. – [g. episeion pysk ohanbia + g. tomé rez] →epiziotómia. 

epispadia, ae, f. – [g. epi zhora + g. spadón trhlina] epispádia, vrodený rázštep, chýbanie hornej 

steny močovej rúry, postihujúci obidve pohlavia (častejšie muţov). Močová rúra 

môţe vyúsťovať kdekoľvek na dorsum penis vo forme ţliabka a býva nekrytá. 

Epispádia 

 

 

Epispadia balanitica – syn. e. glandularis, neúplná epispádia, pri kt. ústie uretry je nad glans 

penis a za ním, dorsum penis sa obyčajne upína na jeho hrote, otvor však môţe končiť na 

corona glandis al proximálne od nej. 

Epispadia clitoridis – vrodený rázštep dráţdca; uretra ústi nad dráţdcom al. doň. 

Epispadia glandularis →epispadia balanitica. 



Epispadia penis – epispádia pohlavného údu, vrodený rázštep penisu pri kt. močová rúra ústi 

medzi sulcus postglandularis a lig. suspensorium, obyčajne na báze penisu. 

Epispadia penopubica – úplná epispádia, pri kt. uretra vyúsťuje na spojnici penisu a lonovej 

kosti; ak nie je spojená s extrofiou močového mechúra, moč vyteká medzi corpora cavernosa 

pod symphysis pubis. 

epispinalis, e – [epi- + l. spina chrbtica] nachádzajúci sa nad miechou al. chrbticou. 

episplenitis, itidis, f. – [epi- + g. splen slezina + -itis zápal] episplenitída, zápal puzdra sleziny. 

epistasis, is, f. – [epi- + g. stasis zastavenie] epistáza; 1. potlačenie sekrécie al. exkrécie, 

krvácania, menštruácie al. odchodu lochií; 2. pena al. povlak na hladine moču; 3. interakcia 

medzi génmi na rozličných miestach, následkom kt. sa neexprimuje dedičná vloha al. je 

maskovaná superpozíciou inej, dominantnej vlohy.  

epistaxis, is, f. – [g.] epistaxa, krvácanie z nosa. Častejšie krvácajú ţily ako tepny predilekčne v 

prednej časti nosovej priehradky (locus Kiesselbachi), ale aj inde. E. vzniká pri úraze nosa 

zvonka al. cudzím telesom a chir. výkone. Z lokálnych faktorov e. môţe vyvolať krvácajúci polyp 

nosovej priehradky, zápaly sliznice nosa a prinosových dutín, nádory, teleangiektázie 

(Oslerova-Renduova choroba) ap. Zo systémových ochorení k e. disponuje hemoragická 

diatéza, ateroskleóza, hypertenzia, infekčné choroby (chrípka, šarlach ap.). Vyvolávajúcim 

faktorom môţe byť aj zmena baromatrického tlaku (letci, horolezci, potápači).  

Th. – pri miernej e. niekedy stačí pritlačiť krídlo nosa na priehradku a priloţenie chladného 

obkladu (ľad) na šiju, príp. na krvácajúce miesto kúska vaty nasiaknutého rozt. mezokaínu (1 %) 

s adrenalínom (1:200 000), fibrínovej peny namočenej vo fyziol. rozt., príp. mulu namočeného v 

etamsyláte (Dicynone
®
). Pri opakovanej e. moţno cievu koagulovať 20 % rozt. dusičnanu 

strieborného, perličkou z kys. chrómovej al. galvanokauterom. Pri neúspechu sa vykonáva 

predná tamponáda al. pomocou Berlocquovej rúrky sa pripojí zadná tamponáda; tampóny sa 

odstraňujú po 24 h, príp. neskôr. Podávaním antibiotík (tetracyklín 1,5 g/d) treba pritom zabrániť 

vzniku zápalu stredoušia al. prinosových dutín. Výnimočne je indikované podviazanie prívodnej 

tepny (a. maxillaris, a. carotis externa). Pokiať je známa iná príčina e., teda ju odstrániť. Pri 

Renduovej-Oslerovej chorobe moţno vykonať dermoplastiku al. kryotómiu. Dôleţité je 

zabezpečiť sedáciu pacienta. 

epistemické správanie – psychol. symbolické exploratívne správanie. Podobá sa správaniu 

zvierat. Motivuje ho zvedavosť, t. j. špeciálna potreba al. pudenie získavať informácie o svete. 

Rozdiel medzi e. s. a inými typmi exploračného správania spočíva vo vyuţívaní symbolic-kých 

procesov (Berlyne, 1960; 1963). 

epistemiológia – [g. episteme vedenie, znalosť, poznanie + g. logos náuka] syn. gnozeológia, 

noetika, teória poznania. Zavedenie termínu e. sa pripisuje škót. filozofovi J. F. Ferrierovi (1808-

1864), kt. delil filozofiu na ontológiu a epistemiológiu (Základy metafyziky, 1854). Pouţíva v 

anglosaskej a franc. literatúre. 

episternum, i, n. – [epi- + l. sternum mostík] kosť prítomná pri vtákoch a rade Monotremata, kt. 

môţe byť časťou rukoväti al. prvej časti sterna. 

episthotonus, i, m. – [episthe(n) dopredu + g. tonos napätie] →epistotonus. 

epistotonus – [episthotonus] syn. eprostotonus, forma tetanických kŕčov s oblúkovitým ohnutím 

trupu dopredu, pri kt. sa leţiaci pacient dotýka podloţky len hlavou a dolnými končatinami. 

epistrofeus – [epistropheus] čapovec, druhý krčný stavec; →chrbtica. 

epistropheus, i, m. – [g. epistrefó krútim] →epistrofeus. 



epistrophicus, a, um – [g. epistrefó krútim] epistrofický, čapovcový. 

epitalamus – [epithalamus] kaudálna časť tekta a priľahlých laterálnych stien 3. mozgovej komory 

diencefala, oblasť mozgu nad talamom. Pozostáva: 1. z ggl. habenulae (trigonum, triangulárna 

area pred colliculus sup.); 2. z corpus pineale medzi colliculi sup.; 3. zo zadnej komisúry, z kt. 

niekt. vlákna spájajú obidva horné kolikuly. 

epitalaxia – [epithallaxia, z epithelium + g. allaxis výmena] deskvamácia epitelu, najmä črevnej 

sliznice.  

epitarsus, i, m. – [g. epi pri + l. tarsus chrupkový základ mihalnice] epitarzus, syn. kongenitálne 

pterýgium, spojovková riasa pripájajúca sa k tarzálnej spojovke hornej mihalnice. 

epitaxia – orientovaný rast a väzba kryštalickej látky na substrát inej kryštalickej zlúč., napr. pri 

tvorbe kostí plodu. 

epitel – [epithelium] výstelka, nástelka, tkanivo z buniek uloţených husto vedľa seba bez 

vmedzereného spojiva. 

epitela, ae, f. – [epi- + l. tela tkanivo, pletivo] jemné tkanivo rostrálnej časti velum medullare. 

epitelióm →epithelioma. 

epitelizácia – [epithelisatio] utvorenie novej výstelky (epitelu) na poškodenom mieste. 

epitelizanciá – liečivá urýchľujúce epitalizáciu poranenej koţe. Pouţíva sa chamazulén 

obsiahnutý v silici kvetov rumančeka pravého (Flos chamomillae), zelené farbivo chlorofyl, 

rybací olej (Oleum jecoris aselli), peruánsky balzám (Balsamum peruvianum), materská 

kašička, hormóny (estrogény) a vitamíny (vitamín A, kys. pantoténová). Azulény a peruviánsky 

balzám majú aj granulačný účinok. 

epiteloidné bunky – histiocyty podobné epitelovým, resp. retikulárnym bunkám s veľkým jadrom 

a vretenovitým tvarom, napr. v tuberkuloch; →tbc. 

epitelový membránový antigén – EMA, glykoproteín nádorových epitelových buniek reagujúci s 

protilátkami proti membránam ľudských mliečnych tukových kvapiek (HMFG). Jeho epitop tvoria 

sacharidy, kt. hlavnou zloţklou je N-acetylglukozamín a galaktóza. To uľahčuje jeho dôkaz vo 

formol-parafínovom materiáli. Antigén sa nachádza na luminálnom povrchu epitélií 

diferencovaných adenokarcinómov, ale aj buniek mezoteliómov, meningeómov, niekt. 

malígnych lymfómov a mezenchýmových nádorov, napr. epiteloidných sarkómov mäkkých 

tkanív, nie však buniek nediferencovaných karcinómov. Je markerom normálnych i 

neoplastických perineurálnych buniek. Pozit. reakcia v histiocytoch obmedzuje pouţitie 

protilátok proti EMA pri pátraní po mikrometastázach karcinómu prsníka v uzlinách; →nádorové 

markery. 

epitendineum, i, n. – [epi- + l. tendo šľacha] väzivová pošva pokrývajúca šľachu. 

epitenon, i, m. – [epi- + g. tenon šľacha] spojivové tkanivo pokrývajúce šľachu v rozsahu jej 

pošvy. 

epithalamus →epitalamus. 

epithelialis, e – [epithelium výstelka] epitelový, týkajúci sa epitelu, výstelky. 

epithelioma, tis, n. – [epitehlium + -oma bujnenie] epitelióm, bliţšie neurčený nádor vychá-

dzajúci z →epitelu. Patria sem →adenómy, epitelové →cysty, →karcinómy a →papilómy. 

Epithelioma adenoides cysticum Brooke – syn. Brookeho fakomatóza; Brookeho syndróm; 

syndrómy. 



Epithelioma basocellulare  →bazalióm.  

Epithelioma basocellulare exulcerans – syn. ulcus rodens, ostro ohraničený nádor, 

najčastejšia forma bazaliómu.  

Epithelioma basocellulare nodosum – presvitajúci, voskovoţltý aţ sivočervený, pologuľovitý 

nádor; patrí sem Pinkusov premalígny fibroepitelový nádor dorzolumbosakrálnej oblasti so 

širokou bázou.  

Epithelioma basocellulare pigmentosum – pigmentovaný bazalióm; dfdg. 

melanocytoblastóm.  

Epithelioma basocellulare planum cicatricans – nádor obkolesený lemom podobným šnúre 

perál s centrálnym jazvením.  

Epithelioma basocellulare sclerodermiforme – keloidný e. tvoriaci voskovo ţlté, ploché 

loţiská.  

Epithelioma basocellulare superficiale – nádor s erytematóznym povrchom pokrytý šupinami 

al. krustami a ohraničený drobnouzlovitým lemom; mnohopočetné nádory vznikaju najmä na 

trupe, často uţ v mladosti.  

Epithelioma basocellulare tenebrans – preniká do hĺbky a deštruuje kosti, dura mater atď. 

Epithelioma calcificans – syn. kalcifikovaný epitelióm Malherbe, pilomatrikóm; tuhý, benígny 

nádor uloţený v koţi, veľkosti aţ orecha, niekedy pigmentovaný. Vzniká väčšinou v detstve. 

Býva lokalizovaný na hlave al. končatinách. Patrí k névobazaliómom. 

Epithelioma cuniculatum – veľmi zriedkavý, pomaly rastúci karcinóm z plochých epitélií s 

nízkou malignitou. Postihuje stupaje, takmer nikdy nemetastazuje; por. e. spinocelllulare. 

Epithelioma intraepidermale – plochý, mierne hyperkeratotický nádor, klin. ťaţko odlíšiteľný 

od povrchového →bazaliómu, →Bowenovej choroby a →verruca senilis. Po čase môţe prejsť 

do e. spinocellulare. 

Epithelioma spinocellulare – syn. spinalióm →spinocelulárny epitelióm. 

Epithelioma penis – karcinóm penisu. 

Epithelioma vulvae – veľmi malígny nádor s včasnými metastázami, postihuje najmä ţeny vo 

veku 65 – 75 r. Býva lokalizovaný na veľkých pyskoch. Treba naň myslieť pri craurosis vulvae s 

pruritom. 

Epithelioma linguae – začína sa ako tuhý uzol, kt. sa v priebehu 4 mes. ulcerózne rozpadáva, 

včasne metastazuje. Častejšie postihuje muţov ako ţeny. Dfdg. – syfilis, tbc. 

Epithelioma malignum  →epithelioma spinocellulare. 

Epithelioma papillare →papilóm. 

epithelisatio, onis, f. – [epithelium výstelka] →epitelizácia. 

epithelium, i, n. – [g. epi pri + g. thélé bradavka, koţtička podobná prsníkovej bradavke] →epitel. 

epitheloides, es – [epithelium výstelka + g. eidos podoba] epiteloidný, podobajúci sa →epitel. 

epithesis, is, f. – [l. z g. naloţený] 1. chir. korekcia deformity al. znetvorenej končatiny; 2. dlaha 

al. iná ortoptická pomôcka.  

epitiazid – epithiazid; 1,1-dioxid 6-chlór-3,4-dihydro-3-[[(2,2,2-trifluóretyl)tio]-metyl]-2H-1,2,4-

benzotiadiazín-7-sulfónamidu, C10H11ClF3N3O4S3, Mr 425,88; 

antihypertenzívum, diuretikum (P-2105
®
, Thiaver

®
). 



Epitiazid 

 

epitiostanol – 2,3-epitioandrostand-17-ol, C19H30OS, Mr 306,51; episulfidový derivát androstánu, 

antineoplastikum (10275-S
®
, Thiodrol

®
). 

Epitiostanol 

 

 

 

 

epitop →determinantná skupina antigénu. 

Epitrate
®
 gtt. ophth. →epinefrín. 

epitrichium, i, n. – [epi- + g. trichion vlas] vonkajšia vrstva dvojvrstvovej plodovej epidermy, 

periderma. 

epitriquetrum, i, n. – [epi- + os triquetrum trojhranná kosť] syn. epipyramis, malá nadpočetná, 

nekonštantná karpálna kostička medzi os triquetrum, lunatum, hamatum a capitatum. 

epitrochlea, ae, f. – [epi- + l. trochlea kladka] vnútorný kondylus →humeru. 

epituberculosis, is, f. – [g. epi pri + tuberculosis] epituberkulóza, klinovité loţisko nachádzajúce 

sa obyčajne v hornom pľúcnom laloku; →tuberkulóza pľúc. 

epitympanicus, a, um – [g. epi pri + g. tympanon bubon] epitympanický, nachádzajúci sa nad 

bubienkovou dutinou. 

epitympanum, i, n. – [g. epi pri + g. tympanon bubon] recessus epitympanicus. 

epityp – skupina príbuzných →epitopov. 

epityphlitis, itidis, f. – [g. epi pri + g. tyflon slepé črevo + -itis zápal] epityflitída; →apendicitída. 

epivaginitis, itidis, f. – [epi- + l. vagina pošva + -itis zápal] epivaginitída, venerické ochorenie 

dobytka pp. vírusového pôvodu vyskytujúce sa v Kenyi, juţ. Afrike a USA. U kráv sa prejavuje 

zápalom pošvy, výtokom a sterilitou, u volov epididymitídou. 

Epivir
®
 – nukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy pouţívaný v th. AIDS; analóg cytidínu 

s ponmerne malými neţiaducimi účinkami; niekedy sa pouiţíva v kombinácii so zidovudínom 

(Combivir
®
,
 
Trizivir

®
); →lamivudín. 

epizio- – prvá časť zloţených slov z g. epision lono. 

epiziohematóm – [episiohaematoma] haematoma vulvae, hematóm vulvy, krvný výron do 

veľkých pyskov. 

epizioperineorafia – [episioperineorrhaphia] zošitie roztrhnutej al. nastrihnutej vulvy a hrádze 

epizioplastika – [episioplastica] plastická operácia vulvy.  

epiziorágia – [episiorrhagia] krvácanie z pyskov ohanbia. 

epiziorafia – [episiorrhaphia] zošitie roztrhnutej al. nastrihnutej hrádze. 

epiziostenóza – [episiostenosis] zúţenie vulvy zrastením malých al. veľkých pyskov ohan-bia. 



epiziotómia – [episiotomia] chir. nastrihnutie hrádze (perinea) pri pôrode. Vykonáva sa v presne 

vymedzených miestach. Ako prevencia jej roztrhnutia pri prechode plodu. V súčasnosti sa 

vykonáva beţne, kontraindikáciou je HIV pozitivita matky. Má profylaktický charakter. Je aj 

prevenciou neskorších porúch panvového dna. Podľa lokalizácie sa rozlišuje mediálna, 

mediolaterálna (šikmá) a laterálna. Mediálna e. sa vykonáva v strednej čiare, hlavným 

nebezpečím je rozšírenie al. trhlina na oblasti análneho zvierača, preto sa zabraňuje rýchlemu 

prechodu hlavičky. Častejšie sa vykonáva laterálna al. mediolaterálna e. smerom k sedaciemu 

hrbolu. Dĺţka rezu je asi 2 cm Anestézia môţe byť epidurálna, zvodová (pudendálna blokáda) 

al. infiltratívna. Po pôrode sa beţným spôsobom zašije. 

epizodický – zjavujúci sa, vznikajúci občas, v určitých časových inmtervaloch s medziobdobiami 

bez ťaţkostí. Epizodická katatónia →katatónia. Epizodické bolesti hlavy →cefalea. 

epizómy – časti DNA baktériových buniek, obvykle prítomné ako samostatné plazmidy, kt. sa 

zapojili (integrovali) do vlastného chromozómu; sú nositeľmi gen. informácie v znakoch pre 

bunku nie nevyhnutných. Môţu do bunky vnikať aj zvonka infekciou, pri konjugácii al. 

transdukcii. Ak e. nie je súčasťou baktériového chromozómu (autonómny e.) a replikuje sa 

samostatne, môţe ho odovzdávať iným bunkám. Ak je súčasťou chromozómu (integrovaný e.), 

replikuje sa s ním a v závislosti od neho z integrovaného stavu môţe prechádzať do 

autonómneho a opačne. Súčasťou e. sa môţe stať aj úsek baktériového chromozómu. Strata e. 

nemá pre bunku letálny dôsledok. E. sa vyskytujú len v niekt. druhoch baktérií a dajú sa rozdeliť 

na gen. materiál temperovaných fágov a transferové faktory (e. F), kt. môţu prechádzať 

samostatne z bunky do bunky pri konjugácii bez ohľadu na baktériový genóm. Mnohé druhy 

baktérií majú viac e., resp. majú potenciálnu schopnosť byť viacerými druhmi e. infikované. 

epizoocia – [g. epi pri + g. zoon ţivočích] infekčná choroba zvierat, kt. sa v určitom časovom 

obdobíé hromadne šíri. Zodpopvedá epidémii u ľudí. Napr. slintavka a kuľhavka (SLAK), 

stomatitis epizootica. 

epizoonosis, is, f. – [g. epi pri + g. zoon ţivočích] epizoonóza, koţné ochorenie vyvolané 

zvieracími parazitmi (epizoa) ţijúcimi na povrchu koţe. 

epizooticus, a, um – epizootický, postihujúci hromadne rôzne zvieratá v určitej oblasti; op. 

enzooticus; por. epidemicus.  

EPL – angl. skr. essential phospholipids esenciálne fosfolipidy. 

eplerenón – antagonista aldosterónu, selektívny blokátor aldosterónových receptorov. Zabraňuje 

→remodelácii ľavej komory a intersticiálnej fibrózy. Má vyššiu afinitu k receptorom pre 

mineralokortikoidy a má menšie progestačné a antiandrogénne účinky ako spironolaktón. Po 

podaní p. o. sa max. plazmatická koncentrácia dosahuje za 2 h. E. sa z 50 % viaţe na 

plazmatické bielkoviny. Metabolizuje sa v pečeni cestou izoenzýmu CYP 3A4. 

Indikácie – hypertenzia s hypertrofiou ľavej komory, pokročilá fáza chron. zlyhania srdca, infarkt 

myokardu so zníţenou ejekčnou frakciou. 

Kontraindikácie – hyperkaliémia, ťaţká obličková insuficiencia, podávanie K, diuretík šetria-cich 

K
+
 a inhibítorov a induktorov CYP 3A4. Opatrnosť je ţiaduca u starších pacientov, pri podávaní 

nesteroidových antireumatík, inhibítorov ACE, blokátorov receptorov AT I a kalci-neurínových 

imunosupresív. 

Nežiaduce účinky – hyperkaliémia, hypotenzia, ťaţkosti zo strany GIT. 

Interakcie – e. zvyšuje plazmatickú koncentráciu digoxínu, najvýznamnejšie interakcie má však 

s inhibítormi CYP 3A4 v pečeni, kt. výrazne zvyšujú sérové koncentrácie e. Súčasné podávanie 

inhibítorov CYP 3A4 (itrakonazol, ketokonazol, klaritromnycín). Pri slabých inhibítoroch 



(amiodarón, diltiazem, erytromycín, flukonazol, verapamil). Induktory CYP 3A4 (fenobarbital, 

fenytoín, rifampicín) zniţujú koncentráciu a účinok e. Moţno ho súčasne podávať s blokátormi 

systému renín-angiotenzín, -blokátormi a diuretikami. 

Dávkovanie – 25 mg raz/d, po 4 týţd. udrţovacia dávka 50 mg/d. 

Prípravok – Inspra
®
. 

EPN – O-etyl O-(4-nitrofenyl)-ester kys. fenylfosfotiovej, C14H14NO4PS, Mr 323,31; inhibítor 

cholínesterázy, insekticídum, akaricídum. Riziko otravy hrozí aj 

po resorpcii koţou. 

EPN 

 

EPO, Epo – skr. →erytropoetín. 

Epoctinum alfa biosyntheticum →epoktín.  

epoetín – antianemikumm, rekombinantný humánny →erytropoetín (rHU-EPO). Pouţíva sa v th. 

niekt. typov anémie spojenej s chron. obličkovou insuficienciou. Podanie e. v športe je 

dopingom (Eprex
®
, Recormon

®
). 

epoetín alfa – antianemikumm, rekombinantný humánny →erytropoetín. Pouţíva sa v th. niekt. 

typov anémie spojenej s chron. obličkovou insuficienciou. Podanie e. v športe je dopingom 

(Eprex
®
). 

epoetín beta – antianemikum, rekombinantný ľudský →erytropoetín. Pouţíva sa v th. anémie 

spojenej s chron. obličkovou insuficienciou, v prevencii anémie u predčasne narodených detí 

a v prevencii a th. anémie dospelých s malignitami (NeoRecormon
®
). 

Epogen
®
 – syntetický →erytropoetín. 

epoktín – rekombinantný ľudský →erytropoetín. 

epongeur – [franc. eponge huba] forma urolagnie a tzv. renifleurstvo; sexuálna aberácia, pri kt. 

jedinec obchádza verejné záchody, zachytáva do huby moč, ovoniava ju a sexuálne sa 

vzrušuje. 

eponychium, i, n. – [g. epi + g. onyx-onychos necht] nadnechtie, zrohovatená vrstva nechtového 

vaku; časť epidermis, kt. prerastá na nechtovú platničku z okolitých koţných valov, najmä 

z proximálneho; →necht. 

epoophoron, i, n. – [g. epi pri + g. óoforon vaječník] epooforón, pavaječník, orgán leţiaci pri 

vaječníku, v mezosalpingu, parovárium. Tvorí ho niekoľko priečnych kanálikov spojených 

pozdĺţnym kanálikom (por. Gartnerov kanálik), prebiehajúcim rovnobeţne s vajcovodom. 

Vzniká tak útvar podobný hrebienkovitého tvaru. Priečne kanáliky sú pozostatky kanálikov 

mezonefrosu; por paraooforón.  

epoprostenol – injekčný →prostacyklín (Flolan
®
).  

epoxidácia – príprava oxiránov (epoxidov) oxidáciou dvojitej väzby alkénov molekulovým al. 

chem. viazaným kyslíkom. Je to elektrofilná reakcia; kt. sa veľmi často uskutočňuje pôsobením 

peroxykyselín (napr. HCOOOH, CH3COOOH, 

F3CCOOOH, C6H5COOOH, 4-NO2C6H5COOOH) a 

peroxidu vodíka H2O2: 

 



 

 

Priemyselne dôleţitý etylénoxid sa vyrába e. etylénu vzdušným kyslíkom Oxirány sú veľmi 

reaktívne zlúč., kt. reagujú s vodou, kys., alkoholmi, tiolmi, amoniakom, amínmi atď. Tieto 

reakcie s etylénoxidom sa v priemysle uskutočňujú vo veľkom meradle a poskytujú významné 

produkty (etylénglykol, di-, tri- a polyetylénglykoly, mono- a polyétery, mono-, di- a trieta-

nolamíny atď.).  

epoxidové živice – termosetické syntetické ţivice. Sú to kondenzačné produkty polyfenolov s 

epichlórhydrínom. Na ich molekulách reagujú ešte voľné etylénoxidové ţivice s niekt. látkami, 

pričom vznikajú konečné nerozp. produkty. Základ e. ţ. má rozličnú konzistenciu od hustej 

kvapaliny aţ po tvrdú krehkú hmotu. Reakciou ţivíc s tvrdinami (nenasýtené karboxylové kys., 

dikarboxylové kys., dietyléntriamín ap.) sa získajú produkty vynikajúcich vlastností. Pri 

vytvrdzovaní sa neuvoľňujú nijaké prchavé splodiny. Pouţívajú sa ako univerzálne lepidlo, laky, 

zalievacie materiály. 

epoxy – skupina tvorená trojčleným rkuhom pozostávajúcim z 2 atómov uhlíka a jedného atómu 

kyslíka; →epoxidácia. 

EPP – skr. angl. End-Plate-Potential; potenciál na nervosvalovej platničke priečne pruhovaného 

svalu. 

EPPS – skr. angl. psychol. Edwards Personal Preference Schedule; dotazník nútenej voľby 

obsahujúci 225 párovaných tvrdení, kt. sa zisťuje 15 čŕt osobnosti vyjadrených termínmi 

sociálnych potrieb (Edwards a Walker, 1961). 

Eprazin
®
 – tuberkulostatikum; →pyrazínamid. 

eprazinón – 3-[4-(2-etoxy-2-fenyletyl)-1-piperazinyl]-2-metyl-1-fenyl-1-propanón, C24H32-N2O2, Mr 

380,53; antitusikum (dihydrochlorid C24H34Cl2N2O2 – Eftapan
®
, 

Mucitux
®
). 

Eprazinón 

 

Eprex
®
 (Cilag) – Epoctinum alfa biosyntheticum 2000 IU (16,8 mg), 4000 IU (33,6 mg) al. 10 000 

IU (84 mg) v 1 ml; rekombinantný ľudský erytropoetín, hematinikum; →epoktín. 

epristerid – blokátor 5-reduktázy; por. finasterid. 

Eprofil
®
 – anthelmintikum, antinematodikum; →tiabendazol. 

Eprolin-S
®
 (Lilly) →vitamín E. 

eprosartan – inhibítor angiotenzínu II yo skupiny sartanov, blokuje receptor angiotenzínu I; 

pouţíva sa v th. hypertenzie (Teveten
®
). 

eprozinol – 4-(2-metoxy-2-fenyletyl)--fenyl-1-piperazínpropanol, C22H30N2O2, Mr 354,49; 

bronchodilatans (dihydro-chlorid C22H32Cl2N2O2 – 

Alecor
®
, Brovel

®
, Eupnéron

®
). 

Eprozinol 

EPS – skr. 1. extrapyramáídové symprtómy; 2. extrapyramídové syndrómy.  

Epsamon
®
 (Emser) – hemostatikum; →kyselina -aminokaprónová. 

Epsikapron
®
 – hemostatikum; →kyselina -aminokaprónová. 



Epsilan
®
 →vitamín E. 

Epsilan M
®
 – octan →vitamínu E. 

Epsilcapramin
®
 – hemostatikum; →kyselina -aminokaprónová. 

epsilon-aminokaprónová kyselina – hemostatikum; →kyselina -aminokaprónová 

epsomit – [podľa prameňa v Epsome v Anglicku] syn. epsomská soľ, horká soľ, minerál, chem. 

heptahydrát síranu horečnatého, MgSO4.7 H2O. Nachádza sa v niekt. horkých minerálnych 

vodách. Pouţíval sa vo forme soli, tbl. a tekutých zmesí v ľudovom liečiteľstve ako laxatívum, 

po ,,opici" a ako doplnok pri deficite horčíka.  

epsomská soľ →epsomit. 

EPSP – skr. angl. Excitatory Postsynapsial Potential, postsynaptický akčný potenciál vzrušivých 

synapsií. Prúd, kt. vzniká zvýšením priepustnosti pre ióny sodíka a draslíka, smeruje dovnútra 

nervovej bunky a depolarizuje príslušný postsynaptický úsek membrány. Táto depolarizačná 

vlna sa nazýva excitačný postsynaptický potenciál. 

Epstein, Michael Anthony – (*1921) brit. lekár pôsobiaci v Bristole. Pri štúdiu Burkittovho 

lymfómu objavil spolu s Y. Barrovou nový ľudský herpes virus, kt. sa ukázal aj ako príčina 

infekčnej mononukleózy.  

Epsteinov syndróm – [Epstein, Albert Arthur, 1880 – 1965, newyorský lekár] →Epsteinova 

nefróza. 

Epsteinova choroba – [Epstein, Alois, 1849 – 1918, čes. pediater] pseudodiftéria. 

Epsteinova nefróza – [Epstein, Albert Arthur, 1880 – 1965, newyorský lekár] forma chron. 

tubulárnej nefritídy pri systémových metabolických poruchách spojených s hypotyreózou al. 

inými endokrinnými poruchami. 

Epsteinove perly – [Epstein, Alois, 1849 – 1918, čes. pediater] malé belavoţlté cysty (míliá) na 

oboch stranách na raphe tvrdého podnebia novorodencov. 

Epsteinov-Barrovej vírus – [Epstein, Michael Anthony *1921, angl. lekár; Barrová, Yvonne M., 

angl. virologička 20. stor.] skr. EB, EBV, syn. ľudský herpesvírus 3, vírus z rodu 

Lymphocryptovirus, kt. vyvoláva infekčnú mononukleózu a vykazuje vzťah k Burkittovmu 

lymfómu a karcinómu. Objavili ho r. 1964 v bunkových kultúrach z tkaniva Burkittovho lymfómu. 

Aţ r. 1968 sa identifikoval ako pôvodca infekčnej mononukleózy. Morfol. sa EBV podobá 

ostatným herpesvírusom, antigénne herpesvírusom opíc. Človek je jeho jediným prirodzeným 

hostiteľom a nákaza sa nedá preniesť na nijaké zvieratá. 

Špecifické receptory pre EBV sa nachádzajú len na lymfocytoch B (Ly B), hoci vírusová DNA sa 

zistila aj v epitelových bunkách nosohltanu a slinovej ţľazy. Tieto bunky moţno in vitro infikovať, 

len ak sa umoţní vstup viriónu do cytoplazmy, napr. fúziou s infikovanými Ly. Po akút. infekcii 

vírusová DNA latentne perzistuje v pokojových Ly a bunkách slinovej ţľazy. Pri oslabení imunity 

sa EBV aktivuje a vylučuje sa slinami. Moţno ho intermitentne izolovať zo sekrétu ductus 

Stenoni aj zdravých nosičov. 

EBV je výrazne lymfocytotropný, avšak len 1 – 3 % Ly B dovoľuje úplný cyklus replikácie vírusu. 

V permisívnych Ly vznikajú včasné, neštruktúrne antigény (EBV-EA), zistiteľné v jadre, 

cytoplazme i bunkovej membráne infikovaných buniek, ako aj štruktúrne vírusové kapsidové 

antigény (EB-VCA), lokalizované v cytoplazme a vírusové povrchové glykoproteíny (LMA), kt. 

sa začleňujú do cytoplazmatickej membrány. Len tieto Ly sú zdrojom novotvorených viriónov. 



Ostatné Ly B sú voči infekcii EBV nepermisívne. Po ich infekcii sa realizuje len časť 

replikačného cyklu. V jadrách sa hromadia včasné neštruktúrne nukleárne antigény EB (EBNA 

1 aţ 6), v bunkových membránach sa zisťuje neštruktúrny membránový, vírusom kódovaný 

antigén, tzv. membránový antigén definovaný lymfocytmi (LYMA), kt. navodzuje aktiváciu EBV-

špecifických cytotoxických Ly (Ly Tc). Aktivuje sa replikácia vírusovej i bunkovej DNA, vírusová 

DNA sa sčasti integruje do chromozómov hostiteľskej bunky, sčasti je prítomná v jadre vo forme 

cirkulárnych epizómov. Bunky sa transformujú, čo sa prejavuje ich imortalizáciou, t. j. 

schopnosťou neobmedzeného rastu in vitro, kt. normálne Ly nemajú. Neoantigény v membráne 

transformovaných buniek sú terčom interakcie s výkonnými Ly Tc a špecifickými protilátkami. To 

má za následok v úplne imunokompetentnom organizme ich likvidáciu. 

S infekciou EBV sa stretne prakticky kaţdý človek, najčastejšie vo veku 4 r. al. v období 

dospievania. Nákaza sa prenáša slinami a pp. aj infikovanými epitéliami al. lymfocytmi (Ly), pri 

úzkom kontakte (napr. bozkávaní) s osobou vylučujúcou vírus. Prim. pomnoţenie vírusov 

nastáva pp. v epitelových bunkách nosohltanu a Ly B prítomných v tonzilách a krčných 

lymfatických uzlinách. V priebehu 2. inkubácie sa zjavujú príznaky infekčnej mononukleózy. 

Zmnoţenie Ly má za následok zdurenie lymfatických uzlín, pečene a sleziny. Počet Ly v 

periférnej krvi dosahuje 50 – 70.10
9
/l, transformované bunky sú zväčšené, majú penovitú 

cytoplazmu a tmavé, ,,obličkovité" jadrá. Sprievodným javom je vznik tzv. heterofilných 

protilátok, kt. aglutinujú baranie erytrocyty. Na rozdiel od Forsmanových protilátok, kt. vznikajú 

pri sérovej chorobe, ich však nemoţno vysýtiť morčacím tkanivom. Na tomto princípe sa 

zakladá dg. dôkaz heterofilných protilátok v sére pacientov (Paul-Bunnellov-Davidsonov test). 

Receptory pre EBV prítomné na povrchu všetkých Ly B sú príčinou toho, ţe vírus v začiatočnej 

fáze infekcie pôsobí ako polyklonový aktivátor. Následkom toho vznikajú rôzne autoprotilátky, 

kt. tvorba je za normálnych okolností potlačená supresorovými Ly T (Ly Ts). Zjavuje sa 

reumatoidný faktor, antinukleárne, antimitochondriové a i. protilátky, niekedy aj klin. prejavy 

prítomnosti autoprotilátok (liekový exantém po ampicilíne, hemolytická anémia). 

Na proliferáciu Ly B a zvýšenú tvorbu imunoglobulínov reaguje imunitný systém kompenzačným 

zmnoţením Ly Ts. V období rozvinutej infekčnej mononukleózy sú tieto bunky najpočetnejšie, 

bunková imunita je preto výrazne zníţená. Príznačné je prechodné vymiznutie pozitivity 

koţných testov spojené so zvýšenou vnímavosťou k ďalším, pridruţeným nákazám. Často 

nastáva aktivácia latentných infekcií (herpes simplex, cytomegália a i.). U normálne reagujúcich 

jedincov je tento imunosupresívny vplyv infekcie EBV dočasný, u jedincov s poruchou Ly Ts 

(väčšinou gen. determinovanou) môţe infekcia EBV navodiť rôzne autoimunitné choroby 

(reumatoidná artritída, proliferatívna lymfohistiocytóza, hemofagocytárny sy. a i.) al. tzv. sy. 

chron. infekčnej mononukleózy.  

Špecifické protilátky sa tvoria proti všetkým antigénom vznikajúcim pri replikácii vírusu. V akút. 

fáze ochorenia sa zisťujú protilátky proti VCA a EA. Protilátky proti EA pretrvávajú 2 – 3 mes. po 

odznení klin. príznakov. V priebehu rekonvalescencie stúpa titer anti-EBNA 2 a asi po 1 r. aj 

proti EBNA 1. U imunodeficientných pacientov, napr. pri sy. chron. infekčnej mononukleózy al. u 

leukemikov tieto protilátky často chýbajú. Po prekonaní infekcie vírus latentne pretrváva v 

pokojových Ly B a pri oslabení organizmu (napr. pri imunosupresívnej th. al. v gravidite) sa 

môţe infekcia aktivovať, pričom vírusy sa vylučujú slinami a zvýšené sú hodnoty špecifických 

protilátok IgM a IgG proti VCA a EA. 

Izolácia EBV sa dá vykonať navodením imortalizácie Ly z pupočníkovej krvi novorodencov, ale 

v praxi sa nevykonáva. Laborat. dôkaz sa opiera najmä o sérol. vyšetrenie. Najčastejšie sa 

stanovuje v sére prítomnosť heterofilných protilátok Paulovým-Bunnellovým-Davidsonovým 

testom. Pretoţe tieto protilátky, najmä u detí, veľmi rýchlo miznú, negat. výsledok testu 



nevylučuje infekciu. Spoľahlivejší je dôkaz špecifických protilátok IgM a IgG proti EB-VCA, príp. 

proti EB-EA imunofluorescenciou al. enzymoimunoanalýzou. Pri dfdg. akút. a chron. infekčnej 

mononukleózy má význam stanovenie dynamiky rozvoja protilátkovej odpovede voči EBNA 

vyšetrením párových sér komplementfixačnou reakciou, antikomplementovou 

imunofluorescenciou al. enzýmovou imunoanalýzou s vyuţitím syntetického antigénu EBNA 1. 

Epsyl
®
 (Exa) – choleretikum; →piprozolín. 

eptakog alfa – rekombinantný koagulačný faktor VII, hemostatikum pouţívané v th. porúch 

krvácania (Novoseven
®
).  

Eptam
®
 (Stauffer) – herbicídum; →EPTC. 

eptastigmín – látka zo skupiny inhibítorov →acetylcholínesterázy. 

eptazocín – (1S)-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1,4-dimetyl-1,6-metano-1H-4-bezazonin-10-ol, C15-

H21NO, Mr 231,35; opioidový agonista–antagonista, podobný 

pentazocínu, narkotické analge-tikum (ST-2121
®
, Sadapain

®
). 

Eptazocín 

 

 

EPTC – S-etylester kys. dipropylkarbamotiovej, S-etyldi-propyltiokarbamát, C9H19NOS, Mr 189,31; 

herbicídum (R-1608
®
, FDA 1541

®
, Eptam

®
, Eradicane

®
). 

 
                  O     CH2CH2CH3 
         / 
CH3CH2S-C-N 
                        \ 
              CH2CH2CH3 EPTC 

eptifibatid – protitrombocytový liek pôsobiaci inhibíciou  povrchových trombocytových 

glykoproteíniov (GpIIb-GpIIIa) na i. v. podanie pri akútnych koronárnych syndrómoch al. 

v invazívnej kardiológii. Reverzibilne inhibuje agregáciu trombocytov blokládou väzby 

fibrinogénu a ďalšáích molekúl na glykoproteíny (Intergrilin
®
). 

Eptoin
®
 – antikonvulzívum, antiepileptikum; →fenytoín. 

epulis, idis, f. – [g. epi pri + g. úlon ďasno] útvar, kt. nasadá na alveolárny výbeţok čeľusti, 

zvyčajne medzi 2 zubmi, imponuje ako nádor, môţe mať však rôznu etiológiu a histol. štruktúru. 

Epulis congenita – syn. e. neonatorum, benígny neopuzdrený, mäkký, stopkatý nádor sliznice 

čeľusti, zriedkavejšie sánky u novorodencov. Často sa zisťuje v oblasti rezákov. Vychádza z 

crista al. processus alveolaris. Mikroskopicky sa podobá nádoru z granulárnych buniek. 

Epulis congenita pigmentosa – pigmentový choristóm, veľmi zriedkavý nádor u dojčiat, 

zväčša dievčat, vo frontálnom úseku maxily, ovoidný, uzlovitý, s Ø > 20 mm, na reze čierny, pp. 

neuroektodermového pôvodu. Na rtg sa javí ako ohraničené prejasnenie. Th. spočíva v ex-cízii. 

Epulis fibromatosa – fibróm vychádzajúci z alveolárneho periostu a periodontového ligamenta. 

Epulis fissurata – syn. fibroma fissuratum, fibrózna zápalová hyperplázia alveolárneho 

výbeţku vo forme duplikatúr utvorených chron. dráţdením okrajom snímateľnej zubnej protézy. 

Javí sa ako nádorovitý útvar väčšinou vo frontálnom úseku maxily s lištovito rozbrázdeným 

povrchom. 

Epulis gigantocellularis – e. z obrovských buniek, syn. periférny obrovskobunkový granulóm, 

sesilná al. stopkatá lézia ďasna al. zriedkavejšie sliznice pokrývajúca bezzubý okraj čeľusti. Ide 



o zápalovú reakciu na úraz al. krvácanie; nejde o nádor. Histol. sa zisťuje spinocelulárna stróma 

s mnohojadrovými obrovskými bunkami.  

Epulis granulomatosa – pyogénny granulóm ďasna vzniknutý následkom mechanického al. 

iného dráţdenia. 

Epulis neonatorum →epulis congenitalis. 

Epulis osteoplastica – osteoplastická epulis, s novotvorbou kostného tkaniva. 

epulofibroma, tis, n. – [g. epi pri + g. úlon ďasno + fibroma fibróm] epulofibróm, fibróm ďasien. 

epulosis, is, f. - [l. epuloo zacelievam] epulóza, zacelenie, zjazvenie rany. 

Epuric
®
 (Stago) – urikozurikum, antiurolitikum; →alopurinol. 

Epzicom
®
 – antiretrovirotikum; kombinácia →abikaviru a →lamivudínu. 

 

EQ – psychol. skr. angl. Educational Quotient; EQ = EA/CA .100; EA = educational age (školský 

vek ţiaka), CA = vek ţivota. 

Equal
®
 (Searle) – umelé sladidlo; →aspartam. 

Equanil
®
 – anxiolytikum; →meprobamat. 

Equibar
®
 (Biogalenique) – antihypertenzívum;  →metyldopa. 

Equiben
®
 (Merck & Comp.) – anthelmintikum; →kambendazol. 

Equibral
®
 (Ravizza) – anxiolytikum; →chlórdiazepoxid. 

Equicol
®
 (Burns-Bio) – expektorans; →gvajfenezín. 

Equidae – nepárnokopytníky, koňovité. Majú zachovaný tretí prst, kt. je premenený a kopyto. Z 2. 

a 4. prsta ostali len rudimenty. Fylogenetický vývoj končatiny moţno sledovať na vyhynutých 

predchodcoch koňa z treťohôr (Eohippus, Orohippus, Mesohippus, Miohippus, Hypohippus a 

Hipparion) v Sev. Amerike. Divé kone ţili vo veľkých stádach na stepiach.  

Posledným divoţijúcim k. v Európe bol tarpan (Equus caballus fossilis). Jediným dodnes ţijúcim 

koňom je kôň Przewalskeho (Equus przewalskii), kt. ţije v stepiach Ázie. Obidva druhy sa 

pokladajú za predkov nášho koňa. Kôň býva rôzne sfarbený, od bielej cez zlatoţltú, 

svetlohnedú, gaštanovú, tmavohnedú aţ po čiernu farbu. Zo zmyslov má najlepšie vyvinutý 

čuch. Má veľmi dobrú pamäť, cestu si zapamňtá lepšie ako pohonič a svojho gazdu si pamätá 

aj po dlhšom odlúčení. Dá sa ľahšie vycvičiť ako napr. somár, slon al. pes. Kôň vie kráčať, 

klusať, cválať aj cúvať. Samec koňa domáceho je ţrebec, samica kobyla, mláďa ţriebä a 

vykastrovaný kôň valach. K domácim koňom typu Przewalského patrí kôň kirgizský, baškirský, 

gobijský a i. K typu tarpan patrí najslávnejšie konské plemeno arabský kôň pochádzajúci z 

Arabského polostrova. Jestvujú rôzne plemená koní, kt. sa vyšľachtili na rôzne účely, napr. 

jazdecké kone sú arabský plnokrvník, anglický plnokrvník, americký klusák. Na ťaţké práce sa 

vyuţíva belgický kôň, ťaţný kôň hackney z Anglicka, najväčším konským plemenom je shire 

(ţrebec váţi > 1 t). Známy je aj starokladrubský plnokrvník a lipican, kt. sa chová v ţrebčínci v 

Topoľčiankach, je snehobiely a vyuţíva sa najmä na drezúru. 

Do čeľade k. patrí somár (Asinus) s dlhými ušnicami a menšou postavou. Somár s koňom sa 

kríţi a dáva neplodné potomstvá. V afrických stepiach ţije Chapmannova zebra a Grévyho 

zebra. 

Equigard
®
 (Shell) – inhibítor cholínesterázy, anthelmintikum, insekticídum; →dichlorvos. 



Equigel
®
 (Shell) – inhibítor cholínesterázy, anthelmintikum, insekticídum; →dichlorvos. 

Equilase
®
 →kataláza. 

equileninum →ekvilín. 

equilinum →ekvilín. 

Equilium
®
 – sedatívum, hypnotikum; →karfimát. 

Equimate
®
 – vysoko účinná luteolytická látka podobná prostaglandínu F2; pouţíva sa v th. 

neplodnosti kobýl; →fluprostenol. 

equinus, a, um – [l. equus kôň] konský. Napr. cauda equina. 

Equipalazone
®
 – analgetikum, antiflogistikum; →fenylbutazón. 

Equipax
®
 – trankvilizér; →procimát. 

Equipertine
®
 – antidepresívum; →oxypertín. 

Equipose
®
 – anxiolytikum, antihistaminikum; pamoát →hydroxyzínu. 

Equiproxen
®
 (Syntex) – antiflogistikum, analgetikum, antipyretikum; →naproxén. 

Equipur
®
 (Fresenius) – vazodilatans; →vinkamín. 

Equiseti herba – prasličková vňať →Equisetum arvense. 

Equisetum arvense L. (Equisetaceae) – praslička roľná. Trváca rumovisková bylina rastúca na 

nízkopodloţnej, neobrobenej pôde. Má 2 typy byle, kt. vyrastajú z 

prechodného podzemku – plodné byle skoro na jar, po kt. nasledujú 

vegetatívne byle. Pochádza z Európy. Je to starodávna rastlina, kt. sa 

vyskytuje ako skamenelina v uhoľných vrstvách. Od rímskych čias sa 

pouţíva ako zelenina, krmivo zvierat a liek. 

Equisetum arvense 

Drogu, prasličkovú vňať (Herba equiseti, ČsL 4) tvoria usušené zelené 

letné byle. Príbuzné druhy sú neprípustné, sú zväčša toxické. Tuhá, dutá 

byľ je článkovaná, mnohorebrová, v článkoch praslenovite rozkonárená 

na jednoduchšie konáriky, krehká. Zákl. zloţkou je triterpénový saponín 

ekvizetonín, asi 10 % kys. kremičitej, flavonoidové glykozidy odvodené 

od kvercetínu, luteolínu a kempferolu, stopy alkaloidov (napr. nikotín) a 

polyénové kys. Zastavuje krvácanie a pôsobí adstringenčne. Pouţíva vo 

forme záparu al. tct. ako diuretikum, pri ochoreniach močových ciest, 

prostaty, enuréze a pľúcnych chorobách (napr. tbc). Čínski lekári predpisujú E. hemiale pri 

očných poruchách, dyzentérii, chrípke, opuchoch a hemoroidoch.. 

Prípravky – Alvisan Neo
®
 spec., Blasen und Nierentee

®
 spec., Hemoxier Tonicum

®
 sol., Mantisol

®
 

spec., Nephrosal
®
 nálevkové vrecká, Species diureticae planta

®
 spec., Stoffwechseltee N

®
 spec., 

Teekanne Arzneitee, Blasen + Nierentee
®
 spec. 

Equitac
®
 (SK & F) – anthelmintikum; →oxibendazol. 

Equizole
®
 (Merck & Co.) – anthelmintikum, fungicídum; →tiabendazol. 

equol →ekvol. 

Equron
®
 (Squibb) – sodná soľ →kyselina hyalurónovej. 

Eqvalan
®
 (Merck & Co.) – anthelmintikum; →ivermektín. 



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

 

 


