
ER – skr. 1. endoplazmatické retikulum; 2. estrogénový receptor. 

Er – značka prvku →erbium. 

ER 115
®
 – herbicídum; →profluralín. 

ER 5461
®
 – herbicídum; →profluralín. 

ERA – skr. 1. angl. electric response audiometry, objektívna skúška sluchu s akusticky 

evokovanými potenciálmi pomocou EEG; 2. angl. endothelin receptor antagonists – 

antiendotelíny, látky s antagonistickým pôsobením k endotelínu. Neselektívne antiendotelíny 

pôsobia proti obidvom receptorom, selektívne proti ETA, kt. sprostredkúva vazokonstrikčné 

pôsobenie. Skúša sa v th. srdcového zlyhania, portálnej hypertenzie, pľúcnej artériovej 

hypertenzie, napr. ambrisentan, bosentan, sitaxsentan. 

erabutoxíny – neurotoxické látky izolované z jedu morských hadov Laticauda semifasciata (v 

Japonsku erabu-umihebi). Pôsobia na postsynaptických membránach, blokujú nervosvalový 

prenos. Ide o polypeptidový reťazec pozostávajúci zo 66 aminokyselinových jednotiek a 4 

disulfidovými mostíkmi, E. A sa líši od e. B len aminokyselinovým zvyškom v polohe 26. 

Separoval ich Tamiya a spol. (1966). 

Eracine
®
 (Winthrop) – antibiotikum; →rozaxacín. 

Eradacil
®
 (Winthrop) – antibiotikum; →rozaxacín. 

Eradacin
®
 cps. (Sterling-Winthrop) – Rosaxacinum (derivát pyridylchinolónu) 150 mg v 1 cps.; 

špecifické chemoterapeutikum proti infekcii kvapavkou; →rozaxacín. 

Eradex
®
 (Chemagro) – akaricídum, fungicídum; →ziochinox. 

eradiatio, onis, f. – [l. e od, z + l. radius lúč] eradiácia, vyţarovanie 

Eradicane
®
 (ICI) – herbicídum; →EPTC.  

eradicatio, onis, f. – [l. eradicare vykoreniť] eradikácia, vyhubenie, vykynoţenie. E. kiahní 

očkovaním. 

Eraldin
®
 (ICI) – antagonista -adrenergických receptorov, antiarytmikum; →praktolol. 

Erantin
®
 – narkotické analgetikum; →propoxyfén. 

erasio, onis, f. – [l. eradere vyškrabať] erázia, vyškrabanie, vymazanie. 

Erasis
®
 tbl. obd. (Orion) – Erythromycini acistras 200 al. 400 mg v 1 dr.; →erytromycín acistrát. 

Erasistratos z Julisu – (300 – 250 pr. n. l.) g. lekár narodený na Keose, súčasník Herofila. 

Pôsobil v Alexandrii. Podľa antického pneumatického učenia predpokladal, ţe cievami sa 

prepravuje pneuma, srdce pokladal za východisko pohybu tekutín a pneumy v ľudskom tele. 

Choroby pokladal zväčša za následok poruchy rovnováhy medzi prívodom a spotrebou potravy. 

V th. preto uprednostňoval diétu a prikladanie baniek. Pokladá sa za zakladateľa 

experimentálnej fyziológie 

Erasol
®
 – antineoplastikum; hydrochlorid →mechlóretamínu. 

Eratrex
®
 (Bristol) – antibiotikum; →erytromycínstearát. 

Eratyrus – rod ploštíc z čeľade Reduviidae prenášajúci Chagasovu chorobu. 



Eraverm
®
 (Syrup a Tab.) (Asta) – anthelmintikum; →piperazín. 

Eraxis
®
 – antimykotikum zo skupiny echinokandínov na parenterálnu (i. v.) th. systémovej 

kandidózy a aspergilózy; blokuje syntézu 1,3-D-glukánu, dôleţitého polysacharidu bunkovej 

steny mikroorganizmov; anidulafungín. 

Erazmus Rotterdamský – literárny pseudonym Gerharda Gerhardsa (1469 – 1536), hol. 

humanistický filozof, vedec, teológ, predchodca reformácie. Chápal renesanciu antickej vedy a 

umenia ako nevyhnutnú potrebu opravdivého kresťanstva. Poloţil základy filologického 

skúmania evanjelia, z pozície humanizmu kritizoval katolicizmus aj novovznikajúci 

protestantizmus. Výsmech fanatizmu a násilia, nacionálnej obmedzenosti a náboţenských 

nesvárov, pokrytectva a nevedomosti v jeho najznámejšej knihe Chvála bláznivosti (1509) mal 

veľký vplyv na humanistickú tradíciu v celej Európe. Propagátorom jeho učenia bol košický 

rodák Ján Antonius Cassoviensis (~1499 – ~1549), lekár a básnik, lekár poľského kráľa na 

dvore v Krakove. E. R. mu venoval grécku edíciu Galenových prác. S E. R. si zo slov. 

vzdelancov písal  aj  J.  Neckel  z  Levoče, A. Turzo z Bardejova a ideovo ovplyvňoval aj M. 

Rakovského a P. Kyrmezera. 

Erazon
®
 cps (Krka) – Piroxicamum 10 mg v 1 dr.; nesteroidové antireumatikum, antiflogistikum; 

→piroxikam. 

Erb, Wilhelm H. – (1840 – 1921) významný nem. neurológ. Pôsobil v Heidelbergu ako asistent N. 

Friedreicha, r. 1880 sa stal prof. neurológie v Lipsku a neskôr v Heidelbergu. Prispel najmä 

k poznaniu tabes dorsalis, venoval sa elekt. metódam dg. a th., dokázal zvýšenú dráţdivosť 

motorického nervu pri tetánii. Ako jeden z prvých pouţíval pri vyšetrení reflexné kladivko. Po 

ňom je nazvaný bod, príznak, Erbova-Duchennova paréza, Erbova-Goldflamova choroba a 

reakcia. 

Erbalax-N
®
 – antiflogistikum; →piroxikam. 

Erbenov príznak – [Erben, Siegmund, *1863, rak. neurológ] Erbenov →reflex. 

Erbitux
®
 – cytostatikum, monoklonová protilátka; →cetuximab. 

erbium – chem. prvok, symbol Er, Ar 167,26, Z = 68, elektrónová konfigurácia atómu 

[Xe](4f)
12

(6s)
2
, t. t. 1525 °C, t. v. 2390 °C,  = 9,06 g.cm

-3
. Vzácny kov zo skupiny lantanoidov. 

Objavil ho Mosander (1842). Názov dostalo podľa švéd. obce Ytterby, odkiaľ pochádzajú 

nerasty, v kt. bolo objavené. V prírode sa vyskytuje najmä v kremičitanových a 

fosforečnanových nerastoch, a to vo forme 6 izotopov: 162, 164, 166 aţ 168 a 170; k umelým 

izotopom patrí 152 – 154, 157 – 161, 163, 169 a 170 aţ 171. V zemskej kôre sa vyskytuje 2,5 

aţ 6,5 ppm. Hlavným zdrojom sú minerály xenotím, fergusonit, gadolinit, euxenit, polykrase, 

blomstrandín. Er je tmavosivý kovový prášok. V zlúč. s inými prvkami je známe v oxidačnom 

stupni III, jeho oxid Er2O3 je ruţovkastý prášok, nitrát Er(NO3)3 pentahydrát – červenkastý 

prášok. 

Erbocain
®
 (Heilit) – miestne anestetikum; →fomokaín. 

erbón – 2-(2,4,5-tichlórfenoxy)etylester kys. 2,2-dichlórpropánovej, C11H9Cl5O3, Mr 366,47; 

herbicídum, dráţdi oči a koţu, chron. expozícia konc. rozt. môţe 

vyvolať dermatitídu (Baron
®
, Novon

®
). 

Erbón 



 

Erbov bod – [Erb, Wilhelm H., 1840 – 1921, heidelbergský neurológ ] 1. centrálny auskultačný 

bod srdca, tzv. punctum quintum – v 3. meddzirebrí vľavo parasternálne. V tomto bode sú 

počuteľné prakticky všetky posluchové fenomény srdca, špecificky sa tu počúvajú diastolické 

šelesty pri aortovej a pulmonálnej insuficiencii; 2. supraklavikulárny bod, pod kt. prebieha koreň 

brachiálnej splete. Leţí na rozhraní strednej a vnútornej tretiny klavikuly, 2 – 3 cm nad kľäčnou 

kosťou pred priečnym výbeţkom C6 (laterálne od kývača hlavy). Z tohto bodu moţno elektricky 

stimulovať plexus brachialis. 

ErbB receptorová tyrozínkináza – (ErbB = epidermal growth receptor-related transmembrane 

receptor tyrosine kinase) je ligand neuroregulínov. Má zloţku ErbB2 (viaţe neuroregulíny), 

ErbB3 (viaţe neuroregulíny a aktivuje sa nimi) a NTAK. Cytoplazmatická doména interaguje s 

doménami SH2 al. SH3 proteínov prenášajúcich signály (signal-transducing proteins)  a  ErbB4  

(viaţe  a  aktivuje sa neuroregulínmi, NRG-2, NRG-3, HBEGF, -celulínom a NTAK). Enzým 

katalyzuje reakciu: ATP + proteíntyrozín = ADP + proteíntyrozínfosfát. Na nervosvalovej junkcii 

zvyšuje syntézu podjednotiek receptora acetylchcholínu (AChR). Ligandované ErbB receptory 

stimulujú aktivujú mitogénom aktivované proteínkinázy (MAP). MAP kinázy fosforylujú 

GAPBa/b: pôsobia ako transkripčné aktivačné faktory. Fosforylo-vaný GAPBa/b sa viaţe na 

element  reagujúci na neuroregulín (neuregulin response element, –CGGAA–), vo väzbovom  

mieste  Ets  uloţené  v  promotorových oblastiach podjednotky  a AChR; →sval. 

Erbov príznak – [Erb, Wilhelm H., 1840 – 1921, heidelberský neurológ] 1. strata patelového 

reflexu ako včasný prejav tabes dorsalis; 2. vymiznutie mydriatickej reakcie na bolesť ako 

včasný prejav tabes dorsalis; 3. zvýšená galvanická dráţdivosť motorických nervov pri tetánii. 

Erbov syndróm – [Erb, Wilhelm H., 1840 – 1921, heidelberský neurológ; Goldflam, Samuel V., 

1852 aţ 1932, varšavský neurológ] →Erbov-Goldflamov sy. (→syndrómy). 

Erbova reakcia – [Erb, Wilhelm H., 1840 – 1921, heidelberský neurológ] myotonická reakcia. 

Erbov-Goldflamov syndróm – [Erb, Wilhelm H., 1840 – 1921, heidelberský neurológ; Goldflam, 

Samuel V., 1852 – 1932, varšavský neurológ] →syndrómy. 

Erbov-Charcotov syndróm – [Erb, Wilhelm H., 1840 – 1921, heidelberský neurológ; Charcot, 

Jean H., 1825 – 1893, paríţsky neurológ] →syndrómy. 

Erbov-Landouzyho syndróm →Erbov-Goldflamov sy. (→syndrómy). 

Erbova spastická paraplégia – [Erb, Wilhelm Heinrich, 1840 – 1921, nem. neurológ] prim. 

→laterálna skleróza; →Duchennova svalova dystrofia. 

Erbova-Duchennova choroba – [Erb, Wilhelm Heinrich, 1840 – 1921, nem. neurológ; 

Duchenne, Benjamin Amand, 1806 – 1875, franc. neurológ] →Duchennova-Erbova paralýza.  

Erbova-Goldflamova choroba →Erbov-Goldflamov sy. (→syndrómy); →myasthenia gravis. 

Erbova-Charcotova choroba – [Erb, Wilhelm Heinrich, 1840 – 1921, nem. neurológ; Charcot, 

Jean Martin, 1825 – 1893] →Erbova spastická paraplégia. 

erbumín – skr. U. S. Adopted Names Council (USAN) pre terc. →butylamín. 

Ercefurol
®
 – črevné antiseptikum; →nifuroxazid. 

Ercefuryl
®
 – črevné antiseptikum; →nifuroxazid. 



Erco-Fer
®
 – hematinikum; fumarát ţeleznatý. 

Ercoquin
®
 – antimalarikum, antireumatikum; →hydroxychlorochín. 

Ercotina
®
 – anticholínergikum; →propantelínchlorid. 

ERCP – skr. angl. endoscopic retrograde cholangiopancreatography, endoskopická retrográdna 

cholecystopankreatikografia. Vyšetrovacia a liečebná metóda, kt. spočíva v zavedení 

fiobroskopu do dvanástnika, inšpekcii danej oblasti a nástreku kontrastnej látky do ţlčovodu 

a vývodu pankreasu s následným rtg snámkovaním. Vyšetrenie umoťţní zobraziť pankreatické 

vývovdy a ţlčové cesty, odhaliť ich stenózu al. prítomnosť konkrementov v ţlčovodoch 

(choledocholitiázu). Moţno tieţ pretnúť ústie ţlčových ciest do dvanástnika (papilotómia) 

a umoţniť tak odchod konkrementov bez nevyhnutnosti operačného odstránenia. Niekt. 

konkrementy moţno pomocou ďalšiehio zariadenia zo ţlčovodov vybrať. Metóda má veľkú 

výhodu v kvalite zobrazenia ţlčových ciest a v moţnosti ambulantného pouţitia. V porovnaní 

s chir. výkonom th. a zotavenie trvajú kratšie a navyše nevyţaduje anestéziu. 

Erdheimov syndróm – [Erdheim, Jakob, 1874 – 1937, viedenský patológ] 1. akromegalická 

makrospondýlia a hypertrofia kľúčnych kostí; 2. nanizmus, genitálna dystrofia a príznaky 

zvýšeného vnútrolebkového tlaku pri pomaly rastúcom kraniofaryngeóme. 

Erdheimov tumor – [Erdheim, Jakob, 1874 – 1937, viedenský patológ] kraniofaryngeóm, nádor 

vychádzajúci zo zvyškov embryového tkaniva (tzv. Rathkeho puzdra), kt. sa zúčastňuje na 

tvorbe adenohypofýzy, v jej blízkosti sa nádor vyskytuje (supraselárne) a jej funkcie môţe 

ovplyvňovať. Môţe pôsobiť tlakom aj na prekríţenie zrakových nervov (chiasma opticum), čím 

vyvoláva poruchu videnia (napr. hemianopsiu). Th. je chirurgická. 

Erdheimova (cystická) medionekróza aorty – [Erdheim, Jakob, 1874 – 1937, viedenský 

patológ] dystrofia aorty, pri kt. sú v médii početné dutinky, ubúdajú elastické vlákna a hladká 

svalovina. Je sklon k disekujúcej aneuryzme. Býva pri Marfanovom sy. (→syndrómy). 

Erdheimov-Scagliettiho-Dagniniho syndróm – [Erdheim, Jakob, 1874 – 1937, viedenský 

patológ] Erdheimov sy. (1). 

erdín – kys. 5,7-dichlór-4-hydroxy-6
,
-metoxy-6-metyl-3,4,-dioxospiro[benzofuran-2-(3H),1

,
-

[2,5]cyklohexa-dien-2
,
-karboxylová, C16H10Cl2O7, Mr 385,17; 

antibiotikum izolované z As-pergillus terreus Thom. (spolu s 

geodínom). 

Erdín 

 

 

Erdmannova soľ – triviálny názov amóniumdiamíntetrakis(nitrito-N)kobaltátu(1-), trans-

tetranitrodiamino-kobaltitanu amónneho, trans-NH4[Co(NO2)4(NH3)2], CoH10N7O8, Mr 259,06. 

Erdomed
®
 – mukolytikum, expektorans a mierne antiflogistikum; →erdosteín. 

erdosteín – mukolytikum, expektorans a mierne antiflogistikum (Erdomed
®
).  

ERE – skr. angl. estrogen response element, úsek na DNA, na kt. sa viaţe estrogénový receptor 

po nadviazaní estrogénu. 



Erebile
®
 – choleretikum; →acidum dehydrocholicum. 

erectilis, e – [l. erigere vztyčovať] erektilný, schopný erekcie. 

erectilitas, atis, f. – [l. erigere vztyčovať] erektilita, schopnosť stuhnutia mäkkého tkaniva pri 

prekrvení (napr. penisu). 

erectio, onis, f. – [l. erectus vztýčený, vpriamený] →erekcia. 

erector, oris, m. – [l. erigere vztyčovať] erektor, napriamovač, vzpriamovač (sval). 

erekcia – [erectio] vzpriamenie, stoporenie. 

Erekcia penisu – stvrdnutie, vzpriamenie, stoporenie penisu; →penis. Je to komplexný, 

koordinovaný neurovaskulárny dej, kt. je výsledkom interakcia hladkého svalstva stien artérií a 

kavernózneho parenchýmu, venulárnych spletí, tunica albuginea, priečne pruhovaných svalov a 

nervových mechanizmov s účasťou neurotransmiterov. Hemodynamické zmeny charakterizuje 

zvýšený prítok artériovej krvi do kaverien penisu a ich naplnenie, relaxácia ,,špongiovitého`` 

parenchýmu erektilných telies a obmedzenie venóznej drenáţe. Erekcia sa začína ochabnutím 

hladkého svalstva v poduškách artérií a svalstva v trabekulách. Prudké zvýšenie artériového 

prítoku do erektilných telies má za následok pokles periférneho cievneho odporu pri dilatácii 

kavernóznej a helicínnych arteriol so súčasnou relaxáciou hladkého svalstva kavernózneho 

kaniva. Sínusoidové priestory erektilných telies sa rýchlo plnia pritekajúcou krvou, čím sa 

erektilné telesá expandujú. Kompresiou subtunikálnej venulárnej splete proti neroztiahnuteľnej 

tunica albuginea nastáva funkčná oklúzia ţíl a zmenšenie drenáţe erektilných telies. 

Erekcia je väčšia v corpora cavernosa penis, menšia v corpus cavernosum urethrae, a to pre 

tenšiu tunica albuginea, ako aj pre ľahší odtok krvi, takţe aj počas erekcie je tu moţný prechod 

moču a spermy. Kapilárami v trabekulách prechádza pri erekcii len malé mnoţstvo krvi. 

Ochabovanie erekcie nastáva tým, ţe tonus hladkého svalstva v artériách a trabekulách sa 

opäť zvýši, prítok krvi poklesne, preto napätie tunica albuginea povoľuje, kaverny sa 

vyprázdňujú a krv odteká do ţíl. Malá cirkulácia krvi v kavernách toporivých telies je aj pri max. 

erekcii. Porucha výţivy penisu nevzniká preto ani pri dlhodobej patol. erekcii (priapizme). 

Erekcia a detumescencia má 7 fáz: 1. pokojová fáza (prítok krvi len pre nutritívne účely 

rýchlosťou 4 ml/100 g tkaniva/min); 2. latentná fáza (7 – 10-násobné zvýšenie artériového 

prítoku, rýchle naplnenie dilatovaného systému sínusoidov, kt. expanziu obmedzuje relatívna 

neroztiahnuteľná tunica albuginea, avšak bez vzostupu intrakavernózneho tlaku); 3. fáza 

tumescencie (zvýšenie intrakavernózneho tlaku so súčasným úmerným poklesom prítoku 

artériovej krvi do erektilných telies); 4. fáza plnej erekcie (intrakavernózny tlak dosahuje 80 – 85 

% hodnoty systolického TK, artériový prítok sa ustáli na úrovni o niečo vyššej ako je pokojový 

prietok); 5. fáza rigidnej ejekcie (vzostup intrakavernózneho tlaku na niekoľkonásobok 

systolického TK a krátkodobé zastavenie artériového prítoku do erektilných telies); 6. fáza 

začínajúcej detumescencie (aktívny proces, kt. je výsledkom kontrakcie hladkých svalov arteriol 

a stien sínusoidov; 7. fáza rýchlej detumescencie. Max. hodnoty hydrostatického tlaku v corpus 

spongiosum urethrae a glans penis sú v porovnaní s intrakavernóznym tlakom len asi 1/3 – 1/2. 

Glans penis totiţ nepokrýva tunica albuginea, kt. podmieňuje existenciu a funkciu venózneho 

oklúzneho mechanizmu. 

Z humorálnych látok sa na regulácii erekcie zúčastňuje acetylcholín, vazoaktívny intestinálny 

peptid, faktor príbuzný génu kalcitonínu (CGRF) a prostaglandíny. Najvýznamnejším 



regulátorom erekcie je aktívny radikál oxidu dusnatého, kt. sa uvoľňuje na zakončeniach 

neadrenergických a necholínergických nervových vláken v kavernóznom tkanive a secernujú ho 

bunky endotelu vystielajúce sínusoidové priestory. NO aktivuje enzým guanylátcyklázu, kt. 

štiepi intracelulárny guanozíntrifosfát na cGMP. cGMP vyvoláva depolarizáciu a relaxáciu 

buniek kavernózneho a arteriolárneho hladkého svalstva. 

Podľa účasti rôznych oblastí CNS a periférneho nervového systému na riadení erektilnej 

funkcie p. sa rozoznávajú 3 druhy erekcie: 1. reflexné erekcie (vyvolané mechanickou 

stimuláciou genitálu); 2. psychogénne erekcie (vyvolané erotickou predstavivosťou, 

vizuálnymi, sluchovými a čuchovými podnetmi); 3. nočné, resp. ranné erekcie – spontánne e. 

vynikajúce niekoľkokrát za noc v štádiu REM spánku. Mechanizmus je zatiaľ nevysvetlený. 

Pretoţe vznik e. pri organicky podmienenej erektilnej dysfunkcii je sťaţený, je klasickou 

metódou na rozlíšenie organicky a neorganicky podmienenej erektilnej dysfunkcie meranie 

nočnej e.; →sexuálne dysfunkcie. 

erektilné poruchy – [dysfunctiones erectiles] erektilná dysfunkcia (ED), syn. impotentia coeundi, 

neschopnosť dosiahnuť a primerane dlho udrţať →erekciu penisu dostatočnú na vykonanie 

pohlavného styku pri 25 % a viacerých pokusoch. Rozlišuje sa impotentia coeundi, 

nedostatočná pohlavná túţba (frigidita), poruchy ejakulácie a orgazmu. E. p. postihuje 10 – 15 

miliónov Američanov vo veku 40 – 70 rokov, v ČR trpí občasnými e. p. vyše 1/2 muţov 40 – 70-

r. Prechodná al. dlhšie trvajúca e. p. vyskytuje v priebehu ţivota v 30 % muţov. 

Príčiny e. p. môţu byť org. a funkčné. K org. poruchám patria rozličné somatické choroby, 

poškodenie nervového systému vrátane úrazov a neţiaduce účinky liečiv. E. p. môţe vyvolať 

akákoľvek porucha, kt. zniţuje prítok krvi do penisu. E. p. sa vyskytujú asi v 5 % muţov vo veku 

40 r. a 15 – 25 % muţov vo veku 65 r. E. p. však nemusia súvisieť s vekom. U starších muţov 

môţe byť zníţená erekcia, kt. sa však dá zlepšiť zvýšenou sexuálnou stimuláciou (zmyslové a 

mechanické podnety). Väčšina e. p. je liečiteľná novšími liekmi. 

K somatickým (org.) príčinám e. p. patrí: 1. abúzus alhoholu, fajčenie, uţívanie niekt. 

psychofarmák, hypotenzív, antiandrogenov ap.; 2. únava; 3. ateroskleróza; 4. diabetes mellitus; 

5. úrazy mozgu a miechy; 6. hypogonadizmus (zníţená produkcia testosterónu); 7. hepatopatie 

a nefropatie; 8. sclerosis multiplex; 9. Parkinsonova choroba; 10. aktinoterapia testis; 11. iktus; 

12. stavy po operácii prostaty a mechúra; 13. Peyronieova choroba; 14. priapizmus.  

Erektilná dysfunkcia (ED), syn. impotentia coeundi, je neschopnosť dosiahnuť a primerane dlho 

udrţať →erekciu penisu, kt. umoţňuje pohlavný styk. Je to najčastejšia forma muţskej 

pohlavnej dysfunkcie, trpí ňou asi 10 % muţov, jej výskyt sa exponenciálne zvyšuje s vekom. 

Častá býva u diabetikov, alkoholikov, ischemickej chorobe srdca a ochoreniach obličiek je 

výskyt niekoľkokrát vyšší. 

Príčinou ED je porucha psychol., artériových, sínusoidových, ţilových a hormonálnych faktorov 

zúčastňujúcich sa na erektilnej funkcii. Rozoznávajú sa dve formy ED: psychogénne a 

organické. 

Psychogénne ED - Donedávna sa význam psychol. faktorov preceňoval; aţ 90 % prípadov sa 

pokladalo za psychogénne podmienených, v súčasnosti sa dá identifikovať org. príčina 

erektilnej dysfunkcie aţ v 80 - 90 %. V starších vekových skupinách sú org. príčiny ED ešte 

častejšie. Pri psychogénnych erektilnej dysfunkcie ide obyčajne o hyperaktivitu sympatika a 

inhibíciu uvoľňovania neurotransmiterov inhibujúcich erekciu. Môţe ísť aj o priamy inhibičný 



vplyv CNS na miechové centrum erekcie, príp. nadmerné lokálne vyplavovanie katecholamínov 

s následnou tonickou kontrakciou kavernózneho hladkého svalstva. Psychogénne ED sa 

vyskytujú pri rôznych psych. poruchách, ako je anxiozita, depresia, plačlivosť, hypochondria, 

hystéria a emocionálne stresy. 

Neurogénna ED môţe byť následkom neschopnosti poranených al. patol. zmenench nervových 

vláken viesť vzruchy a indukovať relaxáciu artériového a kavernózneho hladkého svalstva. 

Môţu byť vyvolané úrazmi, rôznymi ochoreniami al. funkčnými zmenami mozgu, miechy, 

kavernóznych a pudendových nervov al. terminálnych nervosvalových zakončení. Príkladom je 

lézia periférnych nervov, kavernóznych nervov pri radikálnej chir., th. nádorov prostaty a 

močového mechúra. Lézie kavernóznych nervov sa vyskytujú pri fraktúrach panvy a 

poraneniach membránovej uretry. Prostatektómia pomocou lúča Nd:YAG laseru sa z hľadiska 

ED pokladá ta bezpečnú metódu. 

Endokrinné podmienené ED – zahrňujú poruchy osi hypotalamus–hypofýza–semenníky 

(hypogonadotropný a hypergonadotropný hypogonadizmus), hyperprolaktinémiu, tyreopatie, 

poruchy nadobličiek a prištítnych ţliaz. Jednou za najčastejších príčin ED je diabetes mellitus. 

Na patogenéze ED sa tu zúčastňujú cievne, nervové a psych. faktory. 

Vaskulárne príčiny ED sú väčšinou následkom poruchy hemodynamiky penisu, kt. vzniká 

následkom nedostatočného prítoku artériovej krvi do erektilných telies (difúzne okluzívne lézie v 

aorto-iliakálnom al. hypogastricko-kavernóznom riečisku pri celkovej ateroskleróze) al. ich 

nadmernej drenáţe (venookluzívne procesy). Menej časté sú traumatické lézie ciev penisu 

(napr. pri fraktúrach panvových kostí al. priamych poraneniach penisu, radikálnych chir. 

výkonoch pre malígne ochorenia močového mechúra, prostaty a rekta). Kritickou je najmä a. 

pudendalis prebiehajúca v blízkosti močového mechúra a prostaty, kt. zabezpečuje prídavné 

krvné zásobenie erektilných telies. 

ED môţu vyvolať aj niekt. lieky a drogy, a to vplyvom na CNS (sedácia, depresia), autonómny 

nervový al. endokrinný systém, hemodynamiku v hypogastricko-kavernóznom riečisku al. 

priamo na regulačný systém kavernózneho parenchýmu.  

Časté sú ED v terminálnych štádiách chron. renálnej insuficiencie; pri intermitentnej 

hemodialyzačnej th. sa ED ešte zhoršuje, po úspešnej transplantácii obličiek však obyčajne 

upravujú. 

ED sa môţu spájať s akýmkoľvek ťaţším celkovým ochorením a väčším chir. zákrokom (najmä 

kolostómiou, ileostómiou, močovými vývodmi a i.). Prechodná ED býva pri akút. ochoreniach a 

rekonvalescencii. 

Dg. – opiera sa o dôkladnú anamnézu vrátane psychosociálne údaje o vzťahoch so sexuálnom 

partnerkou, ekonomických a sociálnych stresoch. Pri fyz. vyšetrení sa pátra najmä po 

príznakoch endokrinopatií a sek. pohlavných znakoch (tvar a rozsah ochlpenia, gynekomastia, 

obezita, citlivosť penisu, perinea a sakrálnych dermatómov na dotyk a chlad). Vnímavosť na 

proprioceptívne podnety sa vyšetruje rozochvenou ladičkou, kt. sa postupne prikladá na tíbie, 

podbrušie a dorsum a glans penis. Na vonkajšom genitáli sa zisťujú abnormality, príznaky príp. 

induratio penis plastica (Peyronieho choroba), posudzuje sa veľkosť a konzistencia 

semenníkov. Indagáciou sa hodnotí tvar, veľkosť a konzistencia prostaty, tonus análneho 

sfinktera a výbavnosť bulbokavernózneho reflexu. Laborat. vyšetrenia slúţia na vylúčenie príp. 

celkového ochorenia, napr. hematol., obličkového, metabolického a endokrinného. Z 



gonadotropných hormónov sa vyšetruje sérová koncentrácia testosterónu, LH, FSH a 

prolaktínu. 

Dg. ED sa potvrduje meraním erektilnej kapacity penisu monitorovaním nočných tumescencií 

penisu (napr. prenosným prístrojom Rigiscan). Normálne, veku primerané nočné erekcie u 

pacientov s ED svedčia o psychogénnej príčine impotencie, neprítomnosť nočných erekcií o 

org. príčine. ED z cievnych príčin moţno vylúčiť jednoduchým ambulantným testom s 

intrakavernóznou aplikáciou vazoaktívnych látok a hodnotením takto indukovanej erekcie. 

Podáva sa papaverín (40 mg) al. prostaglandín E1 (10 mg). Za normálnych okolností nastáva 

erekcia penisu v priebehu 10 – 15 min (dostatočná rigidita penisu ma uhol erekcie > 90°) a trvá 

> 30 min. Pacienti, kt. dosiahnú úplnú erekciu po dodatočnej mechanickej stimulácii penisu 

(prekonanie psych. inhibičných vplyvov – nervozita, anxiozita, komplex menejcennosti), majú 

zjavne adekvátne fungujúci venózny systém a intaktné nervové dráhy sprostredkujúce reflexnú 

odpoveď. 

Vyšetrením artériového systému sa získavajú informácie o perfúznom tlaku a prietoku v 

kavernóznych artériách. Systolický tlak v kavernóznych artériách moţno merať nepriamo 

meraním intrakavernózneho tlaku potrebného na stlačenie kavernóznych artérií a zastavenie 

krvného prúdu (normálne hodnoty sú o < 2,67 kPa, t. j. 20 Torr niţšie ako TK v a. brachialis). 

Vyšetrenie sa vykonáva len v kombinácii s dynamickou kaverózometriou. 

Cievne štruktúry penisu a ich funkcie moţno hodnotiť pomocou duplexnej ultrasonografie, resp. 

meraním prietoku, kvalitu artériového zásobenia erektilných telies dynamickým vyšetrením 

artérií pred intrakavernóznej aplikácii vazoaktívnych látok a po nej. pri výbere vhodných 

pacientov na chir. th. ED treba vykonať faloartériografia (poskytuje údaje o anat. pomeroch 

ciev) a vyšetrenie funkčného stavu a veľkosti venózneho úniku z kavernóznych telies 

dynamickou kavernózometriou a kavernózografiou. Funkčný stav venózneho systému 

erektilných telies kvantit. charakterizujú 4 parametre dynamickej kavernózometrie: a) prítok 

perfúzneho rozt. potrebný na dosiahnutie úplnej erekcie; b) prietok potrebný na udrţanie úplnej 

erekcie; c) udrţiavací index (pomer b/a); d) rýchlosť poklesu intrakavernózneho tlaku po 

zastavení perfúzie erektilných telies. Na kavernózometriu a kavernózografiu sú indikovaní 

pacienti, kt. sú kandidátmi rekonštrukčnej operácie na cievach penisu bez rizikových faktorov 

aterosklerózy (diabetes mellitus, hypertenzia, hypercholesterolémia, vek > 60 r.) a faktorov 

negat. ovplyvňujúcich odozvu kavernózneho tkaniva (prekonaný priapizmus, induratio penis 

plastica). Jednoduchšou metódou je gravitačná kavernózometria s pouţitím pumpy. Metódy na 

vyšetrenie funkcie autonómnych kavernóznych nervov zatiaľ nejestvujú. 

Th. – v semikonzervatívnej th. ED sa osvedčuje intrakavernózna aplikácia vazoaktívnych látok s 

myorelaxačným účinkom na hladké svalstvo kavernóznych telies, kt. vyvolávajú indukciu 

erekcie. K indikáciám inj. th. vazoaktívnymi látkami patrí neurogénna impotencia, mierna forma 

vaskulogénnej impotencie, impotencia pri kombinovaných nervových a cievnych poruchách 

(diabetes mellitus) a psychogénna impotencia refraktérna na psychoterapiu. Kontraindikáciou je 

perniciózna anémia, koagulopatie, mentálne poruchy a neţiaduce účinky zistené testovacou 

dávkou (hypotenzia, závraty, exantém). Z vazoaktívnych látok sa osvedčil prostaglandín E1, 

papaverín, blokátory -adrenergických receptorov, napr. fentolamín a agonisty 1-

adrenergických receptorov, napr. dobutamín. Prostaglandín E1 vyvoláva relaxáciu 

kavernózneho svalstva prostredníctvom cAMP. Najčastejšou komplikáciou pri podávaní 

vazoaktívnych látok je prolongovaná erekcia, kt. ak sa včas nelieči, môţe prejsť do bolestivého 



priapizmu. Z lokálnych komplikácií je to bolesť pri vpichu ihly, pálčivý pocit po vstreknutí 

farmaka, ekchymózy a hematómy v mieste aplikácie, príp. poranenie kavernózneho tkaniva 

ihlou s následnou fibrotizáciou tkaniva. Najzávaţnejšou neskorou komplikáciou podávania 

papaverínu a fentolamínu je fibróza kavernózneho parenchýmu so stratou erektilnej funkcie. 

Prostagladnín E1, kt. sa inaktivuje priamo v kavernóznom parenchýme, tieto zmeny nevyvoláva. 

Osvedčil sa aj prípravok SIN-1, látka uvoľňujúca NO, kt. sa pouţíva v th. angina pectoris a 

prevencii koronárnych spazmov pri koronarografii. Dobré výsledky sa dosahujú aj pri aplikácii 

nitroprusidu sodného. Neţiaducim účinkom nitritov je systémová hypotenzia. 

Chir. th. – v prípade neúspechu, najmä pri vaskulogénnych ED sa prichádza do úvahy 

revaskularizácias a obnovenie normálnych hemodynamických pomerov v penise. 

Pri artériovej insuficiencii treba zvýšiť artériový prítok krvi do panvy, resp. priamo do penisu chir. 

výkonmi na rôznej úrovni aorto-iliakálneho a hypogastricko-kavernózneho artériového systému, 

a to obídením al. odstránením artériovej obštrukcie. Priamu anastomózu a. epigastrica inf. k 

malému otvoru v tunica albuginea jedného z erektilných telies navrhol Michal (1973). V 

dôsledku priameho, nekontrolovaného prítoku artériovej krvi do sínusoidov, kt. obchádza 

regulačné helicínne artérioly však vyvolávajú často závaţné komplikácie (priapizmus, fibróza 

kavernózneho tkaniva a oklúzie cievnych anastomóz), preto sa od tejto metódy upustilo. Pre 

technickú náročnosť sa neuplatnil ani femoro-pudendálny bypass, pri kt. sa fossa ischiorectalis 

revaskularizuje hlavný kmeň a. pudendalis int., distálne od miesta artériovej oklúzie. Zriedka sa 

vykonáva aj priama revaskulárizácia kavernóznej artérie, pretoţe je technicky náročná (Ø 

kavernóznej artérie je len 0,2 – 0,3 mm), často sa pri výkone poraní erektilné tkanivo al. vznikne 

po zákroku trombóza. Najvhodnejšou je modifikácia Michalovej metódy, pri kt. sa koniec a. 

epigastrica inf. prišíva k boku a. dorsalis penis (Michal II) al. k proximálnemu pahýľu preťatej a. 

dorsalis penis (Sharlip, 1984). Dobré výsledky sa uvádzajú v 80 % poúrazových ED a 30 – 40 

% artériogénnych ED pri celkovej ateroskleróze. 

Pri izolovanej venóznej inkompetencii penisu sa robia výkony na venóznom systéme penisu. 

Izolované podviazanie vény nemá význam, pretoţe príčinou ED je väčšinou kombinovaný 

venózny únik do viacerých častí venózneho systému penisu. Ani podviazanie obidvoch crura 

cavernosa neupraví venózny únik cez hlboké kavernózne vény. Odporúča sa skôr 

kombinované podviazanie všetkých troch ţilových systémov penisu. U pacientov, u kt. 

nenastalo zlepšenie, sa dajú ešte aplikovať lokálne vazodilatanciá, príp. implantovať penilná 

protéza.  

Implantácia penilných protéz je poslednou moţnosťou th. ED. V polovici 70. r. sa zaviedli 

silikónové semirigidné a neskôr nafukovacie (inflatabilné) penilné protézy, hydraulický 

mechanizmus kt. umoţňuje napodobniť prirodzenú erekciu i fyziol. flakciditu penisu. Dilatáciou 

kavernóznych telies sa však úplne zničí funkčný kavernózny parenchým, preto sa táto metóda 

hodí skôr u starších pacientov v prípade neúspechu iných metód. 

Peyronieova choroba je nahromadenie zjazveného väzivového tkaniva v tele penisu s jeho 

ohnutím, sťaţením erekcie a pohlavného styku, kt. je väčšinou bolestivý. Môţe byť následkom 

zápalu po poranení penisu, príčinu choroby však väčšinou nepoznáme známa. Priapizmus je 

dlho trvajúca, bolestivá a nechcená erekcia, kt. sa vyskytuje napriek neprítomnosti sexuálneho 

dráţdenia. Podmieňuje ho pretrvávanie relaxácie hladkého svalstva s trvalým prítokom krvi do 

ciev penisu bez moţnosti jej odtoku. Vznik priapizmu sa spája s nefrolitázou, uţívaním 



niektorých liekov, neurol. chorobami a podávaním inj. do penisu pri th. impotencie. V starobe 

ide najčastejšie o zmeny cievneho riečiska penisu a pokles androgénov.  

Typickým príznakom ED je zmena jej kvality, čo do stoporenia al. schopnosti udrţania erekcie, 

príp. obidvoch. O org. impotencii na rozdiel od impotencie z psychických príčin, svedčí 

neschopnosť mať al. udrţať erekciu ráno po prebudení. Psychická impotencia vzniká obyčajne 

náhle a väčšinou súvisí s nejakou nedávnou ţivotnou situáciou; org. impotencia sa rozvíja 

postupne v priebehu dlhšieho obdobia. Pri psychickej impotencii môţe byť muţ schopný mať 

erekciu v určitej situácii, ale v inej situácii opakovane zlyháva. Impotencia, kt. trvá > 3 mes. a 

nie je podmienená stresujúcou ţivotnou udalosťou, liekmi, alkoholom al. chorobou, signalizuje 

potrebu vyšetrenia lekárom.  

Psychické faktory, kt. vyvolávajú e. p., zahrňujú poruchy vzťahov medzi sexuálnymi partnermi. 

Na začiatku pohlavného ţivota muţa ide skôr o nejstotu al. sa po náhodnom zlyhaní utvorí 

strach z neúspechu, strach z očakávania. Erekciu potláča neurotický mechanizmus, kt. vzniká z 

úzkosti, telesného al. duševného vyčerpania. Patria sem obavy pred zlyhaním, erekcie, 

nervozita pred pohlavným aktom a strach z neho, kt. vychádzajú zo zlých skúseností 

a predchádzajúcich epizód impotencie, stresové stiuácie v práci a rodine, starosti z problémov 

vo vzťahu so sexuálnym partnerom, depresie, strata sebadôvery a obava z negat. reakcie 

partnera. 

Th. – pozostáva z odstránenia liečiteľnej príčiny, farmakoterapie a psychoterapia. Dôleţité je 

vylúčenie org. (liečiteľnej) príčiny (urologické vyšetrenie). V niekt. prípadoch sa osvedčujú 

vákuové pumpy, príp. chir. výkon.  

Dôleţité je zvýšenie sebaistoty, zvládnutie úzkosti z očakávania, dostatok odpočinku, najmä 

aktívneho, správna výţiva úpravou pravidelnej ţivotosprávy, obmedzenie poţívania alkoholu, 

vyriešenie partnerských problémov… Na th. e. p. má byť zaangaţovaný aj sexuálny partner. K 

psychoterapii e. p. patrí aj redukcia tenzie a strachu pred zlyhaním erekcie. 

Medikamentózne riešenie sa chápe ako pomocné, najdôleţitejšie je odstránenie príčiny. Ak 

pacient nie je schopný túto situáciu zvládnuť sám, aj keď pouţije ponúkaný liek, odporúča sa 

konzultácia u psychoanalytika, sexuológa al. iného poradcu.  

eremeyevit – syn. jeremejevit, minerál boran hlinitý, Al2B5O15(F,OH)3. 

Eremfat
®
 (Saarstickstoff) – tuberkulostatikum; →rifampín. 

eremofília – [eremophilia] chorobná potreba samoty. 

eremofóbia – [eremophobia] strach z osamotenia, zo samoty. 

eremophilia, ae, f. – [g. erémos osamotený + g. fobos strach] →eremofília.  

eremophobia, ae, f. – [g. erémos osamotený + g. fobos strach] →eremofóbia. 

eremursín – syn. →hordenín. 

erepsín – [erepsinum] zmes enzýmov šťavy tenkého čreva štiepiaca peptóny. 

erepsinum, i, n. – [g. ereptesthai stravovať] →erepsín. 

erethicus, a, um – [g. erethizen dráţdiť] eretický, vzrušený, podráţdený, dráţdivý. 

erethismus, i, m. – [g. erethizó dráţdim] eretizmus, stav vzrušenia al. podráţdenia. 



Erethismus mercurialis – duševné poruchy pri chron. otrave zlúč. ortuti. 

Erethismus cardiovascularis – kardiovaskulárny eretizmus, funkčné chorobné podráţdenie 

srdca a ciev. 

Erethismus sexualis – sexuálny eretizmus, stav pohlavného vydráţdenia. 

ereuthophobia, ae, f. – [g. ereuthein farbiť na červeno + g. fobos strach] ereutofóbia, strach zo 

začervenania sa pri jednaní s ľuďmi. 

Erevit
®
 gtt. (Slovakofarma) a inj. (Biotika) – Tocoferoli acetas 50 mg v 1 ml (= 25 kv.), resp. 30 

mg v 1 ml inj.; →vitamín E. 

Erevit Forte
®
 inj. (Biotika) – Tocoferoli acetas 300 mg v 1 ml;  →vitamín E. 

Erevit
®
 ung. (Slovakofarma) – Tocoferoli acetas 5 mg v 1 g masti; dermatologikum s obsahom 

→vitamínu E.  

Ergamine
®
 (Burrows Wellcome) →histamín. 

Ergamisol
®
 (Jassen) – anthelmintikum; →tetramizol. 

ergasiologia, ae, f. – [g. ergasis práca + g. logos náuka] →ergaziológia.  

ergasiomania, ae, f. – [g. ergasis práca + g. maniá vášeň] →ergaziománia. 

ergasiophobia, ae, f. – [g. ergasis práca + g. fobiá strach] →ergaziofóbia. 

ergasténia – [ergasthenia] stav unavenosti, vyčerpanosti. 

ergasthenia, ae, f. – [g. ergon dielo + g. astheneiá slabosť] →ergasténia. 

ergastoplasma, tis, n. – [g. ergasis práca + g. plasma tekutina] ergastoplazma, zrnité 

→endoplazmatické retikulum s paralelne usporiadanými cisternami v sekrečných bunkách. Je 

to oblasť cytoplazmy charakterizovaná nahromadením endoplazmatického retikula. Dá sa 

pozorovať svetelným mikroskopom ako oblasť silne farbiteľná zásaditými farbivami napr. 

v bunkách ţliaz. 

Ergate
®
 – oxytocikum; tartrát →ergotamínu. 

ergaziatria – termín amer. psychiatra Adolfa Meyera (1952) pre psychiatriu.  

ergaziofóbia – [ergasiophobia] strach pred prácou, chorobná nechuť k práci. 

ergaziológia – [ergasiologia] výraz amer. psychiatra Adolfa Meyera (1952), kt. mal označovať 

celistvý (totálny, holistický) prístup k psychiatrii. Vyvíja sa snaha pochopiť správanie človeka 

ako ,,experiment prírody". Sledujú sa najmä funkčné a orgánové vzťahy. Osobnosť sa pokladá 

za integračný produkt heredity, vývoja a skúsenosti, kt. pôsobí v rôznych vývojových obdobiach. 

Osobnosť je integrovaná v 3 rovinách: vegetatívnej, zoologickej a psychologickej. Zdôrazňuje 

sa úloha biografických metód. E. sa delí na oligoergaziu (reakcie závislé od neadekvátnosti 

intelektu, t. j. mentálny deficit), anergaziu (organické narušenie CNS, napr. senilná demencia), 

dysergaziu (poruchy CNS vyvolané toxickými látkami), perergaziu (psychózy, kde prevláda 

porucha obsahu myslenia, t. j. schizofrénia) a merergaziu (čiastočná dysfunkcia obsahu 

myslenia). 

ergaziománia – [ergasiomania] nadšenie pre prácu, aj keď sa práca naozaj nevykonáva. 



Ergenyl
®
 (Labaz) – antiepileptikum; →kyselina valproová. 

-ergia – druhá časť zloţených slov z g. ergon práca; označuje prácu al. pôsobenie (energia, 

synergia), najmä reaktivitu organizmu (alergia, anergia a i.). 

-ergický – druhá časť zloţených slov z g. ergon práca; označuje vzťah k energii (napr. 

makroergický) al. pôsobeniu, napr. mediátorov. Napr. adrenergický, dopamínergický, 

cholínergický, sérotonínergický a i.  

ergín – [erginum] 1. súborné označenie pre vitamíny, enzýmy, hormóny, látky dôleţité pre 

priebeh ţivotných procesov; 2. psychoaktívna látka; →lyzergamid. 

ergo- – prvá časť zloţených slov z g. ergon práca, vzťahuje sa na prácu. Napr. ergometria. 

Ergobasine
®
 – oxytocikum; →ergonovín. 

Ergocalciferolum – skr. Ergocalciferol., ergokalciferol, ČSL 4, syn. calciferolum, 9,10-seko-5,7-

(19)22-ergostatetraen-3-ol, C28H44O, Mr 396,66. Sú to bezfarebné kryštáliky al. biely 

kryštalický prášok, bez zápachu a bez chuti, vplyvom svetla sa 

rozkladá. Je prakticky nerozp. vo vode, dobre rozp. v 95 % liehu, 

veľmi ľahko rozp. v chloroforme, ľahko rozp. v éteri. →vitamín D2. 

Ergocalciferolum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,5 ml vzorky sa rozpustí v 5,0 ml chloroformu, pridajú sa 3 kv. anhydridu kys. octovej a 3 

kv. koncentrovanej kys. sírovej; po pretrepaní vznikne červené sfarbenie, kt. rýchlo prechádza 

do fialového, modrého a nakoniec zeleného. 

b) Asi 0,1 mg vzorky sa rozpustí v 1,0 ml 95 % liehu, pridá sa opatrne 5,0 ml 85 obj. % kys. 

sírovej a premieša sa;vznikne červené sfarbenie, nie ţlté (rozdiel od cholekalciferolu). 

c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky E. získanej za rovnakých podmienok. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,05000 g látky z ampulky práve otvorenej sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % 

liehu a doplní sa ním po značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu 

vhodnú na spektrofotometrické meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 265 nm 

proti 95 % liehu. Obsah ergokalciferolu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (→fotometrické 

metódy) s hodnou A1cm
1%

 = 474.  

Uchováva sa vo vzduchoprázdnych al. interným plynom naplnených zatavených ampuliach a 

chráni pred svetlom. 

Indikácie – hypovitaminózy (strava chudobná na tuky, porucha resorpcie tukov, zníţená 

syntéza vitamínu D pri nedostatku slnka), profylaxia rachitídy, osteomalácie, spazmofílie a 

tetánie, poruchy metabolizmu Ca a P; dlhodobé podávanie antikonvulzív, cholestyramínu a 

glutetimidu. 

Nežiaduce účinky – pri predávkovaní anorexia, malátnosť, nauzea, vracanie, hnačky, úbytok 

hmotnosti, polyúria, profúzne potenie, bolesti hlavy, smäd, závraty, zvýšenie hodnôt Ca a P v 

sére a moči, ukladanie Ca do tepien, obličiek s následnou renálnou insuficienciou. 



Interakcie – E. zvyšuje účinnosť i toxickosť kardiotoník; jeho účinnosť zniţujú hydantoináty, 

primidón, rifampicín, cholestyramín, tekutý parafín, fenobarbital, verapamil a i. antagonisty 

vápnika a funkčným antagonizmom aj kortikosteroidy a kalcitonín. Vysoké dávky E. môţu 

vyvolať hyperkalciémiu, zvýšiť príp. zníţiť fosfatúriu, zníţiť aktivitu alkalickej fosfatázy v sére, 

zvýšiť cholesterolémiu, vyvolať sklon k alkalóze; v priebehu th. sa nemajú podávať látky s 

obsahom Mg (niekt. antacidá). Pri vyšších dávkach treba kontrolovať Ca v sére. 

Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. je 0,00025 – 0,0075 g, i. m. 0,0075 – 0,015 g; denná 

dávka p. o. 0,00025 – 0,0075 g. Dávkovanie je individuálne; 7,5 mg (300 000 IU) i. m., príp. po 

14 d opakovať; pri dlhodobom podávaní 7,5 mg raz/mes. 

Prípravky – Guttae ergocalciferoli, Calciferol
®
, Infadin

®
.  

Ergocalm
®
 (Efekta) – sedatívum, hypnotikum; →lormetazepam. 

ergoclavinum →ergoklavín. 

ergoclavininum →ergoklavinín. 

ergocorninum →ergokornín. 

ergocristinum →ergokristín. 

ergocristininum →ergokristinín. 

ergocryptinum →ergokryptín. 

ergocryptininum →ergokryptinín. 

Ergodesit
®
 (Graf) – antagonista -adrenergických receptorov, pouţíva sa v th. mentálnych 

porúch starších osôb; →ergoloidmezylát. 

ergodialeipsis – porucha vôľového konania, keď začiatok konania je správny, avšak vplyvom 

iných podnetov sa preruší (Moravczik). 

Ergofein
®
 – kombinácia ergotamínu a kofeínu; antimigrenózum. 

ergoflavín – syn. ergochrómCC(2,2
,
); [1S-[1,3,4,4a,7(1,R*,3,R*,4,R*,4,aR*,9,S), 9]]-

1,1
,
,3,3

,
,4

,
,9,9,-oktahydro-4,4

,
,8,8

,
,9,9

,
-

hexahydro-3,3
,
-dimetyl-[7,7

,,
-bi-1,4- 

(epoxymetano)-4aH-xantén-9,9
,
,11,11

,
-

(2H,2
,
H)-tetrón, C30H26O14, Mr 610,54; 

hlavný pigment námeľa. 

Ergoflavín 

 

ergofóbia →ergaziofóbia. 

ergographia, ae, f. – [g. ergon dielo + g. grafó píšem] ergografia, spôsob zaznamenávania 

pracovného zaťaţenia svalu. 

Ergohydrin
®
 (Streuli) – antagonista -adrenergických receptorov; →ergoloidmezylát. 

egrochryzíny – zmes ţltých pigmetov z námeľa, C31H28O14, Mr 624,56; zmes ţltých pigmentov z 

námeľa. E. A a B sa líšia polohou 5,  



Ergochryzín A 

 

 

 

ergokalciferol →Ergocalciferolum ČSL 4. 

ergoklavín →ergozín. 

ergoklavinín – ergozinín; 8-izomér →ergozínu. 

Ergoklinine
®
 – oxytocikum; →ergonovín. 

ergokornín – 12
,
-hyroxy-2

,
,5

,
-bis-(1-metyletyl)ergotaman-3

,
,6

,
,16-trión, C31H39N5O5, Mr 561,66. 

Prirodzený alkaloid námeľa odvodený od kys. 

lyzergovej; patrí k ergotoxínovej skupine. Izoloval ho 

z námeľa Stoll a Hofmann (1943), syntetizoval ho 

Stadler a spol. (1969). 

Ergokornín 

 

ergokristín – 12
,
-hyroxy-2

,
-(1-metyletyl)-5

,
-

(fenylmetyl)-ergotaman-3
,
,6

,
,18-trión, C35H39N5-

O5, Mr 609,74. Prirodzený námeľový alkaloid 

odvodený od kys. lyzergovej; patrí k 

ergotoxínovej skupine. Izoloval ho z námeľa 

Stoll a Hofmann (1943), syntetizoval ho Stadler a 

spol. (1969). 

Ergokristín 

 

 

 

ergokristinín – 12
,
-hydroxy-2

,
-(1-metyletyl)-5

,
- -ergotaman-3

,
,6

,
,18-trión, 

C35H39N5O5, Mr 609,74. Námeľový alkaloid izomérický s →ergokristínom. 

ergokryptín – C32H41N5O5, Mr 575,69. Dva príbuzné izoméry z ergotoxínovej skupiny 

námeľových alkaloidov, kt. sa líšia peptidovou časťou 

molekuly; -e. pri hydrolýze poskytuje L-lyzín, -e. L-

izoleucín. E. uvádzaný v literatúre pred r. 1967 sa týka a-

e. Izoloval ho Stoll a Hofmann (1943), syntetizoval ho 

Stadler a spol. (1969). 

Ergokryptín 

 

 



ergokryptinín – C32H41N5O5, Mr 575,69; alkaloidový párový izomér - al. -ergokryptínu líšiaci sa 

-konfiguráciou na C-8. 

ergoloidmezylát – syn. ergometrín, L2-propanolamid kys. D-lyzergovej, 

dihydrotoxínmonometánsulfonát (soľ), 

kodergokrínmezylát. Sú to hydrogenované 

námeľové alkaloidy, ekviproporčná zmes 

dihydroergokor-nínmetánsulfonátu, 

dihydroergokristínmetánsulfonátu a - a -

dihydroergokristínmetánsulfonátu v pomere 

1,5:2,5:1 Antagonista -adrenergických 

receptorov, pouţíva sa v th. mentálnych porúch v 

starobe. 

Ergoloigmezylát 

 

Prípravky – CCK 179
®
, Circanol

®
, Coristin

®
, Dacoren

®
, DCCK

®
, Deapril-ST

®
, Decril

®
, D-Ergotox 

forte L.U.T.
 ®

, Dulcion
®
, Ergodesit

®
, Ergohydrin

®
, Ergo-plus

®
, Hydergine

®
, Hydro-Toxin-

ratiopharm
®
, Novofluen

®
, Orphol

®
, Perenan

®
, Progeril

®
, Redergin

®
, Sponsin

®
, Trigot

®
; 

dihydroergokristínmetán-sulfonát C36H45N5O8S – Decme
®
, Defluina

®
, Enirant

®
, Insibrin

®
, 

Nehydrin
®
, Simactil

®
, Unergol

®
.  

ergománia →ergaziománia. 

Ergomar
®
 (Fisons) – antimigrenózum; →ergotamín. 

ergometer – [g. ergon dielo + g. metria merania] prístroj na meranie svalovej práce a hodnotenie 

telesnej výkonnosti. Najčastejšie sa pouţíva bicyklový ergometer s brzdením (odporom) a 

zotrvačníkom, kt. vyrovnáva nerovnomernosť síl pri bicyklovaní. Majú nastaviteľnú výšku 

sedadiel a riadidiel, ako aj moţnosť prestavania na záťaţ horných končatín al. bicyklovanie v 

leţiacej polohe, a to v rozpätí 20 aţ 400 W. Pri mechanických e. sa brzdenie nastavuje ručne, 

pri elektromagnetických automaticky podľa definovaného odporu v závislos-ti od frekvencie 

otáčok. Najdokonalejšie sú ergometre izokinetické (napr. Fitronic), automa-ticky prispôsobujúce 

všetky faktory podľa nastaveného systému zaťaţovania. Zvyčajne sa hodnotí max. hodnota 

dosiahnutá počas zaťaţenia (Wmax), ako aj celková veľkosť a dĺţka zaťaţenia na jednotlivých 

stupňoch. Novšie e. sú vybavené zariadením na vyrovnávanie záťaţe pri nerovnomernej 

frekvencii otáčok, takţe vyšetrovaný nemusí udrţiavať rovnaký počet otáčok za min. 

Automatizovaný systém spracúva počítačom namerané hodnoty a posky-tuje výsledky (napr. 

Ergopneumotest Dataspir fy Jaeger). 

ergometria, ae, f. – [g. ergon dielo + g. metria merania] spôsob merania svalovej práce. E. 

poskytuje informácie o rezervách pľúc, srdca, cievneho systému, svalstva a metabolizmu. 

Telesné zaťaţenie má za následok zvýšenú spotrebu kyslíka (anaeróbny metabolizmus). 

Zvýšené poţiadavky na kyslík organizmus zabezpečuje: 1. zvýšením ventilácie (objemu 

preventi-lovaného vzduchu a frekvencie dýchania); 2. zvýšením perfúzie pľúc (zvýšením 

minútového vývrhu srdca, pulzového objemu a srdcovej frekvencie); 3. prednostným zásobením 

pracujúceho svalstva (aţ 20-násobným zvýšením spotreby O2 svalstvom). Ak poţiadavky na 

kyslík presiahnu moţnosti kardiorespiračného systému, svalstvo začne získavať energiu 

anaeróbnym metabolizmom. Tento spôsob je menej ekonomický, zvyšuje mnoţstvo kyslých 



látok v tele a vyvoláva metabolickú acidózu. Ľahšie al. pomaly sa zvyšujúce zaťaţenie 

organizmus zabezpečuje aeróbnym metabolizmom, pri ťaţšom al. rýchlo sa zvyšujúciom 

zaťaţení sa aeróbny metabolizmus uplatňuje len na začiatku záťaţe, neskôr dominuje 

anaeróbny metabolizmus. Čím väčší je anaeróbny metabolizmus, tým väčší je kyslíkový dlh, kt. 

si organizmus vyrov-náva v zotavovacom období.  

Schopnosť tolerovať zaťaţenie závisí od viacerých činiteľov, ako je funkcia srdca, funkcia pľúc, 

transportná schopnosť krvi, prietok krvi tkanivami, kvalita svalovej hmoty, spotreba kyslíka 

pracujúcim svalstvom, ale aj vôľové vlastnosti a stupeň trénovanosti vyšetrovaného. 

Najčastejšie sa pouţívajú 3 druhy telesného zaťaţenia: 

1. Vystupovanie a zostupovanie z 50 cm vysokej lavičky (step test). 

2. Chôdza al. beh na bežiacom páse, príp. trenaţéri (simulátore), kt. sklon moţno meniť, takţe 

vyšetrovaný môţe chodiť al. beţať aj ,,do kopca". Tento test vyţaduje pomerne nákladnú 

aparatúru. Sledovanie kardiorespiračných ukazovateľov snímaných senzormi pripevnenými na 

telo ovplyvňujú pohyby tela a často ho ruší aj chod prístrojov. Stupeň zaťaţenia závisí od 

hmotnosti tela. 

3. Bicyklovanie na bicyklovom ergometri. Max. spotreba kyslíka určená na beţiacom koberci 

býva aţ o 8 – 15 % vyššia ako na bicyklovom ergometri. Pouţíva sa pritom práca dolnými 

končatinami posediačky, príp. po sklopení poleţiačky al. práca horných končatín postojačky po 

vystretí ergometra. Zaťaţenie znamená vykonanie práce al. vynaloţenie energie 1 joule (0,239 

cal) za 1 s. Telesný výkon sa vyjadruje vo wattoch (W = J.s
-1

) a vykonaná práca, resp. s ňou 

spojený výdaj energie v kJ. 

E. sa vykonáva v miestnosti so stálou teplotou v rozpätí 18 - 22 °C a vlhkosťou vzduchu < 80 

%.Vyšetrovaný nemá 2 h pred vyšetrením prijímať potravu, piť čiernu kávu, alkohol ani fajčiť; 

nemá uţívať lieky, kt. by mohli skresliť výsledky vyšetrenia (bronchodilatanciá, kardiotoniká, 

betablokátory, antiarytmiká, antihypertenzíva, diuretiká ap.) Ak pacient nemôţe zostať bez 

liekov, vyšetrenie nemá zmysel. Vyšetrovaný sa má adaptovať na prostredie a vyšetrenie sa 

má vykonávať v rovnakom čase. 

Vyšetrenie vykonávaju kvalifikovaní pracovníci, vţdy v prítomnosti lekára. K dispozícii majú byť 

prostriedky na resuscitáciu: O2 s maskou a resuscitačným vakom, pomôcky na zavedenie 

umelého dýchania, defibrilátor a lieky na th. akút. stavov (analgetiká, atropín, betablokátory, 

bronchodilatanciá, chlorid vápenatý, izoprenalín, kardiotoníká, mezokaín, nitroglycerín, 

noradrenalín). 

U telesne zdatných osôb sa začína pri 50 W a záťaţ sa kaţdé 3 – 4 min zvyšuje o 50 W. 

Zväčša ide o 4-stupňové zaťaţenie – 50, 100, 150 a 200 W. U osôb, u kt. sa predpokladá 

zníţená tolerancia námahy sú jednotlivé stupne zaťaţenia 25, 50, 75 a 100 W. Menej často sa 

dávky zaťaţenia zvyšujú pomaly a nepretrţite, príp. sa aplikuje priamo najvyšší predpokladaný 

stupeň zaťaţenia.  

Dôvodom na ukončenie testu môţe byť dosiahnutie: 1. max. aeróbnej kapacity (nO2max) na 

niekt. stupni al. vyšších stupňoch záťaţe; 2. submaximálnej (> 75 %) hodnoty max. aeróbnej 

kapacity. Veľkosť aeróbneho metabolizmu moţno určiť zo spotreby kyslíka al. odhadnúť z 

frekvencie činnosti srdca (medzi nimi je totiţ priama korelácia). Pri skríningovom vyšetrení sa 



hodnotí srdcová frekvencia, TK a EKG a po dosiahnutí srdcovej frekvencie zodpovedajúcej 75 

% max. aeróbnej kapacity sa vyšetrenie ukončí.  

Hodnota ,,submaximálnej" srdcovej frekvencie závisí od pohlavia s vekom sa zniţuje (tab. 1). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––- 
Tab. 1. Hodnoty submaximálnej srdcovej frekvencie podľa pohlavia a veku 
------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Pohlavie     Vek (r.)      
                 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
     20 – 29          30 – 39          40 – 49          50 – 59          60 – 69 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 Muţi       161                156                152                145           140 

 Ţeny       167                160                151                145           142 

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

Častým dôvodom na ukončenie testu u osôb s nízkou toleranciou námahy je vznik 

subjektívnych ťaţkostí (dýchavica, bolesti na hrudníku, slabosť, bolesti v končatinách, bolesti 

hlavy), kt. treba objektivizovať (tzv. zaťaţenie limitované symptómami). 

Menej vhodným cieľovým kritériom je dosiahnutie pulzu 170/min (fh 170), spotreba kyslíka 67 

mmol.min
-1

 (1,5 l.min
-1

) al. hodnota 100 (200) W. 

Pri e. sa sledujú najmä tieto ukazovatele: 

1. Funkcie kardiovaskulárneho systému – hodnotí sa frekvencia činnosti srdca, TK a EKG. 

Srdcová frekvencia sa vyšetruje palpáciou tepu al. z krivky EKG. V sediacej polohe sa podľa 

Astrandovej spoja tri končatinové EKG elektródy navzájom a pripevnia gumovým pásom na 

čelo; 4. elektróda (čierna) na uzemnenie sa upevní pod pravú lopatku; hrudníkové elektródy sa 

upevňujú rovnako ako pri EKG v pokoji. Pri zaťaţení v leţiacej polohe sa končatinové elektródy 

podľa Masona a Likara umiesťujú takto: elektróda z pravej hornej končatiny (červená) sa 

premiestni do oblasti pod vonkajšou tretinou pravej kľúčnej kosti, elektróda z ľavej hornej 

končatiny (ţltá) pod vonkajšiu tretinu ľavej kľúčnej kosti, elektróda z ľavej dolnej končatiny 

(zelenú) sa upevní gumovým obväzom na ľavej strane pása a uzemňovacia elektróda (čierna) z 

pravej dolnej končatiny tak ako pri štandardnom EKG al. sa umiestni na pravom stehne. Poloha 

hrudníkových zvodov je rovnaká ako pri beţnom EKG. TK sa meria manţetovým tlakomerom 

podľa Korotkova palpačne al. pomocou fonendoskopu. 

2. Ventilačné funkcie – spotreba kyslíka a výdaj oxidu uhličitého →spiroergometria. 

3. Metabolické funkcie – koncentrácia laktátu, príp. pyruvátu v krvi, ukazovatele acidobázickej 

rovnováhy. 

4. Výkonnostné parametre – ukazovatele telesnej zdatnosti. Výkon, kt. zvládne jedinec v 

rovnováţnom stave pri pulzovej frekvencii 170/min sa nazýva pracovná kapacita a vyjadruje vo 

wattoch, resp. vo wattoch/kg (W170). Pri stanovovaní W170 sa vychádza z predpokladu 

lineárneho vzťahu medzi pulzovou frekvenciou a pracovným výkonom. 

 

Tab. 2. Priemerné hodnoty Wmax a W170 nešportujúcej populácie (podľa Sewligera a spol. 1977) 

Ukazovatele 12-r. 15-r. 18-r. 25-r. 35-r. 45-r. 55-r. 

Muţi 

W170 (W) 93 152 178 193 195 195 195 

W170.kg
-1

 2,4 2,6 2.7 2,7 2,6 2,4 2,3 



Wmax (W) 163 246 278 283 264 242 220 

Ţeny 

W170 (W) 67 95 103 109 115 121 127 

W170.kg
-1

 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 

Wmax (W) 142 186 190 185 174 164 154 

Wmax (W) 3,5 3,4 3,3 3,1 2,7 2,4 2,1 

Na ergometri sa dávkuje stupňovite záťaţ tak, aby sa v troch 5-min fázach dosiahol rovnováţny 

stav s pulzovou frekvenciou 100 – 110, 121 – 140 a 141 – 160. U muţov moţno začať so 

záťaţou 1 W/kg, u ţien s 0,5 W/kg. Záťaţ v 2. a 3. fáze sa zvyšuje vţdy o 0,5 W/kg. Za 

ergostázu sa pokladá stav, v kt. sa pulzová frekvencia počas prvých 3 min záťaţe nemení o > 4 

pulzy/min a medzi 4. a 5. min < 8 pulzov/min. Medzi jednotlivými fázami je 1-min prestávka, 

počas kt. pohyb na ergometri pokračuje, ale bez záťaţe. Po ukončení záťaţe sa v kaţdej fáze 

meria frekvencia pulzu. Závislosť pulzovej frekvencie od záťaţe znázorňuje priamka. 

E. má štyri fázy: 1. fáza dýchania v pokoji (F1); 2. úvodná fáza zaťaţenia (F2); 3. fáza 

rovnováţneho stavu (F3); 4. zotavovacia fáza (F4). Fáza F2 sa od F1 líši postupným 

zvyšovaním spotreby O2.  

Reakcia kardiorespiračného systému na zaťaţenie nie je okamţitá, nastupuje aţ po 

prechodnom deficitu O2. Rýchlosť adaptácie na telesné zaťaţenie moţno hodnotiť 

porovnávaním spotreby O2 v 1. a 2. min so spotrebou O2 v pokoji U pacientov so zníţenou 

funkciou srdca je vzostup spotreby kyslíka oneskorený. 

Veľkosť deficitu O2 a dlh O2 v mol al. l sa dá vypočítať zo zmien spotreby O2 (koncentrácie O2 

vo vydychovanom vzduchu meranej v 30-s intervaloch): 
 
         ∑ spotrieb O2 v F3 
Deficit O2 ––––––––––––––––– . počet meraní v F2 – ∑ spotrieb O2 v F2 
         počet meraní v F3 

Dlh O2 = ∑ spotrieb O2 v F4 (priemerná spotreba v F1 . počet meraní v F4) 

Odčítaním deficitu O2 od dlhu O2 sa získa anaeróbna spotreba O2: 

Anaeróbna spotreba O2 = dlh O2 – deficit O2 

Celková spotreba O2 (SO2) pri zaťaţení sa vypočíta z rozdielu ∑ celkových spotrieb O2 v F2, F3 

a F4 a priemernej spotreby O2 v pokoji, vynásobeného počtom meraní v F2, F3 a F4 

∑ O2 =(∑ spotrieb O2 v F2, F3, F4 – priemerná spotreba O2 v F1) . počet meraní v F2, F3 a F4 

Spotrebu kyslíka vyjadrujeme v móloch al. litroch (1 mol = 22,4 l, 1 mmol = 22,4 ml). 

Z celkovej spotreby O2 sa dá vypočítať hodnotu aeróbnej energie (aeróbneho metabolizmu). Je 

to hodnota celkovej spotreby O2 počas zaťaţenia (bez spotreby O2 počas rovnakého obdobia v 

pokoji) vyjadrená v kJ. Ak sa v metabolizme ako energetický zdroj vyuţíva len glukóza, 

spotreba 1 mol O2 zodpovedá hodnote 437 J. 

Celková vynaloţená energia závisí od veľkosti zaťaţenia vo W a jeho trvania v min: 

Celková energia [kJ] = W. min . 0,284 

Mnoţstvo anaeróbnej energie sa vypočíta z rozdielu celkovej a aeróbnej energie: 

anaeróbna energia = celková energia – aeróbna energia  



S pribúdajúcou intenzitou zaťaţenia sa zvyšuje podiel anaeróbneho metabolizmu. Začiatok 

aneróbnej fázy zaťaţenia je tzv. anaeróbny prah. Po jeho prekročení vzniká metabolická 

acidóza, kt. organizmus nevie kompenzovať ani nadmernou hyperventiláciou. Anaróbny prah sa 

prejaví porušením lineárneho vzťahu medzi stúpajúcou minútovou ventiláciou a vzrastajúcou 

spotrebou kyslíka. V porovnaní so spotrebou O2 výrazne stúpajú hodnoty minútovej ventilácie. 

Ďalšími ukazovateľmi anaeróbneho prahu je vzostup ventilačného ekvivalentu pre O2 a 

respiračného kvocientu. O veľkosti metabolickej (lakátovej) acidózy informujú hodnoty pH, 

pCO2 a BE v artériovej krvi. Podľa Harnocourta moţno aeróbnu fázu predpokladať dovtedy, 

kým hodnoty BE počas zaťaţenia neklesnú o > 5 mmol.l
-1

. Pri vyčerpávajúcom zaťaţení klesajú 

hodnoty paCO2 o < 4 kPa; ich vzostup > 6,7 kPa pri zaťaţení al. tesne po ňom sa pokladá za 

príznak alveolárnej hypoventilácie (hyperkapnickej reakcie). Hodnoty paO2 na konci testu sú 

väčšinou zhodné s pokojovými hodnotami, príp. mierne klesajú; pokles o > 2 kPa sa zisťuje pri 

poruchách difúzie, napr. pri intersticiálnych pľúcnych chorobách. 

Na špeciálnych pracoviskách je súčasťou e. vyšetrenie hemodynamiky pomocou 

mikrokatetrizácie. Plávajúci katéter zavedený do a. pulmonalis umoţňuje: 1. priame meranie TK 

v pľúcnom obehu (vzostup > 4 kPa pri zaťaţení svedčí o pľúcnej hypertenzii); 2. odber vzoriek 

krvi na vyšetrenie parciálneho tlaku al. koncentrácie O2 v zmiešanej ţilovej krvi na výpočet 

minútového srdcového vývrhu Fickovou metódou; 3. uzáver tepny (nafúknutím balónika) a 

hodnotenie zmien TK vyradením časti riečiska z činnosti (napr. pred plánovanou resekciou 

pľúc). 

Kritériom tolerancie telesnej záťaţe je max. spotreba kyslíka (max. aeróbna kapacita) nO2 

(starší symbol VO2max). Je to najvyššia dosiahnuteľná spotreba O2 počas telesného zaťaţenia 

(rytmickej, dynamickej svalovej práce) u osoby, kt. dýcha vzduch pribliţne na úrovni hladiny 

mora.  

Max. spotreba O2 sa vyjadruje v ml.kg
-1

 al. mmol.min
-1

, resp. mmol.min
-1

.kg
-1

 v podmienkach 

STPD, príp. v tzv. metabolických jednotkách MET (1 MET predstavuje priemernú spotrebu O2 v 

pokoji = 0,156 mmol. min
-1

.kg
-1

, t. j. 3,5 ml.min
-1

.kg
-1

).  

Ak je frekvencia tepu počas 5. min záťaţe v rozpätí 130 – 170 za min, dá sa určiť pomocou 

nomogramu al. pri známej pulzovej frekvencii z tab. 3. Pouţíva sa záťaţ 50, 100, 150 a 200 W 

počas 5 min. 

Max. spotreba O2 je hodnota, kt. organizmus dosiahne v období, keď ďalšie zaťaţenie nevyvolá 

väčší vzostup nO2 ako 2 ml.min
-1

.kg
-1

 (nemusí znamenať max. zaťaţenie, vita maxima). 

Vyšetrovaný môţe pokračovať v práci aj pri vyššom zaťaţení pomocou anaeróbneho 

metabolizmu, a to aţ do úplného vyčerpania. 

Max. spotreba O2 sa vypočíta sa zo súčinu srdcovej frekvencie fh, pulzového objemu SV a a-v 

rozdielu saturácie krvi kyslíkom a-vsO2 

nO2 = fh . SV . a-vsO2 

Hodnoty nO2 závisia od kardiovaskulárnych i respiračných funkcií a s vekom sa zniţujú; u ţien 

sú niţšie a výrazne závisia od trénovanosti. U zdravých osôb sa zisťujú min. hodnoty 0,04 

mol.min
-1

 (1 l .min
-1

, t. j. 15 ml.min
-1

) na kg hmotnosti – umoţňujú vykonávať beţné práce bez 

cudzej pomoci); max. hodnoty sú asi 0,27 ml.min
-1

 (6 l.min
-1

, t. j. 80 ml.min
-1

) na kg hmotnosti. 



Submaximálna aeróbna kapacita je daná spotrebou O2 v mmol/min (ml/min) al. srdcovej 

frekvencie za min, kt. zodpovedajú najmenej 75 % hodnoty max. spotreby O2 (max. aeróbnej 

kapacity). Ak sa za 100 % aeróbnej kapacity pokladá dosiahnutie max. spotreby O2, pri 

submaximálnom zaťaţení je to 75 – 99 %, pri stredne ťaţkom zaťaţení 40 – 74 % a pri ľahkom 

zaťaţení < 40 % náleţitej max. spotreby O2. Náleţitá hodnota max. spotreby O2 nO2max sa  

vypočíta zo vzroca: 

nO2max [mmol.min
-1

.kg
-1

] = 2,527 – (0,017.vek [r.]  

 nO2max [ml.min
-1

.kg
-1

] = 2,527 – (0,017.vek[r.].(výška[cm] – 100) 

Náleţitá hodnota max. srdcovej frekvencie za min fhmax sa vypočíta zo vzorca: 

fhmax = 210 – (0,65 . vek[r.])   a   75 % fhmax zo vzorca: 
 
            fhmax . 75 
75 % fhmax = ––------–-– 
                100 

Kyslíkový pulz je pomer spotreby O2 v mmol za min a srdcovej frekvencie za min; rovná sa 

súčinu tepového objemu SV a a-v rozdielu saturácie krvi kyslíkom a-vsO2 
 
         nO2 
 Pulz O2 = –––– = SV . a-vsO2 
          fh 

Ak sa pri zaťaţení zvyšuje srdcová frekvencia neúmerne k spotrebe O2, hodnota pulzu O2 

klesá. Súčasne sa zniţuje pulzový objem; a-vsO2 sa významnejšie nemení. Hodnota pulzu O2 

sa pokladá za nepriamy ukazovateľ pulzového objemu. Jeho výhodou je, ţe nezávisí od veku. 

Výrazné zvýšenie pulzu O2 (výrazné zníţenie srdcovej frekvencie) sa zisťuje u trénovaných 

športovcov. Podmieňuje ho najmä zväčšenie pulzového objemu (lepšie vyprázdňovanie srdca). 

Veľkosť telesnej záťaţe sa dá hodnotiť aj indexom funkčnej aeróbnej poruchy (FAI %). Ide o 

max. stupeň tolerovaného zaťaţenia vo W vzhľadom na náleţitú hodnotu max. zaťaţenia: 
 
        zaťaţenie vo W, pri ktorom sa test prerušil  
 FAI % = –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
           náleţité maximálne zaťaţenie vo W 

Celková dĺţka zaťaţenia v min a jej násobok pri jednotlivých stupňoch zaťaţenia sa nazýva 

celkové pracovné zaťaţenie; vyjadruje sa vo W.min. 

Z max. dosiahnutého zaťaţenia sa dá určiť stupeň pohybovej aktivity: 

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

Tab. 3. Stupeň pohybovej aktivity pre 70 kg dospelého jedinca 
-------------------------––––––––––----------------------------------------–––––––––––––––--------- 
Zaťaženie   Ekvivalent 
-----------------------------------------–––––––––––––––––––––––––---------------------------------- 

< 50 W     práce v domácnosti, ľahšie manuálne práce, chôdza 5 km/h 

 100 W    práca v záhrade, stredne ťažká manuálna práca, chôdza 7 km/h 

 150 W   ťažká manuálna práca, chôdza 8 km/h, beh 9 km/h, jazda na bicykli 21 km/h 

 200 W   veľmi ťažká manuálna práca, beh 11 km/h, plávanie 50 m/min 

 300 W   ženy pri pretekárskom lyžovaní, plávaní a behu, obidve pohlavia pri behu 16 km/h 

 350 W   pretekárske lyžovanie, plávanie, beh a veslovanie mužov 

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

Tab. 4. Hodnoty maximálnej srdcovej frekvencie a maximálnej spotreby O2  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 Ukazovatele       12-r.             15-r.     18-r.               25-r.      35-r.             45-r.              55-r. 

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

       Muţi 

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

 PFmax (min-1)  195 ± 9,8      195 ± 8,7      193±9,2          191 ± 9,5      188 ± 9,1      182 ± 10,1     172 ± 9,6 

 nO2max    

 (l.min
-1
)  1,81 ± 0,39   2,74 ± 0,61    3,28 ± 0,42           3,15 ± 0,05   2,92 ± 0,65   2,83 ± 0,47    2,45 ± 0,32 

 (ml.min-1.kg
-1
)  48,5 ± 9,3     47,4 ± 14,2    8 ± 5,7          42,8 ± 5,4     37,5 ± 8,6     3 6 ± 6,2        32,9 ± 3,8 

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

       Ţeny 

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

 PFmax (min
-1
)  198 ± 10,5     197 ± 8,7     196 ± 8,6         192 ± 9,8      189 ± 8,1      182 ± 8,2       172 ± 10  

 nO2max   

 (l.min
-1
) 1,52 ± 0,37    2,01 ± 0,36   2,16 ± 0,34          1,99 ± 0,31   1,95 ± 0,27   2,01 ± 0,25    1,78 ± 0,26 

 (ml.min
-1
.kg

-1
) 40,3 ± 8,3      38,9 ± 5,2     37,1 ± 5,5         33,1 ± 4,9     30,9 ± 5,3     28,5 ± 4,1      26,5 ± 3,8 

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

Netrénovaní jedinci majú hodnoty aeróbnej energie 0,8 – 1,3 kJ na kg hmotnosti, špičkoví 

športovci 2,1 aţ 3,3 kJ na kg hmotnosti (225 kJ/0,48 mmol a 10,7 l O2). 

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

Tab. 5. Ekvivalenty telesného zaťaženia, výdaja energie a spotreby kyslíka (podľa Astranda) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zaťaţenie          Výdaj energie         Spotreba kyslíka 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      W      kJ     mmol.min

-1 
  l.min-1 

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

      50    20,9           40       0,9 

    100    33,4           67       1,5 

    150    46,0           94       2,1 

    200    58,5         125       2,8 

    250    71,7         156       3,5 

    300    83,6         188       4,2 

    350    96,3         223       5,0 

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

Indikácie na ergometrické vyšetrenie: 1. 

vyhľadávanie osôb s ischemickou chorobou srdca, 

abnormálnou reguláciou TK, zníţenou toleranciou 

námahy a pod.; 2. objektivizácia kardiopulmonálnych 

ťaţkostí (dýchavica, arytmie, stenokardie, srdcová 

,,slabosť", palpitácie); 3. posudzovanie pracovnej 

schopnosti u pacientov s chorobami srdca, ciev a 

pľúc so zreteľom na ich zaradenie do pracovného 

procesu; 4. objektivizácia th. procedúr 

(farmakoterapie, rehabilitácie, fyz. th.); 5. hodnotenie 

stupňa výkonnosti a trénovanosti u športovcov v 

tréningvom procese. 

Indikované sú len stavy, pri kt. je predpoklad, ţe 

abnormalita al. porucha funkcie sa pri zaťaţení 

zvýraznia.  

Kontraindikácie ergometrie – kardiorespiračná 

insuficiencia, < 3 mes. po prekonaní akút. infarktu 



myokardu, ťaţšie arytmie, ťaţšie aterosklerotické ochorenie, hyperkoagulačné stavy s rizikom 

tromboembólie, neliečená ťaţká systémová al. pulmonálna hypertenzia, ťaţšie metabolické 

ochorenia. Zvýšené riziko predstavuje asthma bronchiale, ťaţká obezita, poruchy acidobázickej 

a hydrominerálnej rovnováhy, ťaţšia anémia, psychoneurotické poruchy, nervovosvalové 

ochorenia a ochorenia pohybového ústroja. 

Hodnotí sa pracovná kapacita, max. tolerované zaťaţenie, úroveň aeróbnych a anaeróbnych 

schopností, dynamika mobilizácie aeróbneho a anaeróbneho metabolizmu, funkčná zdatnosť 

srdca a krvného obehu, adaptabilita metabolizmu, priebeh zotavovacích procesov, výskyt 

abnormálnych reakcií na telesné zaťaţenie, funkčná závaţnosť patol. zmien v organizme a i. 

Z nameraných hodnôt sa vypočítavajú ďalšie parametre, ako respiračný kvocient, ventilačné 

ekvivalenty, pulzový kyslík, relat. hodnoty vzťahované na kg hmotnosti tela, percentuálne 

porovnanie s referenčnými hodnotami, dynamika zmien voči predchádzajúcim vyšetreniam a i. 

Zákl. ukazovateľmi funkčných schopností organizmu pri submaximálnom al. max. zaťaţení sú: 

spotreba kyslíka, osobitne max. hodnota, srdcová frekvencia, koncentrácia laktátu v krvi a  

dynamika ich zmien v priebehu zotavovania. 

Nomogram na stanovenie nO2 (VO2max) 

 

ergometrín – [ergometrinum] →ergonovín. 

ergometrinín – [ergometrininum] syn. ergonovinín, [8-(S)]-9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-

metyletyl)-6-metylergolínkarboxamid, C19H23N3O2, Mr 325,39; alkaloid 

izoméricky s →ergonovínom. Oxytocikum. 

Ergometrinín 

Prípravky – Ergobasine
®
, Ergotiocine

®
, Ergosterine

®
, Ergotrate

®
, 

Ergoklinine
®
, Syntometrine

®
; maleát C23H27N3O6 - Cornocentin

®
, Ergotrate 

Maleate
®
, Ermetrine

®
; hydroakrylát – Ergotrate-H

®
). 

 

Ergomimet
®
 (Klinge) – vazokonstringens, antimigrenózum; →dihydroergotamín. 

ergonomia, ae, f. – [g. ergon dielo + g. nomos zákon] ergonómia, náuka o vzťahoch medzi 

človekom, pracovným prostredím a výrobnými prostriedkami; v anglosaskej literatúre Human 

Engineering. 

ergonovín – syn. ergometrinín, [8(S)]-9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-metyletyl)-6-metyl-ergolín-

8-karboxamid, C19H23N3O2, Mr 325,39; alkaloid izomérický s 

ergometrinínom. 

Ergnovín 

 

 

 

 



ergonovinín →ergometrinín. 

Ergont
®
 (Desitin) – vazokonstringens, antimigrenózum; →dihydroergotamín. 

ergophobia, ae, f. – [g. ergon dielo + g. phobiá strach] →ergaziofóbia. 

Ergoplus
®
 (Klinge) – antagonista -adrenergických receptorov; →ergoloidmezylát. 

Ergorone
®
 →vitamín D2. 

ergospirometria, ae, f. – [g. ergon dielo + l. spirare dýchať + g. metron miera] meranie pľúcnej 

ventilácie po fyzickom zaťaţení organizmu.  

ergostán – C28H50, Mr 386,71, steroid pripravený z kys. alocholanovej (Fernhloz, 1938). 

Ergostán 

 

 

 

 

 

ergostanol – ergostan-3-ol, C28H50O, Mr 402,68, steroid pripravený hydrogenáciou ergosta-

14,22-dien-7-ónu (Chen, 1937). 

Ergostanol 

 

 

 

 

Ergostat
®
 (Parke, Davis) – oxytocikum; tartrát →ergotamínu. 

-ergostenol – ergost-8(14)-en-3-ol, C28H48O, Mr 400.66. Pripravil ho hydrogenáciou 

ergosterolacetátu v kys. octovej Hart a spol. (1930); 

→egosterol. 

-ergostenol 

 

 

 

-ergostenol – ergost-14-en-3-ol, C28H48O, Mr 400,66. Vzniká z -ergostenolu účinkom plynnej 

kys. chlorovodíkovej v chlorofome (Reindel a spol., 

1927). 

-ergostenol 

 



 

 

 

-ergostenol – ergost-7-en-3-ol, C28H48O, Mr 40,66. Vzniká z 22,23-dihydroergosterolu (Laucht, 

1935). 

-ergostenol 

 

 

 

 

ergosterín →ergosterol. 

ergosterol – syn. ergosterín, (3,22E)-ergosta-5,7,22-trien-3-ol, C28H44O, Mr 396,63; 

najdôleţitejší provitamín D, antirachitický vitamín. 

Získava sa obyčajne z kvasníc, kt. ho syntetizujú z 

jednoduchých cukrov, ako glukóza (22,23-

dihydroanalóg, C28H46O, 22,23-dihydroergosterol. Po 

oţiarení z neho vzniká →vitamín D2. 

Ergosterol 

 

 

ergot – námeľ; →Secale cornutum.  

ergotamín – [ergotaminum] 12
,
-hydroxy-2

,
-metyl-5

,
-(fenylmetyl)-ergotaman-3

,
,6

,
,18

,
-trión, 

C33H35N5O5, Mr 581,65; prirodzený námeľový alkaloid 

s 2 heterocyklicky viazanými dusíkmi. Izoluje sa z 

raţnej hubky. Základ štruktúry tvorí kys. lyzergová. 

Má vazokonstrikčný, výrazný uterotonický a 

sympatikolytický účinok. Kontrahuje maternicu 

pomalšie a trvalejšie ako ergometrín. Po podaní p. o. 

sa vstrebáva pomaly a neúplne. Prechádza 

placentárnou bariérou a do materského mlieka; u 

dojčiat môţe vyvolať ospalosť, vracanie, pokles 

hmotnosti. 

Ergotamín 

 

 

 

 



Indikácie – maternicové krvácanie následkom poruchy kontraktility mimo gravidity (napr. pri 

myomatóze); krvácanie v šestonedelí; lochiometra; subinvolúcia maternice v šestonedelí; 

histamínové a vazomotorické cefalalgie vrátane migrény. 

Kontraindikácie – 1. a 2. obdobie pôrodu; sepsa; cievne choroby, zhoršenie funkcie pečene al. 

obličiek; pruritus; okluzívna cievna choroba (ťaţšia ateroskleróza, choroby vencovitých ciev, 

tromboflebitída, thrombangiitis obliterans, Raynaudova choroba, syfilitická arteritída); 

ischemická choroba srdca, hypertenzia, súčasné podávanie kortikoidov. 

Nežiaduce účinky – výnimočne nauzea a vracanie; zvýšenie TK, slabosť nôh, bolesti vo 

svalstve končatín, tras prstov, bolesti v oblasti srdca, prechodná tachykardia a bradykardia. 

Interakcie – vazokonstrikčný účinok zvyšujú -mimetiká, -lytiká, nikotín, makrolidové 

antibiotiká {môţu vzniknúť prejavy ischémie). 

Dávkovanie – dms – per os 2 mg, resp. s. c. 0,5; dmd – 4 mg per os, resp. 2 mg s. c.; nesmie 

sa podávať dlhšie ako 1 týţd. Pri akút. príhodách je vhodnejšie inj. podanie. Po i. m. podaní 

nastupuje do 20 min účinok, kt. je predĺţený. V plnej miere trvá 10 h a slabšie 24 h. Po 

opakovanom podávaní môţe nastať kumulácia.  

Prípravky – sukcinát C70H76N10O14 – Ergoton A
®
; tartrát C70H76N10O16, pouţíva sa ako 

oxytocikum – Ergate
®
, Ergomar

®
, Ergostat

®
, Ergotartrate

®
, Exmigra

®
, Femergin

®
, Gynergen

®
, 

Lingraine
®
, Lingran

®
. 

ergotaminín – 12
,
-hydroxy-2

,
-metyl-5

,
-(fenylmetyl)-8-ergotaman-3

,
,6

,
,18

,
-trión, C33H35N5-O5, Mr 

581,65. Námeľový alkaloid, izomér →ergotamínu. 

Ergotartrate
®
 – oxytocikum; tartrát →ergotamínu. 

Ergotex
®
 (Dumex) →dihydroergotamín. 

ergotherapia, ae, f. – [g. ergon dielo + g. therapeiá liečba] ergoterapia, liečba prácou. 

ergotinín – zmes →ergokornínu, →ergokristínu a →ergokryptínu (1:1:1), izomérická so zmesou 

ergotoxínu.  

ergoti(ni)smus, i, m. – [ergot + -ismus] →ergotinizmus. 

ergot(in)izmus – [ergot(in)ismus] syn. rafania, otrava alkaloidmi námeľa. E. bol častý v 

stredoveku (ignus sacer). Prejavuje sa kŕčami, parestéziami, strachom, psychotickými stavmi 

podobnými delíriu, paranoidnými depresívnymi halucináciami, psychopatickou osobnosťou. 

L(+)-ergotioneín – (S)--karboxy-2,3-dihydro-N,N,N-trimetyl-2-tioxo-1H-imidazol-4-

etánamíniumhydroxid vnútorná soľ, C9H15N3O2S, Mr 229,29. Látka 

objavená Tanretom a spol. (1909) v námeli (Claviceps purpurea). 

Produkuje ho aj Neurospora crassa. V tele vzniká z histidínu. Nachádza 

sa v pečeni a obličkách, krvi, sperme a i.  

L(+)-ergotioneín 

Ergotocine
®
 – makrolidové antibiotikum; →ergonovín. 

Ergoton-A
®
 (Azusa) – antimigrenózum; →ergotamín. 

Ergotonin
®
 (Streuli) →dihydroergotamín. 



ergotoxín – [ergotoxinum] zmes →ergokornínu, →ergokristínu a →ergokryptínu s oxytocínovým 

účinkom (Ecbolin
®
). 

Ergotrate
®
 (Lilly) – oxytocikum antibiotikum; →ergonovín. 

Ergotrate Maleate
®
 (Lilly) – oxytocikum; →ergonovín. 

ergotropicus, a, um – [g. ergon dielo + g. tropos obrat] ergotropný, podporujúci, stupňujúci 

(výkonnosť, činnosť, obranyschopnosť). 

ergotropný systém – autorom koncepcie e. s. ako súčasti sympatika je Bellhorn a Kiely (1973). 

Jeho protikladom je trofotropný systém. Aktivácia e. s. vyvoláva: 1. autonómne účinky 

(tachykardiu, zvýšenie TK, sekrécie potu, mydriázu a kontrakciu membranae nicticans, inhibíciu 

motorickej a sekrečnej funkcie); 2. somatické účinky (zvýšenie tonusu kostrového svalstva, 

zvýšený výdaj adrenalínu, noradrenalínu, kortikosteroidov a tyroxínu, desynchronizáciu EEG); 

3. zmeny správania (reakciu bdelosti, zvýšenú aktivitu, zvýšenú emočnú reaktivitu). Stimulácia 

trofotropného systému (parasympatika) vyvoláva: 1. autonómne účinky (zvýšenie tonusu 

parasympatika, bradykardia, zníţenie TK, sekrécie potu, miózu a rozšírenie membrana 

nicticans, zvýšenie motorickej a sekrečnej funkcie); 2. somatické účinky (pokles tonusu 

kostrového svalstva, blokáda reakcie na chlad, zvýšenie sekrécie inzulínu, synchronizácia 

EEG); 3. zmeny správania (inaktivita, ospalosť, spánok). 

ergozín – 12,-hydroxy-2
,
-metyl-5

,
-(2-etylpropyl)ergotaman-3

,
,6

,
,18-trión, C30H37N5O5, Mr 

547,64, alkaloid námeľa. Ekvimolárna 

zmes e. a ergozinínu je ergloklavín. 

Ergozín 

 

 

 

 

ergozinín – 8-izomér →ergozínu, syn. ergoklavinín. 

Erhardov test – test simulovanej hluchoty. 

Ericaceae – vresovcovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, prevaţne kríčkov a krov s 

jednoduchými, často šupinovitými al. ihlicovitými opadavými al. vţdyzelenými striedavými, 

protistojnými al. praslenovými listami. Pravidelne al. súmerné kvety sú štvorpočetné al. 

päťpočetné. Na peľnici sú 2 roţtekovité výrastky a peľnice sa otvárajú navrchu. Plodom je 

tobolka, bobuľa al. kôstkovica. Rastú takmer po celom zemskom povrchu okrem trópov (66 

rodov, 1400 druhov) na chudobných a kyslých pôdach vyšších polôh, na piesčinách a 

rašeliniskách. Vyznačujú sa endotrofnou mykorízou. Z druhov rodu rododendron 

(Rhododendron) známejší je rododendron indický (Rhododendron indicum), pestovaný pod 

menom azalka a vresovec mäsový (Erica carnea). Domácimi druhmi sú rojovník močiarny 

(Ledum palustre), vres obyčajný (Calluna vulgaris) a medvedica lekárska (Arctostaphylos uva-

ursi). 

Eridan
®
 – anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam. 

eringens, entis – [l. erigere vztyčovať] vzpriamujúci, vztyčujúci. 



erigerón – listy Coryza canadensis (L.) Cron. (Erigeron canadensis L.), Compositae. Rastie v 

sev. a stred. Amerike. Obsahuje prchavé oleje, tanín, kys. galovú. 

Erichsenov test →Erichsenov príznak. 

Erichsenov príznak – [Erichsen, John Erich sir, 1818 – 1896, angl. chirurg] silný tlak na bedrové 

kosti z obidvoch strán vyvoláva bolesť pri poškodení sakroiliakálneho, nie však bedrového kĺbu. 

erinitrit – dusitan sodný, NaNO2, Mr 69,00. Má vazodilatačné účinky, pouţíva sa vo veter. med. 

ako antidótum pri otrave kyanidmi, spazmolytikum a hypotenzívum. 

eriodictinum →eriodiktín. 

Eriodictyon – rod ţivicových krov čeľade Hydrophyllacea rastúcich v juhových. oblasti USA a 

Mexiku; syn. yerba santa. Sušené listy druhu E. californicum sa pouţívajú ako expektorans. 

eriodiktín – 7-ramnozid →eriodiktyolu C21H22O10; miestne anestetikum; →dibukaínhydrochlorid. 

eriodiktyol – 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-ón, C15-H12O6, 

Mr 288,25. Látka izolovaná z Eriodictyon californicum (H. & A.) 

Greene (Hydro-phyllaceae). 

Eriodiktyol 

 

 

eriodiktyón – syn. yerba santa, sušené listy Eriodictyon californicum (H. & A.) Greene 

(Hydrophyllaceae). Obsahuje prchavé oleje, eriodiktyol, homoeriodiktyol, chryzoeriodiktyol, 

xantoeriodiktyol, kys. eriodiktyonovú, erikolín, ţivice. Pouţíva sa vo farm. (aromatikum). 

eriodiktyonón – látka izolovaná z Eriodyctyon californicum (H. & A.) Greene (Hydrophyllaceae); 

syn. →homoeriodiktyol. 

Eriochrome Black T
®
 – 3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-2-naftalenyl)azo]-7-nitro-1-naftalénsulfónovej, 

C20H12N3NaO7S, Mr 461,38; farbivo pouţívané v textilnom 

priemysle, indikátor pri stanovovaní celkového vápnika a 

horčíka vo vode. 

Eriochróm 

 

Erion
®
 – anthelmintikum, antiprotozoikum účinné proti 

cestódam, teniacídum, antimalarikum; →chinakrín. 

Eriosept
®
 (Kreussler) – antiseptikum, dezinficiens; →ekvalíniumchlorid. 

Eriscel
®
 (Rachelle) – makrolidové antibiotikum; →erytromycínestolát. 

eristika – [g. eristikos hádajúci sa] umenie sporu rozkvitajúce najmä medzi starovekými sofistami. 

E. vznikla ako prostriedok hľadania pravdy prostredníctvom sporu a čoskoro sa rozdelila na 

dialektiku a sofistiku. Dialektiku rozvíjal Sokrates. Sofistika, usilujúca sa iba o víťazstvo nad 

protivníkom v spore, redukovala e. na sumu postupov, pomocou kt. sa dalo s rovnakým 

úspechom dokázať al. poprieť ľubovoľné tvrdenie.  



Erispan
®
 (Sumitomo) – anxiolytikum; →fludiazepam. 

Eristalis – rod múch z čeľade Syrphidae.  

Eristalis tenax – vyvoláva črevnú a nosovú myiázu. 

eritadenín – syn. lentinacín, lentyzín, kys. (R)-6-amino--dihydroxy-9H-purín-9-butánová, 

C9H11N5O4, Mr 253,22, látka s antihypercholesterolemickým účinkom 

izolovaná z huby Lentinus edodes Sing (Shiitake), syntetizovaná 

Chibatom a spol. (1969). 

Eritadenín 

 

Eritrocina
®
 (Abbott) – antibiotikum; →erytromycín. 

Eritroger
®
 (Isnardi) – antibiotikum; →erytromycínestolát. 

Eritrone
®
 – vitamín B12. 

Eriugena, Johannes Scottus – (815 – 877) írsky filozof pôsobiaci vo Francúzsku. Svoje 

mystické učenie, vyloţené v diele O rozdelení prírody, utvoril na základe novoplatónstva. Bytie 

rozdeľuje na 4 prírody: 1. Príroda nestvorená, no tvoriaca – Boh ako východisko všetkých vecí; 

jediný nestvorený tvorca všetkých, kt. nemá tvar, nedá sa vyjadriť a moţno ho postihnúť len 

prostredníctvom bytia vecí. 2. Príroda stvorená a tvoriaca – boţské idey, vystupujúce ako 

prvotné príčiny, ideálny svet, kt. stvoril Boh zo seba samého a kt. jestvuje večne. 3. Príroda 

stvorená a netvoriaca – zmyslovo vnímaný svet, kt. je prejavom jediného ideálneho sveta v 

mnoţstve rozličných vecí. 4. Príroda nestvorená a netvoriaca – Boh chápaný ako konečný cieľ 

všetkých vecí. 2. a 3. príroda samostatne nejestvuje a nelíši sa navzájom svojou podstatou; sú 

to iba rozličné prejavy jedinej boţskej podstaty, kt. sa vyskytuje vo všetkom. E. spájal tvorenie 

vecí s prvotným hriechom, pri kt. odpadáva človek od Boha. Postupne však nastupuje 

vykúpenie a návrat všetkých vecí k Bohu. E. systém, svojou podstatou panteistický, katolícka 

cirkev odsúdila. 

erizimín – -glykozid obsahujúci 1 mol strofantidínu a 1 mol D-digitoxózy, izolovaný z Erysimum 

helveticum (Jack.) DC. a E. crepifolium Reichenb. (Cruciferae); syn. →helvetikozid. 

Erlanger, Joseph – (1874 – 1965) amer. neurofyziológ pôsobiaci na univerzite vo Wisconsine a 

Washingtonovej univerzite v Saint Louis. Spočiatku sa venoval výskumu krvného obehu a 

elektrofyziológii. Skonštruoval sfygmomanometer. R. 1944 dostal spolu s Herbertom 

Spencerom Gasserom (1888 – 1963) Nobelovu cenu za objav vysokodiferencovaných funkcií 

jednotlivých nervových vláken. 

Erlenmayerova banka – [Erlenmayer, Emil Richard August Carl, 1825 – 1909, nem. chemik 

pôsobiaci v Mníchove] sklená nádoba s plochým dnom. Smerom hore sa kuţeľovito zuţuje a 

končí sa širokým, resp. úzkym valcovitým hrdlom. Pouţíva sa najmä ako reakčná nádoba v 

odmernej analýze. Objem 25 ml – 5 l; →banky. 

Erlenmayerovo pravidlo – [Erlenmayer, Emil Richard August Carl, 1825 – 1909, nem. chemik 

pôsobiaci v Mníchove] syn. Eštekovovo pravidlo (1877. Erlenmayer ho vyslovil o 3 r. neskôr): 

zlúč. so skupinou OH viazanou na uhlík, z kt. vychádza dvojitá väzba, sú nestále a presunom 



vodíka sa prešmykujú na karbonylové zlúč. Napr. adíciou vody na acetylén sa nezíska 

vinylalkohol, ale acetaldehyd:  

Ermengen, Emile Pierre Marie van – (1874 – 1965) ordinár pre hygienu pôsobiaci na univerzite 

v Gente (Belgicko), r. 1817 odhalil Clostridium botulinum, pôvodcu botulizmu. 

Ermetrine
®
 (Organon) – oxytocikum; →ergonovín. 

Ermysin
®
 (Britannia) – antibiotikum; →erytromycín. 

Erniho príznak – [Erni, H., 1859 – 1937, švajč. lekár] →príznaky. 

erogenes, es – [g. erós láska + g. gennán tvoriť] erogénny, erotogénny, vyvolávajúci pohlav-né 

vzrušenie. 

Eromycin
®
 – antibiotikum; →erytromycínestolát. 

eros – [g. milostné básnictvo] 1. v g. mytológii boh lásky, vášne; 2. v psychoanalýze všetky 

libidinózne pudy a pudenia vo vzťahu k láske voči sebe a i. osobám; →psychoanalýza. 

erosio, onis, f. – [l.] →erózia. 

Erosio corneae – odrenina rohovky; →cornea. 

Erosio dentis – erózia zuba, zbrúsenie zuba na ţuvacej plôške; por. abrázia. 

Erosio portionis vaginalis uteri – erózia krčka maternice. 

erotika – veci týkajúce sa tzv. telesnej, zmyselnej lásky. Ide o psychickú činnosť, kt. sa sústreďuje 

na pohlavné otázky vzťahujúce sa na pocity vybudené pohlavnými záţitkami, vnemami, 

podnetmi. Aj keď sa e. viaţe na sexuálnu činnosť, resp. môţe k nej viesť, môţe ostať len na 

psych. úrovni v zmysle tzv. zmyselnosti; hovor. pornografia, obscénnosť. 

erotodromománia – prehnane zosilnená činnosť v zamestnaní, pretoţe jedinec tým tlmí svoje 

prehnané sexuálne nároky, ,,vybíja sa v práci" (Hirschfeld). 

ero(to)génne zóny – anat. oblasti tela so vzťahom k pohlavnému systému, miesta, kde vzniká a 

najsilnejšie sa prejavuje pohlavné vzrušenie. Môţu slúţiť na autoerotické al. heteroerotické 

dráţdenie. Podľa psychoanalýzy vari kaţdá oblasť tela (s výnimkou tzv. prim. e. z. orálnych a 

genitálnych) sa môţe sek. stať e. z. Psychosexuálne funkcie e. z. ovplyvňujú vyvojové faktory a 

faktory príslušnej kultúry. 

erotografománia – [erotographomania] sexuálna aberácia, pri kt. jedinec píše ţenám listy 

obscénneho charakteru a vzrušuje sa pohlavne písaním listu, ako aj pomyslením na to, ţe ţena 

práve číta jeho list. Sem patrí aj písanie pornografických poviedok. 

erotolalia, ae, f. – [g. eros + g. lalia reč] sexuálne obscénna reč, najmä pri pohlavnom styku. 

erotomania, ae, f. – [g. erós láska + g. maniá vášeň] erotománia, nadmerná pohlavná túţba, 

chorobná pohlavná dráţdivosť. Ide o morbídny sklon k vyhľadávaniu milostných vzťahov a 

lipnutiu na nich. Začína náhle (prim. forma, erotománický blud) al. pozvoľne (sek. forma, pri kt. 

sa erotománické bludy pripájajú k preexistujúcej psychóze, obvykle paranoidnej schizofrénii al. 

paranoi). Esquirol hovoril o ,,la folie de l
,
amour chaste" (šialenstve čistej lásky), inokedy o 

,,monomanie érotique". K e. patrí aj bludné presvedčenie obyčajnej ţeny, ţe sa do nej napr. 

zamiloval starší muţ vyššieho sociálneho postavenia. 



erotophobia, ae, f. – [g. erós láska + g. fobiá strach] erotofóbia, strach pred pohlavným stykom. 

erózia – [erosio] 1. ohraničený povrchový defekt, odrenina (→eflorescencie); 2. rozrušovanie a 

odnášanie pôdy činnosťou vetra, vody a ľadovcov, ako aj premiesťovanie uvoľnených častíc 

pôdy na iné miesta, kde sa ukladajú vo forme nánosu, náplavu al. náveja. 

Erpalfa
®
 (Intes) – antineoplastikum, antivirotikum; →cytarabín. 

erraticus, a, um – [l. errare mýliť sa] eratický, nepravdivý, mýlny. 

erratum, i, n. – [l. errare mýliť sa] chyba, omyl, blud. 

errector, oris, m. (musculus) – [l.] erektor, vzpriamovač (sval). 

errhina (remedia) – [g. en do + g. rhis-rhinos nos] látky dráţdiace na kýchanie al. pouţívané proti 

nádche. 

Errolon
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid. 

error, oris, m. – [l.] chyba, omyl, blud. 

Erspamer, Vittorio – (*1909) tal. biochemik, r. 1940 objavil sérotonín. 

Ertron
®
 →vitamín D2. 

Ertuban
®
 – tuberkulostatikum; →izoniazid. 

Eruca sativa (Cruciferae) - eruka siata. Jednoročná bylina s ruţicou dlhých, širokozúbkatých 

korenistých listov pri báze. V lete má krémové kvety s purpurovými ţilkami a na jeseň tobolky 

obsahujúce semená podobné horčici. Pochádza z Talianska. V juţ. Európe sa pouţívala od 

rímskych čias ako šalátová zelenina. V súčasnosti je obľúbená vo Francúzsku, Talian-sku a 

Egypte. V minulosti ju spájali s klamstvom, pretoţe kvet má sladkú vôňu v noci, ale cez deň 

nevonia. Listy obsahujú najmä silicu a heterozidy. V ľudovom liečiteľstve sa pouţívajú čerstvé 

listy pri tráviacich ťaţkostiach, v minulosti sa pouţívala aj pri škrofulóze. 

eructatio, onis, f. – [l.] eruktácia, grganie, unikanie plynu zo ţalúdka ústami. 

erupcia – [eruptio] výbuch, výpad; 1. zjavenie sa vyráţky na koţi; 2. prudké vyrazenie magmy z 

vnútra Zeme. 

eruptio, onis, f. – [l.] →erupcia. 

eruptívny blud – syn. reziduálny blud; →bludy. 

Ervasil
®
 (Gödecke) – antacídum; hydrát →aluminummagnéziumsilátu. 

Ervevax Rubella Vaccine
®
 inj (Smith Kline-Rit) – Vaccinum rubeolae vivum lyophilisatum (kmeň 

RA 27/3) 1000 TCID500 + Neomycini B sulfas 25 mg v 1 dávke 0,5 ml. Imunopreparát, vakcína. 

Indikácie – akút. imunizácia proti rubeole od 12. mes. veku. 

Kontraindikáciou – gravidita, ťaţká respiračná insuficiencia al. febrilná infekcia; inkubačné 

obdobie po kontakte s iným infekčným ochorením ako rubeolou, hypersenzitivita na neomycín v 

anamnéze s výnimkou kontaktnej dermatitídy vyvolanej neomycínom, ako aj pacienti s prim. al. 

sek. imunodeficienciou. Opatrnosť je ţiaduca u osôb s alergickými ochoreniami v anamnéze 

(vrátane rodinnej). Deti s kŕčovými stavmi v anamnéze by mali byť očkované aţ po 25. mes. 

veku. 



Nežiaduce účinky – u citlivých osôb môţu vzniknúť príznaky podobné rubeole so zdurením 

lymfatických uzlín, vyráţkou, zvýšenou teplotou, prechodnou artralgiou a artritídou, príp. 

opuchmi kĺbov, zriedka prechodnou polyneuropatiou. 

Dávkovanie – podáva sa 0,5 ml nariedenej vakcíny s. c. (nesmie sa podávať i. m.). 

Revakcinácia nie je indikovaná. Pre moţnosť anafylaktických reakcií musí očkovaná osoba 

ostať 30 min pod dohľadom. 

Erwinase
®
 inj. sicc. (Porton Products) – L-asparaginasum (z Erwinia carotovora) 10 000 IU v 1 

fľaštičke; cytostatikum; asparagináza. 

Erwinia – [Erwin, F. Smith, 1854 – 1927, amer. bakteriológ] rod gramnegat., fakultatívne 

anaeróbnych, paličkovitých baktérií čeľade Enterobacteriaceae. Sú to rastlinné patogény, 

epifyty a saprofyty. Patria sem aj druhy predtým zaraďované do rodu Pectobacterium. 

Erwinia amylovora – druh vyvolávajúci chorobu jabloní a hrušiek; zriedka sa izoluje z 

ľudského materiálu. 

Erwinia carotovora – druh vyvolávajúci škvrnitosť mrkvy, zemiakov a i. rastlín; v klin. materiáli 

sa nezistil. Asparagináza získaná z kultúr E. carotovora sa pouţíva ako antineoplastikum. 

Erwinia herbicola – syn. Enterobacter agglomerans, druh nachádzajúci sa na rastlinných 

povrchoch, príleţitostne izolovaný z klin. vzoriek. 

Erwiniae – v niekt. klasifikačných systémoch rod gramnegat., fakultatívne anaeróbnych, 

paličkovitých baktérií čeľade Enterobacteriaceae; patrí sem rod Erwinia a Pectobacterium. 

ERYC
®
 (Biogal; Parke, Davis) – antibiotikum; →erytromycín. 

Erycen
®
 (Berk) – makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

Erycin
®
 – makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

erykorbín – antibiotikum, antioxidans potravín, syn. kys. izoaskorbová. 

Erycytol
®
  →vitamín B12. 

Ery Derm
®
 – makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

Eryfer
®
 cps (Hoechst; Jugoremedija) – Ferrosis sulfas 152 mg (zodpovedá 50 mg Fe

2+
) + Ac. 

ascorbicum 222 mg + Natrii hydrogenocarbonas 84 mg v 1 kps. Antianemikum. 

Erypo
®
 →erypoetín. 

erysipelas, atis, n. – [g. erythros červený + g. pella koţa] →eryzipel. 

Erysipelas bullosum – bulózny eryzipel, s tvorbou pľuzgierov. 

Erysipelas gangraenosum – gangrenózny eryzipel. 

Erysipelas migrans – migrujúci eryzipel, sťahovavý eryzipel. 

Erysipelas pustulosum – pustulózny eryzipel. 

Erysipelas vesiculosum – vezikulózny eryzipel, s tvorbou pľuzgierikov. 

erysipeloidum, i, n. – [g. erythros červený + g. pella koţa + g. eidos podoba] →eryzipeloid.  



Erysipelothrix rusiopathiae – [g. erythros červený + g. trichos vlas] pôvodca červienky 

ošípaných. Je to krátka grampozit. palička podobná listérii v S forme, ale nepohyblivá. Vo fáze, 

kt. tvarom pripomína fázu R, tvorí dlhé vlákna (aţ 60 mm), kt. fragmentujú na retiazky. Nemá 

puzdro, nesporuluje. Optimum kultivácie je pri 30 – 37 °C, rast zlepšujú malé mnoţstvá glukózy 

a sérum al. krv. S forma vyrastá vo forme veľmi malých, sotva viditeľných kolónií, priehľadných, 

dosahujúcich aţ 1 mm. V R fáze sú kolónie väčšie, s prominujúcim centrom, ploché s 

nepravidelnou perifériou. Mierne skaľuje sérový bujón, v sérovej ţelatíne rastie mikrób pozdĺţ 

vpichu, ako aj typickými a hustými postrannými výbeţkami, podobnými kefke na skúmavky. 

Ţelatínu neskvapalňuje, niekt. kmene sú -hemolytické. Fermentuje bez tvorby plynu glukózu, 

laktózu a galaktózu, netvorí indol, ale niekedy produkuje sulfán (sírovodík). Je fakultatívnym 

anaeróbom, pri izolácii je výhodné pouţiť pôdy s nízkym redox potenciálom. Z esenciálnych 

rastových faktorov vyţaduje najmä riboflavín a stopy kys.olejovej.  

Kultúru, relat. odolnú voči vyschnutiu, ničí zahriatie na 55 °C. V zahynutých a zahnívajúcich 

kadáveroch zvierat vydrţí mesiace. Relat. ťaţko sa ničí zasoľovaním al. krátkodobým údením 

mäsa. V pitnej vode vydrţí niekoľko d. Je relat. rezistentný na telurit draselný a pp. patrí k 

najrezistentnejším baktériám na azid sodný. 

Okrem spoločného skupinového antigénu C má niekoľko typových antigénov. Rozoznávajú sa 

dva hlavné typy baktérie a niekoľko podtypov. Je dobrým antigénom, moţno proti nemu 

produkovať hodnotné antisérum. 

E. r. je veľmi patogénny pre myši, holuby, králiky i sýrske škrečky, nie však morčatá. Mnoţí sa v 

tele rýb a dlho tu perzistuje bez toho, aby vyvolal zjavnú infekciu. Pri bielych myšiach vyvoláva 

purulentnú konjunktivitídu a smrteľnú septikémiu, pri holuboch očkovaných do prsného svalu 

lokálny hemoragický infiltrát, neskôr konvulzie, paralýzu končatín a smrteľnú sepsu. Pri 

králikoch zapríčiňuje septikémiu spojenú s mononukleózou, po smrti sa zisťujú drobné nekrózy 

v pečeni a slezine. 

E. r. je rozšírený medzi domácimi zvieratmi, ako je hydina, ovce, hovädzí dobytok, pp. aj kone, 

najmä však pri ošípaných, v kt. vyvoláva extrémne kontagióznu a rozšírenú červienku. 

Ochorenie sa spája s tvorbou nekrotizujúcich abscesov, najmä v pečeni. Vyvolať červienku u 

ošípaných moţno však len čerstvo izolovanými kultúrami. Zo zvierat, najmä ošípaných, sa 

ochorenie prenáša na človeka, u kt. vyvoláva koţnú infekciu, tzv. →eryzipeloid.  

erytém →erythema. 

erythema, tis, n. – [g. erythéma červeň] erytém, sčervenanie koţe, najjednoduchšia forma 

zápalu na koţi a slizniciach. 

Erythema actinicum – erytém po oţiarení rtg.  

Erythema annulare centrifugum – syn. Darierov sy. II, Darierova choroba, sy. opísaný r. 

1901/17. Ide pp. o toxicko-alergický exantém podobný erythema exsudativum multiforme. 

Prejavuje sa koţnými eflorescenciami vo forme širokých prstencov a oblúkov s vyvýšenými 

okrajmi, kt. po zatlačení špatlou nemiznu. Sú lokalizované najmä na trupe. Lézie sa šíria 

excentricky a menia sa tak rýchlo, ţe po 8 – 10 d sú uţ prim. lézie úplne zmenené, príp. 

vymiznuté. Typické sú opakované výsevy. Po dlhšom čase sa môţe vyvinúť cataracta 

dermatogenes a angioidné zmeny na sietnici. Postihuje obidve pohlavia v ktoromkoľvek veku.  



Dfdg. - erythema annulare Lehndorff-Leiner, erythema figuratum perstans (Wende), erythema 

gyratum migrans (Strempel), erythema chronicum migrans (Lipschütz), Gougertov-Var-teaudov 

sy., Zinsserov-Engmanov-Coleov sy., Duhringov sy., Seidlmayerov sy. 

Erythema autumnale – trombikulóza, augustová vyráţka vyvolaná larvami roztoča 

Neotrombicula autumnale. 

Erythema caloricum – erytém postihujúci najmä sklárov a hutníkov, vyvolaný dlhodobým 

pôsobením sálavého tepla.  

Erythema contusiforme – variant erythema nodosum, pri kt. infiltrát v priebehu trvania 

ochorenia mení farbu ako modrina. 

Erythema exsudativum multiforme Hebrae – multiformný exsudatívny erytém, koţné 

ochorenie zjavujúce sa z jari vo forme plochých pupencov aţ pľuzgierov na spakručí a 

predlaktí. 

Erythema fugax pudoris –- prechodné sčervenanie koţe, začervenanie vyskytujúce sa u 

nervovo labilných ľudí. 

Erythema gyratum repens – koţné ochorenie charakterizované svrbivými hnedočervenými, na 

okraji sa olupujúcimi škvrnami pripomínajúce kresbu dýh. 

Erythema chronicum migrans – pp. vírusové koţné ochorenie vyvolané vpichom bodavého 

hmyzu, najčastejšie kliešťom. 

Erythema indurativum Bazin – syn. tuberculosis indurativa cutis, tvrdý Bazinov erytém, 

→tuberkulid. 

Erythema infectiosum –- infekčný erytém, náklazlivé ochorenie detí pp. vírusového pôvodu 

(tzv. piata choroba). 

Erythema iracundiae →erythema pudoris. 

Erythema neonatorum – erytém novorodencov. 

Erythema nodosum – uzlovitý erytém, charakterizovaný rozsevom bolestivých hrbolčekov v 

koţi (najmä na predkoleniach). 

Erythema pudoris – e. iracundiae, prechodné začervenanie, najmä na tvári, podmienené 

psychickými vplyvmi. 

Erythema simplex – jednoduchý erytém. 

Erythema solare – sčervenenanie koţe účinkom slnečných lúčov. 

Erythema urticatum – ţihľavkovitý erytém. 

Erythema venenatum – erytém z jedov (dermatitis venenata). 

erythematodes, is, m. – [g. erythéma červeň + g. eidos podoba] erytematodes; →lupus 

erythematodes. 

Erythematodes discoides – diskoidný erytematodes. 

Erythematodes disseminatus – diseminovaný erytematodes charakterizovaný rozsevom 

škvŕn po celom tele a celkovými príznakmi.  



Erythematodes verrucosus – verukózny erytematodes, erytematodes bradavkovitého 

vzhľadu. 

erythraemia, ae, f. – [g. erythros červený + g. haima krv] erytrémia; →polycytémia. 

erythrasma, tis, n. – [g. erythrainó červenám sa] →erytrazma. 

erythro- – prvá ţčasť zloţených slov z g. erythros s významom červený. 

erythroblastoma, tis, n. – [erythro- + g. blastos výhonok + -oma bujnenie] →erytroblastóm.  

erythroblastos, i, m. – [erythro- + g. blastos výhonok] →erytroblast. 

erythroblastosis, is, f. – [erythro- + g. blastos výhonok + -osis stav] →erytroblastóza.   

Erythrocin
®
 grn (Abbott) – Erythromycini aethylsuccinas zodpovedá 200 mg bázy erytromycínu v 

5 ml pripravenej suspenzie. Makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

Erythrocin
®
 susp (Abbott) – Erythromycini aethylsuccinas zodpovedá 100 mg bázy erytro-mycínu 

v 5 ml pripravenej suspenzie. Makrolidové antibiotikum; →erytromycín.  

Erythrocin I. M.
®
 inj (Abbott) – Erythromycini aethylsuccinas zodpovedá 50 mg bázy 

erytromycínu + Butylium p-aminobenzoicum (Butesin
®
) 20 mg v 10 ml. Makrolidové 

antibiotikum; →erytromycín. 

Erythrocin I. V.
 ®

 inj (Abbott) – Erythromycini aethylsuccinas zodpovedá 300 mg bázy suchej 

substancie v 1 fľaštičke. Makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

Erythrocin Stearate
®
 tbl (Abbott) – Erythromycini aethylsuccinas zodpovedá 100 al. 250 mg v 1 

dr. Makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

erythroclasis, is, f. – [erythrocytus + g. klasis rozdrvenie] erytroklázia, fragmentácia, rozdr-venie 

červených krviniek následkom fyz. vplyvov. 

erythrocontus, i, m. – [erythrocytus + g. kontos palička] erytrokont, baktériám podobný útvar v 

červenej krvinke pri krvných chorobách.  

erythrocythaemia, ae, f. – [erythrocytus + g. haima krv] →erytrocytémia. 

erythrocytolysinum, i, n. – [erythrocythus + g. lysis uvoľnenie] →erytrocytolyzín.  

erythro(cyto)lysis, is, f. – [erythrocytus + g. lynein rozpúšťať] →erytro(cyto)lýza. 

erythrocytorrhexis, is, f. – [erythrocytus + g. rhexis lámanie] →erytrocytorexia.  

erythrocytus, i, m. – [erythro- + g. kitos bunka] →erytrocyt. 

erythroderma ichthyosiformis bullosa – bulózna ichtyoziformná erytroderma, syn. kongenitálna 

bulózna ichtyoziformná erytroderma Brocq, epidermolytická hyperkeratóza (Goldsmith, 1962). 

Ide o autozómovo dominantne dedičné ochorenie opísané prvýkrát Heimendingerom a 

Schnyderom (1978), podobné →ichtyóze. V keratinocytoch pacientov sú štruktúrne porušené 

tonofibrily. Ochorenie charakterizuje agregácia tonofibríl keratínu a perinukleárne štruktúry 

abnormálne usporiadaných tonofibríl v keratinocytoch. Postihuje uţ plod a dá sa dg. prenatálne 

biopsiou koţe plodov al. amnioskopicky. Vysoká je perinatálna mortalita a morbidita (erózie 

koţe a infekcie, napr. kandidózy). 



Dfdg.: ichtyózy; autozómovo recesívna nebulózna forma; iné poruchy keratinocytov – 1. 

lokalizovaná forma ochorenia ichthyosis hystrix gravior, opísaná Goldsmithom (1976), pri kt. sa 

zisťujú len rudimentárne tonofilamenty s kompenzačnou tvorbou mukóznych granúl; 2. Curthov-

Macklinov typ ichthyosis hystrix s koncentrickými agregátmi tonofibríl okolo jadier keratinocytov; 

3. harlekýnový plod s nahradením -proteínovej štruktúry keratínu -keratínovou štruktúrou. 

erythrodermia, ae, f. – [erythro- + g. derma koţa] →erytroderma. 

Erythrodermia desquamativa Leiner – koţné ochorenie prejavujúce sa tvorbou 

ţltavoruţových loţísk s nánosom mastných splývajúcich šupín. 

Erythrodermia ichthyosiformis congenita →erythroderma. 

Erythro ES
®
 (Sanko) – makrolidové antibiotikum; etylsukcinát →erytromycínu. 

erythrogonium, i, n. – [erythro- + g. goné pokolenie] →erytrogónium.  

Erythro-Holz
®
 (Pharma Holz) – makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

erythroleuc
®
aemia, ae, f. – [erythro- + g. leukos biely + g. haima krv] →erytroleukémia.  

erythroleucoblastosis, i,s f. - [erythro- + g. leukos biely + g. blastos výhonok + -osis stav] 

→erytroleukoblastóza.  

Erythromast 36
®
 - makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

erythromelalgia, ae, f. – [erythro- + g. melos úd + g. algos bolesť] →erytromelalgia.  

erythromelia, ae, f. – [erythro- + g. melos úd] →erytromélia. 

Erythromid
®
 (Abbott) – makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

Erythromycin Lactobionat
®
 inj (Pliva) – Erythromycini lactobionas zodpovedá 300 al. 1000 mg 

bázy v suchej substancii v 1 fľaštičke. Makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

erythromycinum, i, n. – [erythro- + g. myké huba] →erytromycín. 

Erythroped
®
 (Abbott) – makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

erythrophagia, ae, f. – [erythro- + g. fagein zjesť, hltať] →erytrofágia. 

erythrophagus, i, m. – [erythrocytus + g. fagein hltať] →erytrofágia. 

erythrophobia, ae, f. – [erythro- + g. fobia strach] →erytrofóbia. 

erythropia, ae, f. – [erythr- + g. opsis videnie] →erytropia. 

erythroplakia – [erythro- + g. plax-plakos plocha] syn. erythroplakia portionis, červená škvrna na 

povrchu pošvovej časti krčka maternice, kt. si vyţaduje dfdg. pomocou kolposkopie; odlíšiť 

treba najmä eróziu, ektopiu hrdla, transformačnú zónu a začínajúci karcinóm. 

erythroplasia, ae, f. – [erythro- + g. plassó tvorím] erytroplázia; →Qeyratova erytroplázia. 

erythropoesis, is, f. – [erythro- + g. poiésis tvorba] →erytropoéza. 

Erythropoiesis Stimulating Factor – skr. ESF; →erytropoetín. 

erythroprosopalgia, ae, f.  – [erythro- + g. prosopon tvár + g. algos bolesť] →erytroprozopalgia. 

erythropsia, ae, f. – [g. erythro- + g. ops videnie] →erytropsia. 



erythropsinum, i, n. – [erythro- + g. opsis videnie] →erytropsín.  

erythrose pigmentée péribucale – [franc.] peribukálna pigmentovaná erytróza, drobné peri-

orálne začervenania a pigmentácie vyskytujúce sa pri seboree. 

erythrosis interfollicularis colli – [erythro- + -osis stav + l. inter medzi + l. folliculus + l. collum 

krk] →erytróza. 

Erythroxylon coca (Erythroxylaceae) - kokainovník obyčajný. Kríkovitý strom s hrubými oválnymi 

listami, kvitne v lete a tvorí malé guľaté bobule podobné plodom kávovníka. Pochádza z Peru a 

Bolívie, ale bola dovezená aj do Indonézie. Peruánski Indiáni ţuvali listy koky na zmiernenie 

únavy. Listy obsahujú tropánové alkaloidy vrátane kokaínu a cinamylkokaínu, glykozidy, kys. 

kokatánovú, silicu s obsahom metylsalicylátu, flavonoidy a i. Stimuluje CNS a má lokálne 

anestetický účinok. Prvé záznamy o pouţití koky sú z r. 500 n. l., ale aţ r. 1860 sa prvýkrát 

extrahovala droga →kokaín. V med. sa pouţíva výlučne ako lokálne anestetikum pri menších 

chir. výkonoch. Bromptonov koktail pouţívaný ako narkotické analgetikum obsahuje zmes 

morfínu a kokaínu. Z listov sa pripravuje tct. a farm. preparáty. Na výťaţkoch z koky bol 

zaloţený aj recept →Coca-Cola. Pre neţiaduce účinky (závislosť) sa r. 1902 pouţitie rastliny 

zakázalo. Vo väčšine krajín patrí táto droga k ilegálnym.  

Erytrarco
®
 (Arco) – antibiotikum; →erytromycínestolát. 

erytrarzín – (CH3As)4As2O3, vzniká z →kakodylu redukciou s cínom a HCl. 

erytrazma – [erythrasma] povrchové baktériové ochorenie koţe vyvolané Corynebacterium 

minutissimum (starší názov Nocardia minutissima, Microsporum minutissimum), kt. vegetuje len 

v rohovej vrstve epidermis. Vyskytuje sa v trópoch, často však aj u nás. Postihuje dospelých, 

viac muţov a máva chron. priebeh. Predilekčnými miestami sú intertriginózne oblasti, 

najčastejšie vnútorná strana stehien, menej axily a submamárna oblasť u ţien, príp. 

medziprstové plochy nôh. Loţiská sú hnedočervenej farby, zväčšujú sa aţ do veľkosti muţ-skej 

dlane. Od okolia sú dobre ohraničené, s polycyklickými okrajmi, na povrchu loţísk je drobné 

odlupovanie. Výraznejšie subjektívne ťaţkosti nebývajú. Ochorenie niekedy recidivuje.  

Dfdg. – treba odlíšiť epidermophytia inguinalis (loţiská sú menej vyvýšené, ţivočervené okraje, 

niekedy s vezikulami) a intertrigo (výraznejší zápal s neostrým ohraničením a pocitom pálenia).  

Th. – lokálne sa podáva Andriasianov rozt. (Rp. Methenamini 10,0, Glycerini 20,0, Ac. acetici 8 

% 70,0), Whitfieldova masť (ac. Benzoicum 6 % + ac. Salicylicum 3 %), kys. fuxidová 2 % krém, 

Hexadecyl
®
 sprej, Canesten

®
 krém, kombinácia klotrimazolu 10 mg a hexamidínu diizetionátu 

2,5 mg v kréme (napr. Imazol
®
). Pri rozsiahlejšom náleze antibiotiká (erytromycín).  

erytrit – 1. ruţový aţ červenofialový minerál (kobaltový kvet), arzničnan kobaltitý Co(AsO4)2.8 

H2O, pouţíva sa ako farbivo (farbene skla a porcelánu); 2. syn. →erytritol. 

erytritol – 1,2,3,4-butántetrol, mezo-erytritol, tetrahydroxybután, erytrol, erytrit, antierytrit, 

erytroglucín, fyzit, C4H10O4, Mr 122,12. Izolovaný z húb, rias a tráv (Bannberger a Landsiedl, 

1900). 
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  H2COH       Erytritol 

erytritolanhydrid - (R*,S*)-2,2,-bioxirán, 1,2:3,4-diepoxybután, butadiéndiepoxid, butadiénoxid, 

C4H6O2, Mr 86,09; pouţíva sa v textilnom priemysle pri výrobe polymérov; pokladá sa 

za karcinogén (Bioxiran
®
). 

   Erytritolanhydrid 

 

erytritolmezylát – R-74, 1,4-di-(metylsulfonyl-oxyetylamino)-1,4-dideoxy-D-erytritol. Má 

imunosupresívne účinky. Skúšal sa v th. chron. lymfadenózy, malígnych lymfómov a 

autoimunitných ochorení, a to v dávke 30 – 60 mg/d al. obdeň, do celkovej dávky 300 – 600 

mg; aplikuje sa aj intrakavitárne. K neţiaducim účinkom patria tráviace ťaţkosti, 

trombocytopénia a leukopénia; pri paravenóznom podaní môţe vzniknúť hlboká nekróza. 

erytrityltetranitrát – (R*,S*)-1,2,3,4-butántetroltetranitrát, erytritoltetranitrát, erytroltetranitrát, 

tetranitrol, tetranitrín, nitroerytrit, C4H6N4O12, Mr 302,12. Redukuje Fehlingovo činidlo. 

Explozívna látka. Koronárne vazodilatans. Vo farm. prípravkoch sa pouţíva len s prímesmi 

uhľovodíkov, napr. laktózou (Cardilate
®
, Cardiloid

®
). 

erytroblast – [erythroblastos] jadrová materská bunka →erytrocytov.  

erytroblastóm – [erythroblastoma] nádor z buniek patriacich vývojovo k červeným krvinkám. 

erytroblastóza – [erythroblastosis] zaplavenie krvi nezrelými erytrocytmi, erytroblastmi.  

Fetálna erytroblastóza – FE, erythroblastosis foetalis, syn. hemolytická choroba 

novorodencov, morbus haemolyticus neonatorum, je ochorenie, kt. vzniká aloimunizáciou 

matky krvinkami plodu s odlišnými skupinovými vlastnosťami, t. j. následkom inkompatibility 

medzi Rh-pozit. plodom a Rh-negat. matkou (najčastejšie antigén-D). Môţe vzniknúť aj pri AB0 

inkompatibilite, kt. hoci je častejšia, vyvoláva miernejšiu hemolytickú m. Ako antigény môţu 

zriedka pôsobiť aj iné podskupiny Rh (CcEe) a i. krvné faktory (Duffy, Kell – celkove viac ako 60 

antigénov). Imunizácia matky s Rh negat. Erc vzniká pri prieniku Rh pozit. Erc plodu do jej 

krvného obehu. Organizmus matky sa proti plodu bráni tvorbou protilátok. Inkompletné 

protilátky prenikajú do krvného obehu plodu a hemolyzujú jeho Erc. Prienik Erc plodu do 

krvného obehu matky nastáva aţ tesne pred pôrodom al. počas pôrodu (potratu), preto pri prvej 

gravidite je FE zriedkavá.  

Aţ 55 % muţov sú heterozygoti pre D antigén (D/d) a ich deti môţu byť Rh pozit. aj negat, 

Okrem toho časť Rh negat. ţien nie je schopná tvoriť protilátky. 

Typické pre Rh-senzibilizáciu je, ţe prvé dieťa sa narodí zdravé a aţ pri druhom al. ďalšom 

dieťati sa uplatní aloimunizácia matky so vznikom hemolytickej choroby plodu. Pri AB0-

inkompatibilite môţe byť postihnuté uţ aj prvé dieťa, pretoţe mladá ţena mohla byť uţ 

senzibilizovaná inkompatibilnými Erc pri transfúzii krvi al. preventívnom očkovaní tetanickým 

toxoidom s následnou tvorbou aloprotilátok, najmä anti-A.  

Ochorenie sa prejavuje v prvých d po narodení zvýšenou deštrukciou Erc s následnou m. 

(kongenitálna m. novorodencov, anaemia neonatorum haemolytica), ţltačkou (icterus gravis 

neonatorum), univerzálnym edémom (hydrops foetalis), hepatosplenomegáliou a veľkým 

počtom erytroblastov v krvi. Univerzálny edém je veľmi výrazný pri mŕtvo narodených plodoch s 

macerovanou koţou. Dieťa s ikterickou formou ochorenia sa narodí zvyčajne ţivé. Niekedy je 



výrazná len m. bez ikteru a hydropsu. Splenomegália býva pri všetkých formách. Príčinou 

hyperbilirubinémie je nielen veľká deštrukcia Hb, ale aj enzýmová nezrelosť pečene, chýbanie 

glukuronidázy. Vysoké hodnoty nekonjugovaného bilirubínu (Bi) zapríčiňuje toxické poškodenie 

mozgových jadier (kernikterus) s ťaţkými nervovými poruchami (klonické a tonické kŕče, 

strnutie šije, poruchy dýchania), kt. sú príčinou exitu v prvom týţd. po narodení. Ak dieťa 

preţije, môţu sa vyvinúť spastické extrapyramidové stavy a duševná zaostalosť. V KO je veľa 

jadrových Erc, retikulocytóza a polychromázia. V kostnej dreni môţe byť mierna hyperplázia a v 

slezine aj pečeni extramedulárna erytropoéza. Priamy Coombsov test býva pozit. 

Dg. – opiera sa o dôkaz inkompatibility matky a plodu a dôkaz väzby protilátok matky na Erc 

plodu. Dg. sa stanovuje uţ intrauterinne al. po pôrode. Antenatálne moţno predvídať ohrozenie 

plodu EF na základe Rh imunizácie na základe anamnézy a sérol. vyšetrenia matky. 

Podozrenia na erythroblastosis foetalis budia najmä: predchádzajúce potraty, transfúzie u 

matky, odumretie plodu v 2. polovici gravidity al. tesne po pôrode, výskyt hydropického plodu a 

ťaţkej ţltačky al. anémie v novorodeneckom veku. Ak je ţena Rh negat. a manţel Rh pozit. 

vyšetruje sa krv matky na IgG protilátky proti antigénom D Rh systému. Ich prítomnosť a 

stúpajúci titer upozorňujú na moţnosť ohrozenia plodu. Krv sa má vyšetrovať v 12. – 16., 28. – 

32. a 36. týţd. gravidity a pri zistení protilátok sa gravidná ţena poukáţe do starostlivosti 

pôrodníckeho oddelenia pre rizikovú graviditu. Titer protilátok 1:16 a vyšší al. prudko stú-pajúci 

je indikáciou na sonografické vyšetrenie a amniocentézu. Amniová tekutina odobratá pri 

amniocentéze sa vyšetruje spektrotofometricky; na posúdenie stavu je rozhodujúca zmena 

vrcholu krivky pri 460 nm. Táto zmena sa hodnotí ako index rizika intrauterinnej smrti a 

závaţnej anémie. Po pôrode plodu Rh negat. matky sa zachytáva pupočníková krv a vyšetruje 

sa krvná skupina, Rh faktor, Hb a hematokrit, protilátky, ich titer, priamy Coombsov test a 

koncentrácia Bi v sére. Pri podozrení na EF sa odporúča kontrola Hb, hematokritu a Bi v 4 – 6 h 

intervaloch. 

Dfdg. – ikterus: 1. fyziol. ikterus (následok prechodnej nerovnováhy medzi tvorbou Bi a 

nezrelosťou eliminačných mechanizmov, pri nezrelých plodoch môţe napr. nedokonalá 

enzýmová činnosť pečene podmieňovať zvyšovanie koncentrácie Bi uţ od 2. d); 2. ikterus pri 

pôrodnej traume (najmä intrakraniálne krvácanie) sa zjavuje aţ koncom 1. týţd.; 3. infekcie 

(hepatitis epidemica prenesená transplacentárne, toxoplazmóza, listerióza, cytomegalická 

inklúzna choroba, sepsa, najmä pupočníková, syfilis); 4. ikterus pri hereditárnej sférocytóze a 

enzýmopatiách (napr. deficite G6PD); 5. vrodená atrézia ţlčových ciest, resp. sy. zahustenej 

ţlče (icterus sa zjavuje neskoršie, má zelenkastý odtieň, pacient má hypocholické stolice a 

zvýšenú aktivitu alkalických fosfatáz; 6. kongenitálny nehemolytický ikterus s poruchou 

konjugácie Bi (Criglerov-Najjarov sy.). 

Th. – môţe byť intrauterinná al. po pôrode. Pri intrauterinnej th. moţno indikovať predčasný 

pôrod v 33. aţ 34. týţd., ak sa vyšetrením plodovej vody odobratej amniocentézou zistí vysoké 

riziko odumretia plodu. Moţno tieţ vykonať intrauterinnú transfúziu cez pupočníkovú ţilu al. 

intraperitoneálne. Po pôrode je jediným účinným prostriedkom v indikovaných prípadoch 

exsangvinačná transfúzia. Indikáciou je: 1. ikterus v prvých 24 h ţivota; 2. koncentrácia 

sérového Bi (podľa Poláčkovho grafu) 300 mmol/l u donosených detí, u detí s pôrodnou 

hmotnosťou < 2500 g > 150 mmol v prvých 24 h po pôrode. Ak Bi v sére stúpa 1. d do 170 

mmol/l, 2. d do 270 mmol/l, zvyčajne sa neprekročí kritická hodnota a je potrebná 

exsangvinačná transfúzia, lebo rozhodujúca je rýchlosť zvyšovania sa hodnoty Bi; 3. a. v prvých 

h ţivota (podozrivé sú uţ hodnoty Erc < 5.10
12

/l a Hb < 120 g/l); 4. hepatosplenomegália, 



edémy, koţné krvácanie; 5. zvýšenie počtu retikulocytov > 5 %, erytroblastov > 4000 v ml; 6. 

sérol. dôkaz aloimunizácie; 7. pozit. priamy Coombsov test s Erc dieťaťa (pri inkompatibilite 

AB0 zvyčajne negat.). Pri aloimunizácii v systéme AB0 hodnotenie titra protilátok a 

pupočníkového bilirubínu nie je také spoľahlivé kritérium ako pozit. hemolyzínový test a rýchly 

vzostup bilirubinémie. Pri Rh imunizácii sa vymieňa Rh-negat. krv darcov rovnakej skupiny, a to 

2 – 3-násobok objemu krvi novorodenca (2 – 3-krát 1/10 pôrodnej hmotnosti) al. 2 – 3-krát 85 

ml/kg. Napr. u novorodenca s pôrodnou hmotnosťou 2000 g sa vymieňa 600 – 900 ml krvi. 

Exsangvinačná transfúzia sa robí Diamondovou metódou cez v. umbilicalis. Má sa vykonať v 

prvých 4 – 6 h ţivota. Pri AB0 imunizácii sa dávajú zvyčajne preprané Erc skupiny 0 v AB 

plazme.  

Pri hyperbilirubinémii (bez dokázateľnej Rh-aloimunizácie), kt. sa blíţi ku kritickým hodnotám, 

sa odporúča fototerapia tzv. modrým svetlom (420 – 570 nm) v špeciálnych inkubátoroch. 

Ultrafialové svetlo degraduje bilirubín priamo v koţi. Bi absorbuje svetelnú energiu a 

fotoizomerizáciou sa mení na izoméry, kt. sa vylučujú ţlčou (4Z,15E-bilirubín) a močom 

(lumirubín) al. sa oxidujú na metabolity, kt. vylučujú obličky a pečeň bez konjugácie. Indikácia 

na pouţitie modrého svetla od 3. d ţivota je koncentrácia Bi 320 mmol/l u donosených detí, 220 

mmol/l u detí s pôrodnou hmotnosťou 2 – 2,5 kg a s hmotnosťou < 1500 uţ pri 10 mmol/l od 

konca 3. d. Fototerapia sa aplikuje kontinuálne aţ do zníţenia koncentrácie Bi na bezpečné 

hodnoty. Nie je vhodná pri podieli nekonjugovaného Bi > 40 mmol/l, pretoţe hrozí ukladanie 

farebných metabolitov Bi do koţe a môţe sa vyvinúť sy. bronzového dieťaťa (sivohnedé, 

bronzové sfarbenie koţe, pretrvávajúce mnoho mes.). Pri fototerapii treba prekryť oči dieťaťa a 

chrániť ich pred poškodením, kontrolovať teplotu (riziko prehriatia) a hydratáciu dieťaťa. 

Fototerapia prudko zníţila potrebu exsangvinačnej transfúzie, ale nenahradila ju pri Rh 

inkompatibilite v prípadoch, kde je exsangvinačná transfúzia indikovaná. Fototerapia sa dopĺňa 

liečbou fenobarbitalom, kt. v pečeňovej bunke indukuje enzýmy zúčastňujúce sa na 

metabolizme Bi. Fenobarbital sa podáva matke v dávke 90 mg deň pred pôrodom. Moţno ho 

podávať aj novorodencovi (10 mg/kg/d), pre nevýhody dlhodobej sedácie sa to však 

neodporúča.  

Riziko FE u Rh negat. matiek sa zníţilo z 5 – 10 % na < 1 % podávaním anti-D globulínu. Ak sa 

podá matke do 72 h po pôrode, hemolyzuje a odstráni z jej krvi Rh pozit Erc plodu, kt. do nej 

vnikli tesne pred pôrodom a počas neho. Včasné odstránenie Rh pozit. Erc s obsahom antigénu 

D zabráni tvorbe protilátok u matky a pri nasledujúcej gravidite EF nevznikne. K prevencii 

erythroblastosis foetalis patrí aj dodrţanie zákazu transfúzií krvi do konca fertilného obdobia Rh 

pozit. krvi Rh negat. ţenám. Odporúča sa všeobecne obme-dziť u nich transfúzie vôbec a 

podávať ich len v prípade vitálnej indikácie. 

Ak sa exsangvinačná transfúzia vykoná prvých 24 h, moţno s vyliečením rátať v 90 %, ak sa 

vykoná neskoršie, v 70 %. Z hľadiska ďalších gravidít je dôleţité vedieť, či nie je manţel 

heterozygotom, pretoţe v tom prípade polovica detí nezdedí antigén, kt. je zodpovedný za 

aloimunizáciu. 

erytrocentaurín – 3,4-dihydro-1-oxo-1H-2-benzopyrán-5-karboxaldehyd, C10H8O3, Mr 176,16; 

látka izolovaná z rastliny Centaurium umbellatum Gilib. (Erythraea centaurium 

Pers.), Gentianaceae al. Swertia japonica (Maxim.) Maniko, Gentianaceae. Má 

horkú chuť, pouţíva sa ako tonikum. 

Erytrocentaurín 



 

erytrocyt – [erythrocytus] skr. Erc, červená krvinka. Je to bezjadrová bunka, kt. tvorí 

najpočetnejšiu zloţku krvi. Jeho hlavnou funkciou je transport kyslíka (→hemoglobín).  

Erc sa tvoria v kostnej dreni z kmeňovej bunky. Účinkom →erytropoetínu a i. rastových faktorov 

sa kmeňová bunka mení na materskú bunku Erc proerytroblast (pronormoblast) s Ø 12 – 19 

m, v prípade nedostatku kys. listovej a vitamínu B12 megaloblast (Ø 20 aţ 30 m). V dreňovom 

roztere je pronormoblastov 1 – 2 %, sú okrúhleho tvaru, má sýtomodrofialovú cytoplazmu, 

niekedy s laločnatým výbeţkom. Okrúhle, centrálne uloţené jadro, kt. zaberá väčšiu časť 

bunky, má Ø 14 m, s úzkym perinukleárnym vyjasnením. Chromatín, kt. je hlavnou zloţkou 

jadra, je v porovnaní s bunkami bieleho krvného radu veľmi sýto bazofilný (tmavomodrofialový) 

a husto sieťovito usporiadaný. Jadro obsahuje 1 aţ 4 jadierka, kt. môţu byť ešte tmavšie (na 

rozdiel od myeloblastov, kt. majú jadierka bledobelasé). Pronormoblast má schopnosť deliť sa. 

Okolo neho býva obyčajne skupinka dcérskych makroblastov a bazofilných normoblastov. 

Makroblast je medzistupňom v dozrievaní pronormoblastov na bazofilné normoblasty, je trocha 

menší a v ich jadre uţ nevidno jadierka. 

Bazofilný normoblast (erytroblast) je asi o 1/2 menší a početneší ako pronormoblast. 

Guľaitejšie jadro s radiálne usporiadaným chromatínom má Ø ~ 8 m. Trámčeky chromatínu v 

jadre sú krátke a farbia sa sýtofialovo. Medzi nimi presvitajú bledé medzery (parachromatín). 

Plazma si ešte ponecháva tmavomodrofialovú farbu (farba indiga). 

Ďalším štádiom vývoja Erc je polychrómny a ortochrómny normoblast (erytroblast). V 

cytoplazme uţ obsahuje Hb, kt. má afinitu ku kyslým farbivám (eozín) a s jeho pribúdaním sa 

postupne mení sfarbenie cytoplazmy od fialovéhoho k špinavosivohnedému aţ po 

ruţovočerveno. Postupnou stratou jadra sa stráca schopnosť proteosyntézy, naďalej však v Erc 

prebieha metabolizmus sacharidov. 

Polychrómny normoblast má Ø 8 – 12 m, Ø jadra je 6 – 7 m. Jadro je okrúhle, veľmi sýto 

sfarbené, jeho chromatín je hustý (pyknotický). Špinavosivozelené sfarbenie cytoplazmy s 

ruţovkastým nádychom je následkom sfarbenia cytoplazmy bázickými farbivami s obsahom 

acidofilného hemoglobínu. 

Ortochrómny normoblast (erytroblast) má oxyfilnú, acidofilnú, do ruţova sfarbenú 

cytoplazmu ako zrelý erytrocyt. Blíţi sa mu aj svojou veľkosťou. V plazme má ešte malé (~ 5 

mm), veľmi sýte, bezštruktúrne jadro. V kostnej dreni je 15 – 25 % normoblastov. 

Pri ďalšom dozrievaní ortochrómny normoblast vypudí svoje jadro a zmení sa na Erc 

(normocyt) s Ø 6,7 aţ 7,7 m. Najmladšie Erc môţu mať zvyšky ribozómov a 

endoplazmatického retikula (bazofilnej ergastoplazmy), kt. moţno znázorniť tzv. vitálnym 

farbením, napr. brilantkrezylovou modrou (pri beţnom farbení ich nevidno), a to ako sieť 

tmavomodrých vlákenok al. ako zrnká vnútri al. na okrajoch zelenavo sfarbených Erc 

(substantia reticulofilamentosa). Takéto Erc sa nazývajú retikulocyty; v periférnej krvi je ich 0,5 

– 1,5 % (ich zvýšený počet poukazuje na zvýšenú tvorbu Erc). 

Dospelý jedinec má asi 25 000 miliárd Erc s asi 650 g Hb. Čas ţivota Erc je v priemere 113 

(108 aţ 120) d. Energiu čerpá Erc z anaeróbnej (90 %) a aeróbnej glykolýzy (10 %). Starnutie 

Erc sa spája s vyčerpaním ich energetickej rezervy, následkom čoho nastáva ich zánik 

(hemolýza). Straty a novotvorba Erc sú však za normálnych okolností v rovnováhe. Denne sa u 

dospelého jedinca obnoví ~ 1 % Erc. 



Čas preţívania Erc sa predtým určoval Ashbyho metódou, v súčanosti pomocou erytrocytov 

označených 
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Cr a merania času pretrvávania rádioaktivity v tele po ich parenterálnom podaní. 

Pri hemolýze sa rádionuklid uvoľňuje a vylučuje obličkami (→ferokinetika). 

V neofarbenom roztere sa v svetelnom mikroskope javia akoskoro rovnako veľké, okrúhle, 

bledé, diskovité, bezjadrové bunky s centrálnym prejasnením (preliačina). Pri Pappenheimovom 

farbení majú Erc červenú farbu. Nefixované neofarbené Erc majú Ø asi 8,4 m, hrúbku na 

okraji 2,4 m, v centre 1 m; Ø ofarbených Erc je 7,1 – 7,2 m. Priemer Erc aj za fyziol., no 

najmä za patol. okolností značne kolíše. Určuje sa zhotovením Priceovej-Jonesovej krivky. 

Obsah Hb v Erc v ng sa vypočíta z koncentrácie Hb a počtu Erc; výpočtom sa dá stanoviť aj 

priemerný objem Erc a priemerná koncentrácia Hb v 1 Erc. 

Počet erytrocytov v definovanom objeme krvi sa stanovuje počítaním v komôrkach, novšie v 

automatickom počítači krviniek (meria sa vlastne ich koncentrácia); →Coulterova metóda 

počítania častíc. 

Z počtu Erc, koncentrácie Hb a hodnoty →hematokritu (Hct), z kt. sa dajú vypočítať tieto 

erytrocytové indexy: 

Priemerna koncentrácia Hb syn. farebný koeficient HbE (obsol.) (angl. mean corpuscular 

hemoglobin, MCH) sa vypočíta podľa vzorca: 
 
      Hb [g/l] 
MCH = –––––---- 
          Erc 

Referenčné hodnoty u zdravých dospelých jedincov sú 0,30 – 0,36 (30 – 36 %). Zvýšené 

hodnoty sa zisťujú pri hereditárnej sférocytóze, zníţené hodnoty pri sideropenickej a., a. z 

nedostatku pyridoxínu, talasémii major, sideroachrestickej a. a i. stavoch. 

Priemerna koncentrácia Hb v Erc (angl. mean corpuscular hemoglobin concentration – MCHC) 

sa vypočíta podľa vzorca: 
 
               Hb [g/l] . 10 
 MCHC (%) = –––––––------ 
               Hct (vol. %) 

Priemerný objem Erc (angl. mean corpuscular volume – MCV) sa vypočíta podľa vzorca: 
 
    Hct (vol. %) 
MCV = --––––––----- 
    Erc (mil

.-12
/l) 

U zdravých dospelých jedincov je jeho hodnota 82 – 92 fl (fl = mm
3
 = 10

-12
 l). 

Erc charakterizuje diskoidný tvar a schopnosť pasívne ho meniť počas opakovanej pasáţe 

mikrocirkuláciou (pasívna deformovateľnosť). Tieto vlastnosti poznal uţ Leeuwenhoek (1675). 

Vďaka nim Erc s priemerom 8 m môţe plniť svoju hlavnú funkciu – dodávať kyslík tkanivám – 

a prechádzať aj kapilármi s priesvitom 2 – 3 m. 

Membrána erytrocytov – plní nielen funkciu bariéry, ale má aj významnú úlohu pri určovaní 

tvaru Erc a schopnosti meniť ho. Ide o semipermeabilnú membránu, cez kt. sa uskutočňuje 

jednoduchá difúzia vody a iónov, uľahčená difúzia (napr. glukózy), ako aj aktívny transport 

látok. Aktívny transport vyţaduje energiu, kt. si Erc získava z ATP utvoreného v procese 

anaeróbnej glykolýzy. Vďaka aktívnemu transportu (Na
+
-K

+
-pumpa), sa v ľudských Erc udrţiava 



iónový sodíka (kým v plazme je koncentrácia Na
+
 ~ 140 mmol/l, v Erc len ~ 10 mmol/l) a 

draslíka (v plazme je koncentrácia K
+
 ~ 4,5 mmol/l, kým v Erc ~ 115 mmol/l). V membráne Erc 

niekt. ţivočíchov (napr. psa) Na
+
-K

+
-pumpa, a tým koncentračné gradienty Na

+
 a K

+
 medzi 

plazmou a Erc chýbajú. 

 

Obr. Membrána erytrocytov a 

jej zložky. Membrán je 

traverzovaná integrálnymi 

proteínmi a glykoproteínmi. 

Umoţňuje komunikáciu s 

tekutým prostredím v okolí a 

inými bunkami pri rýchlom 

prúdení krvi. Pri turbulentnom 

prúdení krvi v srdci a veľkých 

cievach je erytrocyt vystavený 

mechanickým silám, v kapilárach a sínusoch sleziny sú veľké nároky na deformovateľnosť erytrocytov. Pri 

deformácii je namáhaná lipidová dvojvrstva a cytoskeleton. Naprieč membránou uloţený glykoforín 

obsahuje polysacharidové antigény krvných skupín. Rovnako uloţený proteín 3 tvorí aniónové kanály. Na 

vnútornej strane membrány je uloţený spektrín, aktín,, ankyrín a palidín, spolu pospájané do sieťoviny. Na 

aktín a proteín 4.1 je nadviazaný tropomyozín. Iónové kanály so spektrínom, kt. tvorí 50 – 75 % 

membránových proteínov, viaţe ankyrín. Proteín 4.1 spája glykoforín, aktín, tromomyozín a spektrín. 

Strata deformovateľnosti erytrocytu s poruchou kontinuity membrány sa spája s energetickým vyčerpaním 

a zánikom erytrocytu.  

Membrána Erc je ~ 100-krát pruţnejšia ako guma z latexu (porovnateľnej hrúbky) a umoţňuje 

rýchle zmeny tvaru Erc (v priebehu 100 ms) bez ich fragmentácie. Túto vlastnosť umoţňuje 

zloţitá štruktúra membrány pozostávajúca z amfifilných povrchových molekúl (surfaktantu), kt. 

je pomocou transmembránových proteínov v lipidovej dvojvrstve zakotvená do siete 

skeletových proteínov. Lipidová dvojvrstva (s transmembránovými proteínmi) má za úlohu 

chem. izolovať a regulovať vnútro bunky, kým skeletové proteíny udrţujú najmä rigiditu a 

stabilitu lipidovej dvojvrstvy a zúčastňujú sa na zmene tvaru Erc. 

Deformovateľnosť Erc závisí od viacerých faktorov – zloţiek membrány, geometrie Erc a 

viskozity cytoplazmy Erc.  

Hlavnými zloţkami membrány Erc sú transmembránové, skeletové a cytoplazmetické proteíny 

a lipidy. Hlavným proteínom membrány Erc je spektrín. Pozostáva z 2 nerovnakých 

polypeptidových reťazcov (pruh 1 má Mr 240 000, pruh 2 220 000). Tetraméry spektrínu sú 

spojené krátkymi pruhmi polymerizovaného aktínu, kt. v prítomnosti proteínu 4.1 tvorí so 

spektrínom komplex tvoriaci jadro skeletu membrány Erc. Tento skelet sa pripája na lipidovú 

dvojvrstvu pomocou ankyrínu (pruh 2.1), bielkovinou, kt. spája spektrín s transmembránovým 

aniónovým kanálom (pruhom 3), makrotubulami, ako aj na →tubulín.  

Extrakcia spektrínu má za následok fragmentáciu membrány a vznik guľatých fragmentov. 

Deplécia ATP al. zvýšenie koncentrácie Ca
2+

 s následnou separáciou skeletovej siete vyvoláva 

vezikulizáciu Erc. Pokles povrchovej hustoty skeletovej siete al. pripútanie siete k lipidovej 

dvojvrstve destabilizuje tvar Erc. 



Normálny bikonkávny tvar Erc získavajú počas vývoja nezrelého viaclaločnatého retikulocytu na 

diskoidný retikulocyt a potom na zrelý Erc v priebehu 2 – 3 d, spočiatku v kostnej dreni a potom 

v obehu. Diskoidný tvar si potom Erc udrţuje celý ţivot. Za niekt. patol. okolností, ako je 

hereditárna eliptocytóza a pyropoikilocytóza, pri kt. je oslabený skelet membrány Erc vyvolávajú 

mechanické vplyvy v obehu fragmentáciu membrány so stratou povrchovej plochy a vznikom 

poikilocytov (napr. gen. podmienené chýbanie spektrínu zapríčiňuje hereditárnu 

pyroikilocytózu). Pri iných poruchách Erc, ako je hereditárna sférocytóza, kde ide o oslabenie 

súdrţnosti (kohézie) medzi lipidovou dvojvrstvou a skeletom membrány, nastáva strata 

membrány a tvorba sférocytov. Plastická nevratná deformácia membrány môţe vznikať aj 

zmenou štruktúry skeletových a transmembránových proteínov, ako je to pri hereditárnej 

ovalocytóze a kosáčikovej anémii. Gen. porucha -spektrínu zapríčiňuje eliptocytózu typu II, 

porucha -spektrínu eliptocytózu typu III. Chybné spojenie dimérov spektrínu, chybné pripojenie 

skeletu k lipidovej dvojvrstve membrány al. gen. poruchou proteínu 4.1 a glykoforínu C 

eliptocytózu. Poruchou spektrínu al. jeho chybnou interakciou s ostatnými proteínmi skeletu Erc 

(kvalit. porucha pruhu 3, príp. kvantit. poruchy pruhu 3, ankyrínu a proteínu 4.2) sa vysvetľuje aj 

vznik hereditárnej sférocytózy.  

Normálny diskoidný tvar Erc sa pokladá za pokojový stav. Zmeny tvaru Erc sa okrem mecha-

nických vplyvov môţu uskutočňovať aj následkom fyz. a chem. zmien. Vplyvom nízkej 

koncentrácie karboxylových kys., lyzofosfolipidov a rôznych amfipatických látok, ako aj zmenou 

pH, zvýšenej koncentrácie Ca
2+

 a zníţenej koncentrácie ATP sa Erc transformujú Erc na 

ostnatné echinocyty al. ,,klobúčikovité" stomatocyty. Takéto zmeny tvaru sa vysvetľujú 

nepomerom medzi malými zmenami povrchovej plochy vonkajšej a vnútornej vrstvy (,,teória 

dvojice dvojvrstvy"). 

Deformovateľnosť Erc determinujeaj ich geometria, najmä pomer povrchu a objemu (P/O) Erc. 

Erc sa môţe bez lýzy lineárne predĺţiť aţ na 250 % pôvodneho rozmeru, ale zvýšenie pomeru 

P/O o 3 aţ 4 % uţ vyvoláva hemolýzu. Strata membrány, a tým zmenšenie povrchu Erc al. 

zvýšenie obsahu vody so zväčšením objemu Erc má za následok zmenu tvaru na sférocyt so 

zníţením pomeru P/O. Sférocytózu môţe vyvolať zníţenie kohézie medzi dvojvrstvou a 

skeletovými proteínmi, ako aj poruchy transmembránového transportu. 

Následkom relat. zväčšenia povrchovej plochy vonkajšej vrstvy v porovnaní s vnútornou vrstvou 

vznikajú echinocyty, kým relat. zväčením povrchovej plochy vnútornej vrstvy stomatocyty. 

Zmeny tvaru spojené s lýzou Erc a následným opätovným zhutnením tieňov Erc, napr. v 

prítomnosti Mg
2+

 a ATP sú pp. tieţ následkom tohto mechanizmu. Lipidová dvojvrstva je teda 

hlavným determinantom zmien tvaru Erc tohto typu. Zúčastňuje sa na nich však aj sieť 

proteínov pod lipidovou dvojvrstvou. 

Ďalším faktorom regulujúcim deformovateľnosť Erc je intracelulárna koncentrácia Hb. Pri 

zvýšení z 270 na 370 g/l (normálne rozpätie v Erc) sa zvyšujeviskozita rozt. Hb z 5 na 15 

centipoisov (cp). Nad touto hodnotou Hb sa viskozita Erc s nárastom koncentrácie Hb zvyšuje 

exponenciálne – pri 400 g/l Hb je 45 cp a pri 500 g/l aţ 650 cp. Pri takýchto hodnotách účasť 

viskozity na deformovateľnosti začína dominovať. Zvýšená viskozita je významným faktorom 

poruchy deformovateľnosti Erc pri rôznych hemoglobinopatiách, ako aj pri hereditárnej 

xerocytóze a hereditárnej sférocytóze s porušeným obsahom vody v Erc. 

Hemolýza môţe byť následkom nedostatočnej funkcie sodíkovej pumpy (Na
+
,K

+
-ATPázy), kt. 

neustále odčerpáva proti koncentračnému gradientu z vnútra Erc (s niţším osmotickým tlakom) 



ióny Na
+
. Pri defektoch membrány je vtok iónov Na

+
 vyšší ako kapacita sodíkovej pumpy a 

uplatní sa →Donnanov efekt, dôsledkom čoho jezvýšenie osmolality v Erc a napučiavanie ich 

koloidov, Erc sa mení na sférocyt, bunková membrána praská a vzniká lýza. 

Na meranie deformovateľnosti slúţia viaceré metódy. Meranie pomocou mikropipety posky-tuje 

informácie o zmenách povrchu Erc, pomeru O/P a viskozite Erc. Pri filtračnej metóde sa meria 

rýchlosť prechodu Erc pórmi definovaných rozmerov pri aplikácii rôzneho tlaku. Ektacvtometer 

je zariadenie pomocou kt. sa meria schopnosť transformácie Erc z pokojového tvaru na 

elipsoidný v poli laminárneho prúdu. Na Erc v kyvetovom viskozi metri pôsobí tangenciálne 

napätie a následné zmeny tvaru sa kontinuálne sledujú laserovou difraktometriou. 

Zdokonalením metódy je súčasné ovplyvňovanie Erc meniacim sa osmotickým médiom 

(ektacytometria s osmotickým gradientom). Umoţňuje hodnotiť mechanickú integritu mem-

brány následkom porúch membránových proteínov. 

Medzi zmenou deformovateľnosti a dĺţkou ţivota Erc (sklonom k hemolýze) nemusí byť 

korelácia. Napr. pri hereditárnej ovalocytóze je výrazne zníţená deformovateľnosť, ţivotnosť 

Erc však môţe byť normálna. 

Získané membranopatie môţu vzniknúť poškodením membrány Erc zloţkami komplementu, 

následkom oxidačného stresu, hypofosfatémie a i. Dôleţitým faktorom ochrany Hb pred jeho 

nadmernou oxidáciou na methemoglobín je →glutatión a →pentózový cyklus. Deficit glukóza-6-

fosfátdehydrogenázy potrebnej na regeneráciu NADPH je príčinou hemolytickej nesférocytovej 

→anémia. 

Patol. zmeny Erc sa môţu týkať počtu (anémie, polyglobúlia), resp. koncentrácie (pseudoglo-

búlia), veľkosti (anizocytóza, makrocytóza, mikrocytóza), tvaru (eliptocytóza, drepanocytóza, 

terčovité krvinky, poikilocytóza atď.), ich obsahu Hb (hypochrómia, hyperchrómia), farbiteľnosti 

(bazofília, bazofilné bodkovanie, achromocyty). Aj tvorba Hb môţe za patol. okolností 

vykazovať kvantit. al. kvalit. zmeny (napr. pri talasémiách, hemoglobinopatiách) al. násled-kom 

porúch vyuţitia ţeleza (sideroblastická anémia, otrava olovom). Morfologické a funkčné zmeny 

Erc vznikajú aj pri erytrocytových enzýmopatiách, hemoglobinopatiách a membranopatiách; 

→anémia. 

erytrocytémia – [erythrocythaemia] nadmerné rozmnoţenie červených krviniek v periférnej krvi. 

erytrocytolýza – [erythrocytolysis] syn. erytrolýza, rozpúšťanie červených krviniek. 

erytrocytolyzín – [erythrocytolysinum] erytrolyzín, lyzín rozpúšťajúci červené krviniky.  

erytrocytorexia – [erythrocytorrhexis] rozpadávanie červených krviniek. 

erytrocytový koncentrát – syn. erytrocytová masa, erymasa. Plazma bohatá na erytrocyty. 

Pripravuje sa centrifugáciou konzervy plnej krvi a odsatím supernatantnej plazmy. Musí sa 

pritom odstrániť aj supernatantná vrstva leukocytov a trombocytov, aby sa zabránilo tvorbe 

protilátok u príjemcu. E. k. sa resuspenduje vo vhodnom kryštaloidnom al. koloidnom rozt. 

(erytrocytová resuspenzia). E. k. i resuspenziu moţno uschovávať a pouţiť 14 – 21 d, niekt. 

resuspenzie aţ 28 d. E. k. sa pouţíva pri chron. strate krvi a anémii následkom poruchy tvorby 

erytrocytov; →transfúzia krvi. 

erytrocytóza – [erythrocytosis] abnormálne rozmnoţenie červených krvniek v periférnej krvi.  

erytrocytúria – [erythrocyturia] vylučovanie červených krviniek močom; por. hematúria. 



erytroderm(i)a – [erythrodermia] zápalové sčervenanie koţe na celom tele. 

erytrodiapedéza – [erythrodiapedesis] prenikanie červených krviniek cievnou stenou.  

erytrodoncia – [erythrodontia] červené zafarbenie zubov (a nechtov) pri porphyria 

erythropo(i)etica.  

erytrofág – [erythrophagus] makrofág nachádzajúci sa v kostnej dreni, slezine, pečeni a i. 

orgánoch, niekedy aj v periférnej krvi, kt. fagocytuje erytrocyty. Zisťujú sa pri imunologicky 

podmienených anémiách; por. Ehrlichov test. 

erytrofágia – [erythrophagia] fagocytóza erytrocytov; →erytrofág. 

 

erytroflamín – metylester kys. [1R-(1,2,4a,4b,7E,8,8a,10)]-7-[2-[2-

(dimetylamino)etoxy]-2-oxoetylidén]-tetradekahydro-2-

hydroxy-1,4,8-trimetyl-9-oxo-1-fenantrénkarboxylovej, 

C24H39NO5, Mr 421,56; nachádza sa v kôre stromu 

Erythrophleum guineense G. Dob. a E. couminga 

Bailloin (Leguminosae). Prvý ju izoloval Ruţička (1945). 

Erytroflamín 

 

erytrofleín – syn. norcassamidinum, norkasamidín, metylester kys. [1S-(1,4a,4b,7E, 

8,8a,9,10-B)]tetradekahydro-9-hydroxy-1,4,8-

trimetyl-7-[2-[2-(metylamino)-etoxy]-2-oxoetylidén]-1-

fenantrénkarboxylovej,C24H39NO5, Mr 421,56; látka, kt. sa 

nachádza v kôre Erythrophleum guineense G. Don. 

(Leguminosae), kardiotonikum. 

Erytrofleín 

 

erytrofóbia – [erythrophobia] chorobný strach pred začervenaním sa; chorobný odpor k červenej 

farbe. 

erytroglucín →erytritol. 

erytrogónium – [erythrogonium] zárodková bunka červeného krvného radu. 

D-erytrohexulóza →D-psikóza. 

-erytroidín – (3,12)-1,2,6,7-tetrahydro-12,17-dihydro-3-metoxy-16(15H)-oxoerytrinan-15-ón, 

C16H19NO3, Mr 273,32; látka izolovaná z rastlín Erythrina spp. (Leguminosae).  

-erytroidín – (3)-1,2,6,7-tetrahydro-14,17-dihydro-3-metoxy-16(15H)-oxoerytrinan-15-ón, C16-

H19NO3, Mr 273,32; látka izolovaná z rastlín Erythrina spp. (Leguminosae). 

 




 



 
 
-erytroidín               -erytroidín 

erytrol →erytritol. 

erytroltetranitrát →erytrityltetranitrát. 

erytroleukémia – [erythroleucaemia] nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva červeného a 

bieleho radu; →leukémia. 

erytroleukoblastóza – [erythroleucoblastosis] porucha krvotvorby charakterizovaná 

málokrvnosťou a rozmnoţením nezrelých bielych a červených krviniek v kostnej dreni; 

→leukémia. 

erytroleukotrombocytémia – [erythroleucothrombocythaemia] nadmerné rozmnoţenie 

červených a bielych krviniek, ako aj trombocytov.  

erytróm – [erythroma] hemoblastóm, nádor červeného krvného radu.  

erytrománia – [erythromania] kompulzívne začervenania, pýrenie sa. 

erytromelalgia – [erythromelalgia] syn. erythermalgia, zriedkavé cievne ochorenie charak-

terizované záchvatovým sčervenaním a pálením koţe na nohách al. rukách. Príčina prim. e. 

nepoznáme. Sek. e. sa môţe vyskytovať pri myeloproliferatívnych chorobách, hypertenzii, 

ţilovej insuficiencii, diabetes mellitus, lupus erythematosus systemicus, reumatoidnej artritíde, 

lichen sclerosus et atrophicus, dne, chorobách miechy al. sclerosis multiplex. Bolesti sa 

dostavujú pri zahriatí končatiny, často v noci, trvá niekoľko min aţ h. Kritickou teplotou je 32 – 

35 °C; vyššia teplota bolesť vyvoláva, niţší tíši. Bolesť zhoršuje zvesenie končatiny, zdvihnutie 

uľavuje. Prim. forma (~ 60 %) je častejšia u muţov, kým sek. forma postihuje rovnako obidve 

pohlavia, obyčajne > 40-r. (vyskytuje sa pri polycythaemia vera, kde môţe predchádzať 

zmenám KO aj niekoľko r., ďalej s hypertenzívnou chorobou, dnou, otravou táliom, org. 

nervovými a i. ochoreniami). V záchvate sú tepny dilatované a zvýšene pulzujúce. Ochorenie 

nevyvoláva trofické zmeny ani gangrény, iba ak sú komplikáciou ischemickej choroby končatín.  

Dfdg. – treba odlíšiť parestézie, pri kt. je koţa studená, ďalej posttraumatické reflektorické 

dystrofie, sy. rameno-ruka, kauzalgiu, Fabryho chorobu a baktériovú celulitídu. 

Th. je symptomatická. Bolesti zmierňuje vlaţný kúpeľ končatiny (< 30 °C) al. jej zdvihnutie, 

salicyláty, príp. efedrín 25 mg p. o., izopropynoradrenalín (Euspiran
®
 1/2 tbl. sublingválne), 

propranolol 10 – 40 mg p. o., metysergid 1 mg p. o. kaţdé 4 h. V ťaţších prípadoch prichádza 

do úvahy blokáda regionálneho sympatika prokaínom (20 – 40 ml 2,5 % rozt.). Pri sek. e. sa 

treba zamerať na th. zákl. vhoroby. E. môţe predchádzať myeloproliferatívnej chorobe (aj 

niekoľko r.), preto treba sledovať KO. 

erytromélia – [erythromelia] →acrodermatitis atrophicans, Pickova choroba. 

erytromycín – [erythromycinum] C37H67NO13, Mr 733,92; makrolidové antibiotikum produkované 

kultúrou Streptomyces erythraeus (Waksman). Waksman a Henrici ho našli v pôde z 

filipínskeho súostrovia. Prvú izoláciu e. uskutočnil 

McGuire a spol. (1952), prvú syntézu Martin a 

Goldstein (1970). Počas fermentácie vznikajú tri 

druhy e., A, B a C (hlavným e. je A). Báza e. je 

biela kryštalická látka málo rozp. vo vode, dobre 



rozp. vo väčšine org. rozpúšťadiel; pH vodnej suspenzie je 8 – 10,5. E. A a B obsahujú tie isté 

druhy cukrov, dezozamín a kladinózu (3-O-metylmykarózu), líšia sa polohou 12 aglykónu, 

erytronolidu (e. A obsahuje hydroxylovú skupinu). E. C obsahuje dezozamín a ten istý aglykón 

ako e. A, líši sa však prítomnosťou mykarózy namiesto kladinózy.  

Erytromycín A 

 

E. pôsobí na streptokoky, pneumokoky, gonokoky, listérie, Erysipelothrix rusiopathiae, 

Actinomyces israeli, Bacillus anthracis a Bordetella pertussis. Mierne citlivé sú aj spirochéty, 

enterokoky, meningokoky, difterické korynebaktérie a klostrídie. Rezistentné sú koliformné 

baktérie a Nocardia asteroides; sčasti citlivé a sčasti necitlivé sú stafylokoky a Haemophilus 

influenzae.  

Indikácie – akút. infekcie dýchacieho systému vyvolané najmä stafylokokmi, streptokokmi a 

pneumokokmi; pri alergii na penicilín aj šarlach, syfilis, gonorea a diftéria. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na e. 

Nežiaduce účinky – môţu sa dostaviť hnačky, zriedka alergia. 

Dávkovanie – podáva sa najmä perorálne. 

Prípravky – Abomacetin
®
, A-Mycin

®
, Akin

®
, E-Base

®
, EMU

®
, E-Mycin

®
, Eritricina

®
, Ermysin

®
, 

Ery-Derm
®
, Erymax

®
, Ery-Tab

®
, Erythromast 36

®
, Erythromid

®
, ERYC

®
, Ery-cen

®
, Erycin

®
, 

Ericinum
®
, Erythromycin A

®
, Ilotycin

®
, Retcin

®
, Staticin

®
, Stiemycin

®
, Torlamicina

®
; etylsukcinát 

C43H75NO16 – Anamycin
®
, Arpimycin

®
, Durapaediat

®
, E.E.S.

 ®
, E-Mycin E

®
, Eryliquid

®
, Eryped

®
, 

Erythro ES
®
, Erythro-Holz

®
, Erythroped

®
, Esinol

®
, Monomycin

®
, Paediathrocin

®
, Pediamycin

®
, 

Refkas
®
, Sigapedil

®
, Wyamycin E

®
. 

Eytromycíncistrát – erytromycín-2
,
-acetát oktadekanoát (soľ), soľ kys. oktadekánovej s 

erytromycín 2
,
-acetátom, 2,-

acetylerytromycínstearát, 

C57H105NO16, Mr 1060,46; 

esterový prekurzor erytromycínu 

(Erasis
®
). 

Erytromycíncistrát 

 

 

 

 

 

Eryromycínestolát – erytromycín 2
,
-propanoát dodecylsulfát (soľ), erytromycínpropionát 

laurylsulfát, propionylerytromycínlaurylsulfát, C52H97NO18S, Mr 1056,43 (Eriscel
®
, Eritroger

®
, 

Eromycin
®
, Erytrarco

®
, Estomicinam Ilosone

®
, Lauromicina

®
, Marcoeritrex

®
, Neo-Erycinum

®
, 

PELS
®
, Propiocine Enfant

®
, Roxomicina

®
, Stellamicina

®
, Togiren

®
). 



 

 

 

 

Erytromycínestolát 

 

 

 

Erytromycínglukoheptonát – kombinácia kys. D-glycero-D-guloheptónovej a erytromycínu 

(1:1), erytromycíngluceptát, C44H81NO21, Mr 960,10 (Ilotycin Gloceptate
®
 Lilly). 

Erytromcycín laktobionát – kombinácia kys. 4-O--D-galaktopyranozyl-D-glukónovej s 

erytromycínom (1:1). Polosyntetické makrolidové antibiotikum pripravené z erytromycínovej 

bázy a laktobiono--laktónu v zmesi voda–acetón (Erythrocin Lactobionate
®
). 

Erytromcycín propanoát – erytromycín-2,-propanoát, propionylerytromycín, 

monopropionylerytromycín, C40H71NO14, Mr 789, 98; polosyntetické makrolidové antibiotikum 

(Propiocine
®
). 

Erytromycínstearát – erytromycín oktadekanoát (soľ), C55H103NO15, Mr 1018,42, 

polosyntetické makrolidové antibiotikum (Abbocitine
®
, Bristamycin

®
, Dowmycin E

®
, E-Mycin

®
, 

Eratrex
®
, Erypar

®
, Eryprim

®
, Erythro S

®
, Erythrocin

®
, Ethril

®
, Ethryn

®
, Gallimycin

®
, Meberyt

®
, 

Pantomicina
®
, Pfizer-E

®
, SK-Erythromcin

®
, Wemid

®
). 

erytrón – [erythron] súhrn erytropoetických prekurzorov (erytroblastov) nachádzajúcich sa v 

kostnej dreni a Erc periférnej krvi; pokladá sa za funkčnú jednotku →erytropoézy. 

erytrónium – [erythronium] starší názov →vanádu (z g. erythraios červenkastý, podľa 

červenkastého sfarbenia jeho solí. 

erytronolid – aglykón →erytromycínu. 

erytropatia – [erythropathia] nešpecifikované ochorenie červeného krvného radu.  

erytropénia – [erythropaenia] zníţený počet červených krviniek v periférnej krvi; anémia.  

erytropia – [erythropia] do červena zafarbené videnie. 

erytroplakia – [erythroplakia] →erytroplázia.  

erytroplázia – [erythroplasia] Queyratova choroba, ohraničené zhrubnutie pokoţky na ţaludi 

pohlavného údu so zápalovým rozpadom na červenú eróziu. 

erytropoetín – syn. epoetín, faktor stimulujúci erytropoézu, hemopoetín, skr. ESF, Ap, Epo, 

druhovo nešpecifický glykoproteín, kt. sa tvorí najmä v obličkách (Carnot a Deflandre, 1906). 

EPO sa tvorí v peritubulárnych bunkách obličiek (80 – 90 %, čiastočne v Kupfferových bunkách 

pačene (asi 10 %).. Hlavným regulačný faktorom je pO2 na úrovni produkčných buniek 

(mnoţstvo disponibilného O2) a počet aktivovaných buniek. Tvorbu EPO ovplyvňujú aj niekt. 

ďalšie cytokíny (IL1b, TNF- a INF-). Mechanizmu, kt. hypoxia stimuluje tvorbu EPO je 



nejasný. V plazme anemických oviec ho prvý izoloval White a spol. (1960). Ľudský e. 

klonovaním cDNA pripravil Lee-Huang (1984). Obsahuje hexózy, hexozamíny a kys. sialovú v 

rôznych mnoţstvách, závislých od ţivočíšneho druhu. Nachádza sa v plazme a moči. 

Tisícnásobne zvýšené hodnoty e. bývajú následkom hypoxie tkanív a pri ťaţkej anémii; 

pozorujú sa aj pri cystických obličkách, renálnej insuficiencii s anémiou. 

Rekombinantný ľudský erytropoetín (r-HuEPO) je čistený glykoproteín (Mr ~ 30 000), kt. sa 

získava z buniek cicavcov, do kt. sa vpravila gen. informácia pre ľudský e. Svojimi biol. a 

imunol. vlastnosťami zodpovedá ľudskému e. získanému z moču. Proteínová časť je polypeptid 

zo 165 aminokyselín (Mr 18 244). Sacharidový podiel s 3 oligosacharidmi N-glykozidicky 

nadviazanými na asparagín a 1 oligosacharidom nadviazaným O-glykozidicky zodpovedá asi 

40 % Mr. Biol. t0,5 po i. v. podaní je asi 4 h, u pacientov s nefropatiami 7 – 8 h; po s. c. podaní 

sa vzostup koncentrácie v plazme dostavuje medzi 5. a 18. h a t0,5 je ~ 24 h. Biol. dostupnosť 

po s. c. podaní je ~ 20 %. Väčšina sa metabolizuje pp. v erytroidných bunkách. V nezmenenej 

forme sa vylučuje < 10 % močom. 

EPO sa viaţe na špecifické bunkové receptory, kt. sú exprimované najmä na erytroidných 

progenitorových bunkách – neskorých BFU-E (burst forming unit), na proerytroblastoch a 

bazofilných erytroblastoch. Receptory EPO sa nachádzajú aj na bunkách placenty cicavcov, na 

megakaryocytoch a endotéliách. Aberantná expresia týchto receptorov môţe nastať pri niekt. 

nádorových líniách (myelóm, hepatóm, koţné nádory, akút. myelická leukémia a i.). Nedokázal 

sa však stimulačný účinok EPO na rast nádorov. Po väzbe EPO na receptor signál prenáša 

systém tyrozínových kináz (JAnus Kinases, JAK2) a fosforyláciou STAT proteínov (signal 

transducers and activators of transcription). Výsledkom je inhibícia apoptózy, stimulácia 

proliferácie a zrenie elementov červeného radu. 

Na vzniku anémie pri chron. obličkovej nedostatočnosti sa zúčastňuje aj nedostatok Fe a kys. 

listovej, preto treba tieto látky upraviť. U dialyzovaných pacientov k tomu pristupujú straty krvi 

(reziduálny objem 2 aţ 5 ml, časté odbery krvi), straty aminokyselín (5 – 15 g), pri peritoneálnej 

dialýze straty bielkovín, hemolýza (mechanická a chem., vrátane pôsobenia liečiv). Toxickosť 

hliníka, priebeţné infekty a i. zápalové ochorenia môţu zhoršiť odpoveď na podávanie EPO. 

Anémia pri chron. obličkovej insuficiencii sa začína vyvíjať pri poklese glomerulárnej filtrácie < 

0,6 ml/s (hodnote kreatinínu v sére > 300 mmol/l). EPO  (Eprex
®
 inj. Cilag) a  (Recormon

®
 inj. 

sicc. Boehringer Mannheim) sú glykoproteíny s totoţným polypeptidovým reťazcom, líšiace sa 

sekvenciou cukrov v sacharidovej časti molekuly. Klin. účinkom sú podobné a sú vzájomne 

zastupiteľné.  

Indikácie – 1. anémie nedonosených novorodencov; 2. anémie vyvolané protinádorovou 

chemoterapiou; 3. anémie pri chron. obličkovej insuficiencii, najmä pri anémiou podmienenej 

angina pectoris, srdcovej nedostatočnosti, dýchavici, poklese výkonnosti, bolestiach hlavy, 

zníţení  koncentračnej  schopnosti,  potrebe  opakovaných  transfúzií a poklese hemoglobínu < 

80 g/l, resp. hematokritu < 0,30. 

Kontraindikácie – nekontrolovaná, nezvládnuteľná, neprimerane al. nesprávne liečená 

hypertenzia; treba vylúčiť iné príčiny anémie a kontrolovať počet trombocytov (pozor na 

trombocytózu prvých d); opatrnosť je ţiaduca v gravidite, laktácii, u epileptikov, pacientov s 

ischemickou chorobou srdca, nádormi a ťaţšou hepatopatiou.  



Nežiaduce účinky – zvýšenie TK (závislé od dávky, u normotonika môţe EPO vyvolať 

hypertenznú krízu s encefalopatiou v dôsledku náhleho zvýšenia cirkulujúceho objemu krvi) al. 

zhoršenie hypertenzie; na začiatku th. zvýšenie počtu trombocytov (po čase sa upravujú); pri i. 

v. aplikácii kratšej ako 5 min flu-like syndróm; ojedinele trombóza a-v shuntu, hyperkaliémia, 

zvýšenie hodnôt kreatinínu, močoviny al. fosforu, kŕče, alergické koţné reakcie, edém mihalníc, 

infarkt myokardu a anafylaktická reakcia.  

Dávkovanie – u dialyzovaných pacientov sa podáva spočiatku 50 IU/kg 3-krát/týţd. (po 

hemodialýze) s. c., max. 1 ml na 1 miesto al. pomalou i. v. inj. trvajúcou > 5 min; po 4 týţd. 

moţno dávku zvýšiť o 25 IU/kg. Keď stúpne hodnota hemoglobínu o > 20 g/l, moţno vynechať 

jednu dávku/týţd.; max. dávka je 600 IU/kg/týţd. v 3 čiastkových dávkach. Udrţovacia dávka po 

dosiahnutí hodnoty hemoglobínu 100 aţ 120 g/l je 100 – 300 IU/kg v 3 čiastkových 

dávkach/týţd. U nedialyzovaných pacientov sa podáva spočiatku 50 IU/kg 3-krát/týţd. s. c.; po 

4 týţd. moţno dávku zvýšiť o 25 IU/kg; max. dávka je 600 IU/kg/týţd. v 3 čiastkových dávkach; 

udrţovacia dávka je 50 – 100 IU/kg v 3 čiastkových dávkach. Epoetín b sa podáva v niţších 

dávkach (spočiatku 40 IU/kg, po úprave hemoglobínu polovičné dávky; max. dávka je 720 

IU/kg/týţd. Cieľovou hodnotu hemoglobínu pri th. epoetínom je 100 aţ 100 g/l al. hematokritu 

0,30.  

Indikácie – 1. anémia vyvolaná chron. nefropatiou vrátane hemodialyzovaných pacientov; 2. 

anémia nedonosených novorodencov; 3. mnohopočetný myelóm;  4.  myelodysplastický  sy. (v 

kombinácii s rastovými faktormi (G-CSF a GM-CSF); 5. po alogénnej transplantácii kostnej 

drene (menej uspokojivé sú výsledky po autológnej transplantácii); 6. Autotransfúzia (prevencia 

prudkého poklesu hematokritu); 7. AIDS s nízkou hodnotou endogénneho EPO. Pri súčasnej 

granulocytopénii sa EPO podáva spolu s rastovými faktormi bieleho radu. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na účinnú látku, nekontrolovaná, neliečená, resp. nesprávne 

liečená hypertenzia, epilepsia; zvýšená opatrnosť je ţiaduca pri ischemickej chorobe srdca, 

gravidite a v období laktácie. 

Nežiaduce účinky – artériová hypertenzia, zhoršenie priechodnosti ciev, bolesti hlavy, 

trombóza, kŕče, chrípkové príznaky, bolesti kostí, zimnica po aplikácii, koţné reakcie. 

Dávkovanie – podáva sa spočiatku 3-krát/týţd. 50 IU/kg i. v. v priebehu 1 – 2 min, potom sa 

podľa reakcie pacienta môţe dávka zvyšovať v 4-týţd. intervaloch o 25 IU/kg aţ po dosiahnutie 

optimálnej hodnoty hemoglobínu (Hb) 100 – 120 g/l (hematokrit 0,30 – 0,35). Ak sa hodnoty Hb 

zvýšia pri dávke 3-krát/týţd. 50 IU/kg o > 20 g/l, moţno jednu dávku v týţd. vynechať. Nemá sa 

prekročiť dávka 200 IU/kg 3-krát/týţd. Na udrţanie optimálnej hodnoty Hb stačí 100 – 300 

IU/kg/týţd., rozdelených na 2 – 3 dávky. V priebehu th. treba kontrolovať koncentráciu ţeleza v 

sére a v prípade nedostatku Fe zaviesť substitučnú th. I. v. inj. sa aplikujú v priebehu 1 – 2 min; 

u dialyzovaných pacientov sa aplikuje po dialýze. U pacientov s chrípkovými príznakmi, 

bolesťami kostí po aplikácii e. sa odporúča pomalšia aplikácia (~ 5 min). U pacientov s 

lymfoproliferatívnymi chorobami sa dávky pohybujú od 450 IU/kg/týţd. aţ do 10 000 IU/d, 

väčšinou stačí spočiatku dávka 150 IU/kg 3-krát/týţd. Pri neúspechu do 3 mes. sa th. pokladá 

za neodôvodnenú. Pri myelóme s obličkovým zlyhaním býva účinná dávka 4000 – 6000 IU/týţd. 

Pri solídnych nádoroch. Po transplantácii kostnej drene sa podáva počas 30 - 40 d v denných 

dávkach 100 - 150 IU/kg. 



Prípravky – EPO : Epogen
®
, Eprex

®
 inj. Cilag AG, Erypo

®
, Marogen

®
; EPO : Recornorm

®
 inj. 

sicc. Boehringer Mannheim. 

erytropoéza – [erythropoesis] tvorba erytrocytov; →krvotvorba. 

erytroprozopalgia – [erythroprosopalgia] →Hortonov sy. (→syndrómy). 

erytropsia – [erythropsia] červené videnie, forma →chromatopsie. 

erytropsín – [erythropsinum] →rodopsín.  

erytropterín – kys. 3-(2-amino-4,5,6,8-tetrahydro-4,6-7(3H)-pteridinylidén)-2-oxopropánová, 

C9H7N5O5, Mr 265,19. Pigment podmieňujúci červené al. oranţové škvrny na krídlach motýľov. 

Nachádza sa aj v krovkách iných druhov hmyzu a v Mycobacterium lacticola. 

erytróza – [erythrosum; erythrose] 1. štvoruhlíkový cukor (→D-erytróza, →L-erytróza); 2. plošné 

začervenanie koţe, príp. s pigmentáciami a zvýraznenými folikulami, kt. vznikajú často u osôb 

vystavených aktinickým vplyvom (námorníci, roľníci). Lokalizujú sa na šiji pod ušnicami a 

prednej strane hrudníka vystavenej slnku. 

Erytropterín 

D-erytróza – [D-erythrosum] (R)-2,3,4-trihydroxybutanal, C4H8O4, 

Mr 120,11. Pripravil ho oxidáciou kalcium-L-arabonátu s H2O2 Ruff 

(1900), syntetizoval z DL-erytrózy Sonogashira a Nakagawa (1972). 

Redukuje Fehlingov rozt. 

L-erytróza – [L-erythrosum] [S-(R*,R*)]-2,3,4-trihydroxybutanal, C4H8O4, Mr 120,11. Pripravil ho z 

oxímu L-arabinózy Wohl (1899) a oxidáciou kalcium-L-arabonátu s H2O2 Ruff a Meusser (1901). 

Redukuje Fehlingov rozt. 
 
    CHO                 CHO 
                        
 HCOH           HOCH 
           
 HCOH           HOCH 
                        
    CH2OH              CH2OH 
 
 D-erytróza  L-erytróza 

D-erytróza-4-fosfát – [R-(R*,R)A-2,3-dihydroxy-4-(fosfonooxy)butanát; kys. 4-D-

erytrózofosforečná, fosforylovaná tetróza; vyskytuje sa v malom mnoţstve vo svalstve; dôleţitý 

medziprodukt →pentózového cyklu. 
 
      CHO 
        
   HCOH 
       
   HCOH 
       
     CH2OPO3H2  D-erytróza-4-fosfát 

erytrozín – syn. erytrozín B, 2
,
,4

,
,7

,
-tetrajódfluoresceín dvojsodná soľ, C20H6I4Na2O5, Mr 879,92. 

Hnedý prášok, farebný indikátor, absorpčné max. pri 524 nm, v 95 % 

liehu 531 nm. Rozp. vo vode na čerešňovočervený rozt., rozp. v liehu. 



Pouţíva sa ako diagnostikum, farbivo v potravinárstve a farm. (FD & C Red No. 3
®
, C.I. Food 

Red 14
®
, C.I. Acid Red 51

®
, C.I. 45430

®
). 

Erytrozín 

 

L-erytrulóza – (S)-1,3,4-trihydroxy-2-butanón, C4H8O4, Mr 120,11. Pripravil ho baktériovou 

oxidáciou mezo-erytritolu Müller a spol. (1937), syntetizoval z D-fruktózy Gorin a spol. (1955). 
 
     CH2OH 
       
     CO 
       
  HCOH 
       
     CH2OH        L-erytrulóza 

eryzipel – [erysipelas] ruţa, akút. infekčná choroba vyvolaná -hemolytickým streptokokom. 

Prameňom infekcie môţu byť ľudia s rôznymi streptokokovými infekciami, ba aj sám chorý s -

hemolytickými streptokokmi na slizniciach. Prenos nákazy sa uskutočňuje priamo, napr. 

znečistenými rukami al. nepriamo prostredníctvom znečistených predmetov, vzdušnými 

kvapôčkami al. infekčným prachom. 

Streptokoky vnikajú do koţe al. slizníc obyčajne drobnými rankami, napr.drobnými ragádami na 

nosovej sliznici pri chron. rinitíde, ranami, napr. po pupočnej šnúre u novorodenca. Ako 

nozokomiálna nákaza môţe e. vzniknúť na chir. oddelení s nedostatočnou hygienou pri 

ošetrovaní chorých. Do intaktnej koţe streptokoky nevniknú. Imunita po e. nie je trvalá, skôr je 

náchylnosť na opakovanie ochorenia. Najviac vnímaví sú starí ľudia, deti, diabetici, častejšie 

ochorejú ţeny.  

E. sa môţe vyvinúť ako: 1. samostatné ochorenie; 2. ako komplikácia pri ťaţkom ochorení so 

zníţenou koţnou a celkovou odolnosťou (napr. pri brušnom týfe, dyzentérii, nefritíde, u 

dekompenzovaných kardiakov ap.); 3. ako infekcia rany. 

Klin. obraz – inkubačný čas je 2 – 5 d, niekedy však len niekoľko h. Ochorenie sa začína bez 

prodrómov náhle triaškou, horúčkou aţ 41 °C, často s vracaním. Koţa na ohraničených 

miestach sčervenie a opuchne, páli a svrbí, príp. pacienti na tom mieste pociťujú len napätie. 

Okraje e. sú ostré, vyzdvihnuté nad okolitú zdravú koţu, od kt. sa e. šíri jazykovito. E. sa šíri 

rýchlo po voľnej koţi, zastavuje sa v mieste, kde je koţa fixovaná, ako sú nazolabiálne brázdy, 

ingvíny ap. 

Predilekčné miesta sú tvár (erysipelas faciei), odkiaľ sa e. šíri na chrbát nosa a po obidvoch 

stranách tváre, utvárajúc tak motýľovitý e. Pri varikóznom komplexe sa e. predilekčne lokalizuje 

na predkolení (e. cruris). E. vo vlasatej časti hlavy sa spája s edémom, nie však so 

sčervenaním, bolestivosťou al. pálením. Bez erytému býva e. v edémových oblastiach, napr. u 

dekompenzovaných kardiakov. Na postihnutých miestach môţu vznikať vezikuly (e. 

vesiculosum), pričom pod epidermou sa nahromadí neskalená tekutina a nadvihne ju. Obsah 

vezikuly ţltkasto presvitá, zriedka sa môţe skaliť (e. pustulosum). Niekedy majú veľké rozmery 

(e. bullosum), výnimočne sa gangrenózne rozpadnú (e. gangraenosum). Na miestach 

vzdialených od prim. loţiska môţu vznikať ďalšie loţiská (e. migrans). 



Horúčka je silno remitujúca a koreluje s zápalovými zmenami koţe. Keď sa postup e. zastaví, 

horúčka lyticky al. kriticky klesá, pri nekomplikovanom e. trvá len niekoľko d. Celkový pocit 

choroby pretrváva niekoľko d aj po poklese teploty. V KO býva leukocytóza a aneozinofília, 

sedimentácia krviniek býva zrýchlená, v moči je prítomná bielkovina. V ťaţkých prípadoch sa 

zjavuje mierny ikterus a patol. výsledky pečeňových testov. V niekt. prípadoch moţno nahmatať 

zväčšenú slezinu. 

E. má sklon k recidívam. Pri častejšie opakovanom e. (erysipelas habitualis) sa vyvíja porucha 

lymfatického odtoku s chron. edémom, napr. na mihalniciach, chrbte ruky, pri e. komplikujúcom 

flebotrombózu a vred predkolenia aţ elefantiáza dolných končatín. Ku komplikáciám ťaţkého e. 

patrí pneumónia migrujúceho charakteru, zriedkavá je endokarditída, perikarditída a 

hemoragická nefritída. 

Dg. – v typických prípadoch je ľahká. Erytém nemusí byť vţdy zrejmý. Pri recidivujúcom a 

habituálnom e. nemusí byť prítomná horúčka a značne oslabený al. starý človek nemusí 

reagovať vysokou teplotou. Treba myslieť aj na pomerne zriedkavé lokalizácie e., ako je vulva a 

vagína (silné bolesti, opuch, pomočenie), penis so sklonom k tvorbe pľuzgierov a gan-grén. U 

detí sa e. môţe vyvinúť za 2 - 3 d po očkovaní a mýlne pokladať za postvakcinačné ťaţkosti. 

Pri postihnutí mandle môţe vzniknúť edém hlasiviek a ohrozovať pacienta uduse-ním. 

Eryzipelová angína môţe predchádzať erysipelas faciei.  

Dfdg. – treba odlíšiť →eryzipeloid, flegmónu (nebýva ostro ohraničená, bolestivosť býva viac 

vyznačená centrálne), tromboflebitídu (niekedy sa vyskytuje súčasne), megalerythema 

infectiosum a lupus erythematosus. 

Th. – podáva sa prokaínpenicilín G i. m. v dávke 1 500 00 j. raz/d podľa klin. obrazu; po 

poslednej dávke sa podá Pendepon 600 000 j. i. m. Pacientom precitliveným na penicilín sa 

podáva erytromycín 0,5 g kaţdých 6 h, deťom 40 mg/kg/d počas 10 d. Ďalej prichádza do 

úvahy linkomycín, klindamycín a cefalotín.  

eryzipeloid – [erysipeloidum] infekčné ochorenie vyvolané →Erysipelothrix rusiopatiae, syn. E. 

insidiosa. E. sa vyskytuje u mäsiarov, veterinárov a ľudí pracujúcich s rybami. Prameňom 

nákazy sú najčastejšie ošípané a i. domáce zvieratá a ryby. Ochorenie sa prenáša priamym 

stykom s chorým zvieraťom, najmä pri spracovaní mäsa. Bránou vstupu infekcie je poranená 

koţa, najmä na rukách, kde sa vyvinie fialovočervená škvrna, pomaly sa šíriaca do okolia bez 

celkových príznakov. Pacienti si sťaţujú len na svrbenie, len zriedka býva prítomná horúčka, 

vracanie a pri súčasnom postihnutí kĺbového puzdra artralgia. Ide o torpídnu, dlhotrvajúcu, ale 

benígnu infekciu. V th. sa osvedčuje penicilín. Ťaţšie formy treba liečiť podobne ako zvieratá 

súčasným podávaním protičervienkového séra. 

ES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

ESA – skr. elektrostimulačná analgézia. 

esaprazolum →ezaprazol. 

Esbachova skúška – [Esbach, Georges H., 1843 – 1890, paríţsky lekár] semikvantitatívna 

skúška na bielkovinu v moči s kys. pikrovou; obsol. 



escape phenomenon – [angl.] únikový fenomén. Ide o vymiznutie al. zoslabenie reakcie al. 

účinku po opakovanom dlhodobom pôsobení fyz. al. chem. podnetov na organizmus; napr. 

zoslabenie účinku aldosterónu na retenciu sodíka pri prim. aldosteronizme al. dlhodobom 

podávaní mineralokortikoidov. 

escapismus, i, m. – [angl. escape uniknúť] →eskapizmus. 

escigenín – syn. aescigenín, 16,21-epoxyolean-12-én-3,22,23,28-tetrol, C30H38O5, Mr 

488,68; artefakt, predtým pokladaný za aglykón escínu. 

Escigenín 

 

 

 

 

escín – syn. aescín, zmes saponínov, čiastočne esterifikovaných triterpénových glykozidov, kt. sa 

nachádzajú sa v semenách pagaštana 

konského Aesculus hippocastanum L. 

(Hippocastaneaceae). Dva hlavné 

glykozidy v zmesi sa skladajú z aglykónu 

protoescigenínu, kt. je acetylovaný na C22 

kys. octovou a z cukrovej zloţky, kys. 

glukurónovej a 2 molekúl D-glukózy; 2 

aglykóny sa líšia len polohou C21, kt. je 

acetylovaná kys. angelikovou al. 

tiglikovou. Prirodzenou formou je -esciín, 

z kt. môţe vzniknúť -esciín.  

Hlavné glykozidy escínu. R = kys. tigliková al. 

angeliková 

 

 

 

E. má výrazné venoprotektívne, antiexsudatívne a antiflogistické účinky. Spevňuje steny 

krvných a lymfatických kapilár a zniţuje ich permeabilitu. Urýchľuje resorpciu posttraumatických 

hematómov a preventívne podaný zmenšuje dispozíciu na ich vznik. 

Indikácie – p. o.: lokalizované opuchy, bolestivé vertebrálne sy., krčné a bedrové diskopatie, 

traumatické opuchy, profylaxia a th. pooperačných opuchov, poruchy ţilovej funkcie končatín, 

varixy, tromboflebitída, predkolenový vred. Inj.: mozgový edém, komócia, encefalitída, 

traumatické opuchy, profylaxia a th. pooperačných opuchov, poruchy ţilového prekrvenia, 

bolestivé vertebrogénne poruchy. Lokálne: lokalizované edémy zápalového, degeneratívneho 

al. traumatického pôvodu, bolestivé lumboischiadické sy., podvrtnutia, pomliaţdenia, výrony, 

zápaly šliach, povrchové zápaly ţíl, varixy, predkolenové vredy, nekrvácajúce hemoroidy. 



Kontraindikácie – absol.: opuchy kardiálneho, renálneho a hepatogénneho pôvodu, renálna 

insuficiencia. Parenterálne podávanie je kontraindikované pri uţívaní perorálnych 

antikoncepčných prostriedkov v 1. trimestri gravidity. Lokálne prípravky sú kontraindikované pri 

hemoragickej diatéze, purpure, trombopénii, hemofílii, tendencii ku krvácaniu, a precitlivenosti 

na e. 

Nežiaduce účinky – sklon k trombózam, poruchy GIT, koţné alergické reakcie, hypermenorea, 

hypotenzia. Môţe zosilňovať účinok antikoagulancií. Parenterálne podávanie môţe navyše 

vyvolať trombotické komplikácie. 

Dávkovanie – tbl.: spočiatku sa podáva 3-krát 40 mg, udrţovacia dávka je 20 mg/d. Vo 

flebológii je vhodná kombinácia so xantinolnikotinátom. Pri dlhodobej th. je vhodná kontrola 

obličkových funkcií. Inj.: 5 aţ 10 mg/d prísne i. v. Po zlepšení stavu moţno prejsť na perorálnu 

th. Gél: sa nanáša v mieste opuchu, bolesti al. poranenia raz, príp. viackrát/d. Pri 

predkolenových vredoch sa gél nanáša len na okolie defektu. 

Prípravky – Aescin
®
, Aescusan

®
, Reparil

®
, Sportupac

®
, Yellon

®
 csp., Yellon

®
 gel; -e. syn. 

prosaponín B (Flogencyl
®
). 

Escobarov syndróm – [Escobar, Victor, amer. dentista] mnohopočetné pterýgium. 

escorcinum →eskorcín. 

Escosyl
®
 – dermatoprotektívum; →eskulín. 

Escuderov-Nemenovov príznak – [Escudero, Pedro, 1877 – 1963, argent. internista pôsobiaci v 

Buenos Aires; Nemenov, M., leningradský röntgenológ] v inspíriu sa menia okrúhle pľúcne 

cysty (napr. echinokokové) na oválne. 

esculentus, a, um – [l. esca jedlo] jedlý, poţivateľný. 

esculetinum →eskuletín. 

esculinum →eskulín. 

EsD – skr. esteráza D. 

esencia – [essentia] 1. hovor. koncentrovaný kvapalný výťaţok drog príjemnej vône a chuti, napr. 

aromatický olej; 2. podstata, zmysel, obsah veci; pojem filozofie, najmä stredovekej, na rozdiel 

od →existencie, faktického bytia, existovania; →bytie; 3. tokajské víno, najušľachtilejší výber 

vyrobený len z hrozienok bohatých na cukry a extrakt, hoci nie je hodne alkoholizovaný.  

Essentia dentifrica – esencia na ústnu vodu. 

esenciálne aminokyseliny →aminokyseliny. 

esenciálne karboxylové kyseliny – esenciálne ,,mastné" kys., angl. essential fatty acids, skr. 

EFA. Esenciálne zloţky potravy patriace do skupiny linolovej kys. G. O. Burr a M. M. Burr 

(1929, 1930) opísali stavy deficitu v pokusoch s potkanmi albino, kt. sa dali liečiť podávaním 

kys. linolovej, linolénovej a arachidonovej, resp. tukov obsahujúcich lecitín a sójové bôby. 

Koncepciu EFA podporili práce Evansa a Lepkovskeho (1932), v kt. sa nedal zabezpečiť rast 

zvierat, ak v potrave chýbali nenasýtené karboxylové kys. s > dvojitými väzbami, kt. neskôr 

označili ako vitamín F. R. 1946 Hansen a Burr podrobili hypotézu o úlohe EFA ako rastových 

faktorov kritike, pretoţe u ľudí sa poruchy rastu ani iné príznaky ich deficitu nepozorovali. 



esenciálny – [essentialis]samostatný; neznámeho pôvodu (choroba); nepostrádateľný 

(aminokyseliny, karboxylové kys.). 

eseridín – syn. eserínaminoxid, eserínoxid, fyzostigmínaminoxid, 2,3,4,4,9,9-hexahydro-

2,4a,9-trimetyl-1,2-oxazino-[6,5-b]indo-6-ol, C15H21N3O3, 

Mr 291,34. Látka izolovaná Polonovskim a Nitzbergom 

(1915) z rastliny Physostigma venenosum Balf. 

(Leguminosae). Cholínergikum (salicylát C22H27N3O6 – 

Génésérine 3
®
). 

Eseridín 

eserín – [eserinum] syn. →fyzostigmín, alkaloid z bôbov Calabar zvaných ,,esere". 

eserinum, i, n. →eserín. 

ESF – skr. erythropoetic stimulating factor faktor stimulujúci erytropoézu; →erytropoetín. 

eschara, ae, f. – [g. eschará príškvar] príškvar. 

escharotica (remedia) – [g. eschará príškvar] escharotiká, leptadlá. 

escharoticus, a, um – [g. eschará príškvar] escharotický, príškvarový, strupový. 

escharotomia, ae, f. – [g. eschará príškvar + g. tomé rez] escharotómia, chir. incízia 

zmrašťujúceho príškvaru na končatine poleptanej na jej celom obvode s cieľom upraviť prítok 

krvi k nepoleptanému tkanivu distálne od príškvaru. 

eschatológia – [g. eschatos posledný + g. logos náuka] 1. náboţenské učenie o posledných 

veciach sveta a ľudstva, o konci sveta a poslednom súde; idey e. nachádzame uţ v staroveku, 

v rozvinuje forme v kresťanstve (apokalypsa) a judaizme; 2. syn. perimortálna gerontológia, 

náuka o posledných veciach človeka. Na rozdiel od e. →tanatológia je náuka o príčinách a 

príznakoch smrti, ako aj o smrti všeobecne.  

Posledné veci zahrňujú fyzický a psychický stav zomierajúceho človeka a vlastný proces 

zomierania, na kt. nadväzujú určité situácie, postoje a činnosti, kt. sa odohrávajú pri zomieraní. 

V širšom zmysle ide o všetky okolnosti súvisiace so zomieraním. 

Proces zomierania charakterizujú: 1. patofyziol. deje vyúsťujúce do zániku fyzickej existencie; 

2. psychol. moment uvedomenia si blízkeho konca; 3. nadväzujúca ťaţká psychosociálna 

situácia; 4. situácia vyţadujúca utvoriť si nové postoje a činnosti; 5. isté obdobie medzi uve-

domením si závaţnosť dg. a straty nádeje na záchranu ţivota a úmrtím; 6. dopad zomierania 

na okolie. 

Väčšina zomierajúcich si túto skutočnosť, aj keď v rozličnej miere a dĺţke trvania uvedomuje. 

Podľa intenzity preţívania tohto stavu moţno zomierajúcich rozdeliť na tri skupiny: 1. pacienti s 

náhlym exitom, takmer bez utrpenia a uvedomenia si svojej situácie (napr. usmrtenie bleskom, 

elekt. prúdom, inými úrazmi, úkladné vraţdy, apoplexia cerebri, akút. infarkt myokardu so 

zlyhaním vitálnych centier) - kladú vysoké nároky na rýchlu a kvalifikovanú činnosť smerujúcu k 

záchrane postihnutého a predstavujú značnú psychickú záťaţ s často dramatickou situáciou 

pre príbuzných, najmä pri úmrtiach mladých osôb, kt. vyţadujú osobitné psychol. prístupy; 2. 

pacienti s pomalým priebehom zomierania a veľkou intenzitou utrpenia pri plnom vedomí (podľa 

Kümpela tzv. malígne umieranie, napr. na onkologické, závaţné interné a neurol. choroby), kt. 



kladú najvyššie nároky na ošetrujúci personál i príbuzných; 3. pacienti s chron. chorobami, kt. 

fyzicky a psychicky trpia menej (napr. demencie, poruchy hybnosti ap.); skúsení 

gerontopsychiatri (Kümpel, Vojtěchovský) si myslia, ţe aj dementní majú strach zo smrti, ale 

nevedia ho vyjadriť nám zrozumiteľným spôsobom; proces uvedomovania zomierania je 

prahový al. podprahový, dlhodobé nároky na ošetrujúci personál a príbuzných sú 

vyčerpávajúce, môţu u nich vyvolať depresiu, pocit márnosti a prinášajú komplex 

psychosociálnych problémov, preto potrebujú psychickú podporu a po vzbudenie. Exitus 

znamená pre pacienta ,,vykúpenie" a úľavu aj pre príbuzných. 

Najčastejšie reakcie ťaţko chorého zomierajúceho pacienta sú: 1. agresivita (hľadanie vinníka v 

svojom okolí); 2. projekcia (utešovanie sa, ţe aj iní sú podobne postihnutí); 3. kompenzácia 

(hľadanie náhrady za stratené zdravie v pôţitkoch); 4. regresia (unikanie do spomienok na 

úspechy, mladosť ap.); 5. racionalizácia (snaha vysvetliť všetko vo svoj prospech); 6. 

sublimácia (hľadanie vyššieho zmyslu utrpenia v prospech iných). 

Nie je neobvyklé, ţe starí a chorí ľudia strácajú vôľu ţiť. Tento fenomén má dôleţitú úlohu 

nielen pri ťaţkých chron. chorobách, ale aj v akút. krízových ţivotných situáciách. Psychická 

záťaţ sa ,,somatizuje" a pacient, kt. sa rozhodol neţiť, môţe skutočne zomrieť. V tomto zmysle 

je napr. vysoko rizikový ,,opustený trúchliaci", pozostalý z dvojice dosiaľ izolovane ţijúcich 

starých ľudí. Uţ Epikuros správne postrehol, ţe v takýchto prípadoch smrť nie je nešťastím pre 

zomrelého, ale pre toho, kto ostal naţive. Sociálna smrť nastáva niekedy skôr ako biologická. 

Pojem ,,dôchodková smrť" sa dnes pouţíva skôr v zmysle sociálnom (strata rol) ako 

biologickom, aj keď existujú stiuácie, keď človek svoj ,,odchod na odpočinok" sku-točne 

nepreţije. Veľmi časté sú u nás naopak smrteľne končiace maladaptácie na umiestenie starého 

človeka do trvalej inštitucionálnej starostlivosti (domovy dôchodcov), najmä ak sa tak stalo ,,z 

donútenia". 

Podľa toho, ako si zomierajúci pacienti uvedomujú závaţnosť ochorenia sa rozlišujú dva typy 

ľudí, tých čo odmietajú myšlienku na smrť a tých, čo ju akceptujú. Z týchto postojov vyplýva 

správanie a konanie zmierajúceho. Môţe prevaţovať zúfalstvo, ľútosť, zlosť, snaha odškodniť 

sa ap. Rozdielne sú aj poţiadavky na ošetrujúcich, niekt. ich vyuţívajú a pokladajú za samo-

zrejmé, iní ich odmietajú, nespolupracujú, uvaţujú o samovraţde ap. 

Podľa postojov k zomieraniu sa uvádza 8 skupín: 1. pacienti pri vedomí, vyrovnaní s 

odchodom, bez strachu; 2. pripravení na smrť, kt. však o tom nehovoria; 3. vyrovnaní so 

smrťou, odovzdane ju očakávajú, najviac pomáhajú spolupracovníkom a povzbudzujú ich; 4. 

nápadne euforickí, plní plánov do budúcnosti; 5. apatickí, lahostajní, nevšímaví; 6. pacienti, kt. 

nechcú zomrieť a nahovárajúci si svoju nenahraditeľnosť; 7. pacienti, kt. vydali všetku svoju 

energiu, sú vyčerpaní a nemajú síl uţ zápasiť.  

Smrteľne chorí prechádzajú viacerými štádiami: 1. štádium – popretie a izolácia, pacient neverí 

dg., je frustrovaný, izoluje a uzatvára sa, je nedôverčivý, overuje si dg. u ďalších lekárov; môţe 

uvaţovať o samovraţde, preto mu treba venovať zvýšenú starostlivosť. 2. štádium – fáza 

hnevu, rozhorčenia a zlosti, pacient sám seba nepoznáva, uvedomuje si, ţe taký nebýval, voči 

rodine, priateľom a spolupracovníkom sa správa zlostne a agresívne. 3. štádium – 

vyjednávanie a spochybňovanie, pacienti vyhľadávajú nových lekárov, robia predsavzatia, čoho 

sa zrieknu, čo darujú, ak sa zachránia, stále kolíšu medzi nádejou a beznádejou, medzi istotou 

a ilúziou; 4. štádium – fáza smútku a ľútosti, charakterizovaná depresiou, zúfalstvom, 



beznádejou, domáhajú sa →eutanázie; 5. štádium – akceptácia, súhlas, zmierenie, u veriacich 

odovzdanie sa do vôle Boţej; mnohí pacienti toto štádium nedosiahnu. 

V súčasnosti umieranie a smrť starých ľudí sú neúmerne inštitucionalizované. Inšitucionalizácia 

umierania a smrti znamená vţdy riziko dehumanizácie. Sprievod pri konci ţivota robia starému 

človeku namiesto jeho najbliţších cudzí profesionáli. Sprievod má byť láskavý, profesionalita 

nesmie vytlačiť realizovateľnu dávku prejavovanej empatie.  

V th. sa treba sústrediť na potlačenie dystanázie, sťaţeného umierania. Treba odstraňovať (aj 

keď len symptomaticky) obťaţujúce a vyčerpávajúce príznaky (afektívne poruchy, bolesť, 

kašeľ). Uplatňuje sa ,,medicína maličkostí" (aby umierajúci mal tepelnú pohodu, netrpel 

smädom, nebol pomočený a pošpinený stolicou). Farmakoterapia nesmie napr. u umierajúceho 

vyvolať väčšie ťaţkosti, neţ pre kt. sa ordinovala. Umoţňuje sa kontakt verbálny i taktilný – 

pohladenie, drţanie ruky, bozk, utretie potu najbliţšími. S návštevou treba aktívne pracovať, 

inštruovať ju, získať jej kooperáciu. 

Psychický stav niekt. pacientov si vyţaduje psychol. al. psychiatrickú starostlivosť. Starostlivosť 

o umierajúceho však nie je len záleţitosťou lekára, ale kaţdého, kto je okolo neho. Perimortálna 

medicína otvára dvere aj iným odborníkom a laikom vrátane duchovných (pastorálna medicína). 

Escherichia (ae, f.) – [Escherich, Theodor, 1857 – 1911, pediater pôsobiaci v Grazi a Viedni] rod 

gramnegat. fakultatívne anaeróbnych baktérií čeľade Enterobacteriaceae.  

K E. coli sa priradili E. vulneris a E. hermanni, kt. sa pokladajú za podmienene patogénne. 

Pomerne často sa izolujú z klin. materiálov. E. sú väčšinou pohyblivé, niekedy opuzdrené 

paličky. Nemajú kultivačné nároky, rastú dobre aj na obyčajných pôdach. Charakteristická je 

tvorba 2 – 3 mm veľkých, mierne vypuklých, lesklých kolónií, na Endovej pôde s kovovým 

zlatým leskom. Na krvnom agare rastú niekt. kmene s hemolýzou. Na izoláciu E. sa s výhodou 

pouţívajú laktózové pôdy – Endova, Mc Conkeyho a deoxycholátová (DC agar). Väčšina 

kmeňov kvasí laktózu, niekt. kmene oneskorene al. nekvasia vôbec. Pomocou sérol. metód 

moţno pri E. coli odlíšiť viac ako 170 O-antigénov, 80 K-antigénov a 56 bičíkových antigénov H. 

Sérotypizácia má svoj význam pri odhadovaní moţnej patogenity izolovaných kmeňov E. coli.  

E. coli je komenzálom hrubého čreva človeka. Je súčasťou fyziol. flóry a podieľa sa na 

udrţovaní eumikróbie čreva. Uplaňuje sa aj ako významný patogén.  

Enteroinvazívne Escherichia coli (EIEC) – vyvolávajú dyzenteriformné hnačky starších detí a 

dospelých. Na rozdiel od EPEC nepostihujú novorodencov a malé dojčatá. Biochemická aktivita 

EIEC je niţšia ako pri ostatných E. coli. Sú nepohyblivé, nie sú schopné dekarboxylovať lyzín a 

len menšia časť štiepi laktózu. Penetrujú do enterocytov hrubého čreva, kde sa mnoţia, 

deštruujú ich a vyvolávajú tvorbu vredov sliznice. Tieto vlastnosti moţno dokázať inokuláciou 

kmeňa do spojovkového vaku morčaťa al. králika; do 48 h vzniká keratokonjunktivitída 

(Serényho test). Antigénna štruktúra EIEC je blízka šigelám, s kt. majú niekt. spoločné 

antigény. Vcelku je 14 sérotypov EIEC, najčastejšie ide o sérotypy O 124 a O 28. Infekcie EIEC 

sa šíria ako dyzentéria, avšak častejšie kontaminovanou vodou a potravinami ako kontaktom. 

Klin. obraz sa podobá dyzentérii (hnačky s tenezmami, v stolici hlien, príp. krv). Kolónie EIEC 

sa podobajú šigelovým. Na deoxycholátovom agare sú svetlé, nanajvýš s ruţovým stredom. Pri 

kultivácii na ţivnom agare majú zápach charakteristický pre šigely. 

Séropatogénn Escherichia coli (EPEC) – vyvolávajú ťaţké epidemické hnačky novorodencov 

a dojčiat, často s nozokomiálnym výskytom. Adherujú na enterocyty, rýchlo sa mnoţia a šíria po 



celom čreve. Na rozdiel od EIEC nepenetrujú do buniek a nedeštruujú ich Produkujú pp. 

enterotoxín al. cytotoxíny. Najrozšírenejšie sérotypy sú O111, O26 a O55. Sérotypizácia je 

jedinou metódou, kt. ich moţno identifikovať. Izolácia významného sérotypu nemusí byť však 

dôkazom patogéna. V rutínnej dg. sa určuje O-antigén aglutináciou na skielku.  

Enterotoxická Escherichia coli (ETEC) – sú pôvodcami choleriformných hnačiek dojčiat a 

malých detí (choleralike disease). Vyskytujú sa najmä v krajinách s teplejším podnebím a 

niţšou hygienickou úrovňou, kde sú nimi vyvolané hnačky dojčiat a detí do 5 r. častou príčinou 

úmrtia. Postihujú aj cestovateľov, napr. našich občanov cestujúcich k Stredozemnému a 

Čiernemu moru.  

Klin. obraz charakterizujú hnačky, niekedy s horúčkami a vracaním. Prebieha obvykle bez 

komplikácií a rýchlo odznie. Ochorenie je beţné v cholerových oblastiach. ETEC tvorí 

termolabilný a termostabilný toxín. Termolabilný toxín sa účinkom podobá cholerovému toxínu, 

aktivuje črevnú adenylátcyklázu s následným zvýšením cAMP, zmenami transportu iónov Na, 

Cl a presunom vody do čreva. Termostabilný toxín vyvoláva zvýšenie cGMP, a tým presun vody 

do priesvitu čriev a hnačku. Jeho účinok nastupuje rýchlejšie, ale aj rýchlejšie odznieva. Tvorba 

enterotoxínov je v baktériovej bunke kódovaná plazmidom. Konjugáciou sa plazmid môţe 

preniesť na netoxické kmene. Moţný je aj prenos na entero-baktérie iných rodov. 

Aby sa ETEC mohli uchytiť uţ na sliznici tenkého čreva a mohli uplatniť svoj toxický vplyv, je 

pre ne nevyhnutná schopnosť adherovať na bunky sliznice. Adherenciu umoţňujú fimbrie s 

kolonizačným faktorom (CF I a II). Sú to proteíny, kt. tvorba je tieţ kódovaná plazmidom. Kmeň 

bez kolonizačného faktora je nevirulentný, aj keď je schopný tvoriť toxíny. Enterotoxickosť je 

viazaná na niekt. sérotyp O, H a K-antigénov, napr. O8, O78, H9, H11, K40. 

Kultivačné vlastnosti ETEC sú podobné ako ostatných E. Základom dg. sú testy dokazujúce 

schopnosť tvoriť enterotoxíny. Na zistenie produkcie obidvoch toxínov je vhodný test 

akumulácie tekutiny v podviazanej králičej črevnej slučke. Pouţitie tkanivovej kultúry dovoľuje 

na základe morfologických zmien buniek len dôkaz termolabilného toxínu. Vyvinuli sa aj imunol. 

testy, kt. sa však zatiaľ v rutínnej dg. nepouţívajú. 

Enteroadherentná Escherichia coli (EAEC) – vyvolávajú hnačky; stolica je bez prímesi krvi a 

neobsa-huje leukocyty. EAEC moţno identifikovať len podľa ich schopnosti adherovať na bunky 

tkanivovej kultúry označenej HEp 2.  

Enterohemoragické Escherichia coli (EHEC) – vyvolávajú hemoragickú kolitídu a 

hemolyticko-uremický sy, kt. je u detí najčastejšou príčinou akút. renálnej insuficiencie. EHEC 

produkujú toxíny s účinkom na bunky tkanivových kultúr HeLa a Vero. Patria ak sérotypu 

Q157:H7 (má somatický antigén O a bičíkový antigén H). Sú prítomné v čreve hovädzieho 

dobytka (zisťuje sa asi v 1 % zdravých zvierat). Nákaza vzniká obyčajne poţitím nedostatočne 

tepelne spracovaného hovädzieho mäsa (napr. hamburgerov), kt. môţe byť kontaminované 

počas jeho spracúvania v bitúnkoch. Ďalším zdrojom nákazy môţe byť nechlórovaná voda, 

napr. v jazerách kontaminovaných fekáliami, príp. infikovaní jedinci. EHEC nie je súčasťou 

normálnej črevnej flóry človeka, pozorovali sa však asymptomatické infekcie a dlhšie nosičstvo. 

Po vniknutí do tela mikrób adheruje na sliznicových povrchoch a produkuje 1 al. viac toxínov 

podobných šigatoxínom, kt. pôsobia lokálne al. sytémovo na črevnú sliznicu. Histol. obraz sa 

podobá kolitíde vyvolanej Clostridium difficile. Poškodenie črevných ciev toxínom umoţňuje 

prenikať lipopolysacharidom a i. zápalovým mediátorom do obehu a iniciovať hemolyticko-



uremický sy. Častejšie bývajú postihnuté deti < 5-r. a starší jedinci. Ochorenie nezanecháva 

imunitu. 

Typické inkubačné obdobie trvá 3 – 4 d, niekedy 1, príp. 8 d. Klin. obraz je pestrý, môţe ísť o 

asymptomatickú infekciu, banálne hnačkové ochorenie, hemoragickú kolitídu, hemolyticko-

uremický sy., trombocytopenickú purpuru aţ fatálny priebeh. Ochorenie sa obyčajne začína 

silnými kŕčami brucha a nekrvavou hnačkou, kt. sa môţe na 2. aţ 3. d zmeniť na krvavú. Asi v 

polovici prípadov býva nauzea a vracanie. Niekedy sú prítomné subfebrility.  

Hemolyticko-uremický sy. vzniká asi v 6 % prípadov a dg. sa obyčajne 2. – 14. d. ochorenia. 

Prejavuje sa mikroangiopatickou hemolytickou anémiou, trombocytopéniou, zlyhaním obličiek s 

oligúriou a príznakmi zo strany CNS (kŕče, hemiparézy, kóma). Neurol. príznaky sa dostavujú 

asi v 1/4 prípadov sy. Prítomné bývajú krvavé hnačky, horúčka a leukocytóza. Asi polovica 

pacientov si vyţaduje hemodialýzu a 3/4 prípadov transfúziu erytrocytovej masy. 

Dg. sa overuje kultiváciou stolice. Na rýchlu dg. sa vyvinuli špeciálne testy na detekciu E. coli 

O157:H7 a toxíny podobné shigatoxínom. V špecializovaných laboratóriách sa vyšetrujú 

protilákty proti lipopolysacharidu O 57. 

Dfdg. prichádzajú do úvahy infekčné kolitídy (šigelóza, salmonelóza, infekcia Campylobacter 

pylori, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile, Entamoeba histolytica), ako aj neinfekčné 

hnačky (colitis ulcerosa, Crohnova choroba, intususcepcia, ischemická kolitída, divertikulóza, 

apendicitída). 

Účinná th. infekcií E. coli O157:H7 nie je známa. Kombinácia trimetoprínu a sulfametoxazolu 

nebýva účinná, dokonca častejšie sa po nej pozoroval hemolyticko-uremický sy. Do úvahy 

prichádza perorálne podávanie ţivíc viaţucich toxíny a i. v. aplikácia antitoxínu. Osobitnú 

pozornosť treba venovať deťom < 5-r. a starším osobám, vzhľadom na moţnosť hemolyticko-

uremického sy., kt. si vyţaduje úpravu porúch hydrominerálnej rovnováhy, príp. dialýzu. Skúša 

sa plazmaferéza, podávanie transfúzie čerstvo zmrazenej plazmy, i. v. aplikácia 

imunoglobulínu, ale ich účinnosť sa nedokázala. Dokázané ochorenie podlieha povinnému 

hláseniu, pacienti sa majú izolovať do času, kým nie sú 2 po sebe nasledujúce vzorky stolice 

kultivačne negat. 

E. coli vyvolávajúce infekcie močových ciest - sú najčastejšou príčinou infekcie močových ciest. 

Kmene izolované z močových ciest sú často hemolytické Ide najmä o sérotypy O1-O25, 

najčastejšie O2, O6 a O21.  

Escherichia coli vyvolávajúca pyogénne infekcie – ide o infekcie rán (vyskytujú sa na 

druhom mieste za Staphylococcus aureus), meningitídy a sepsy. Často sa E. coli izolujú zo 

spúta pri infekciách dýchacích ciest.  

Escherichia fergusoni – druh enterickej skupiny 10, zisťuje sa v klin. vzorkách. 

Escherichia freundii →Citrobacter freundii. 

Escherichia hermanii – druh E. coli produkujúci ţltý pigment, zisťuje sa v klin. vzorkách. 

Escherichov príznak – [Escherich, Theodor, 1857 - 1911, nem. lekár] →príznaky. 

Eschscholtzia – rod makovitých (Papaveraceae).  

Eschscholtza californica Cham (kalifornské ópium) má hypnotické a anodýnne účinky.  



Esidrix
®
 →hydrochlorotiazid. 

esilát – etánsulfonát, názor skupiny odporúčaný SZO. 

Esimil
®
 – kombinácia →guanetidínmonosulfátu s →hydrochlorotiazidom. 

-esis – -éza, aj -osis óza, koncovka označujúca dej, proces al. stav. 

Eskabarb
®
 →fenobarbital. 

Eskadiazine
®
 →sulfadiazín. 

Eskalith
®
 →lítium. 

eskapizmus – [escapismus] psychol. tendencia unikať, vyhýbať sa nepríjemnostiam, t. j. neriešiť 

realisticky situácie; únik pred nárokmi, nápormi, poţiadavkami kaţdodenného ţivota, únik do 

sveta snov, do denného snenia. Mnoho neurotických príznakov sa vysvetľuje ako metóda 

úniku. 

eskorcín – [escorcinum] hnedý prášok získaný z pagaštana konského (Aesculus hippocasta-

neum L., Hippocastanaceae); pouţíva sa ako protektívum pri léziách rohovky a spojovky. 

Eskulap →Aesculapius. 

eskuletín – syn. cichorigenín; 6, 7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-ón, C6H6O4, Mr 178,14; aglukón 

→eskulínu a cichorínu. Vyuţíva sa v absorpčných filtroch UV svetla. 

Eskuletín 

 

eskulín – syn. bikolorín, enalachróm, eskulozid, polychróm, 6-(-D-glukopyranozyloxy)-7-hydroxy-

2H-1-benzopyran-2-ón, C15H16O9, Mr 340,28. Nachádza sa v 

listoch a kôre Aesculus hippocastanum L. (Hippocastanaceae). 

Dermatoprotektívum. 

Eskulín 

Prípravky – Escosyl
®
; kombinovaný prípravok →Anavenol

®
 dr. a 

gtt. obsahuje aj dihydroergokristín a rutozid; →Evercil
®
 obsahuje 

Esculosidum sesquihydricum, fenylefrín, hypromelózu a kys. 

boritú. 

Esmarchovo škrtidlo – [Esmarch, Johann Friedrich August von, 1823 – 1908, nem. chirurg] 

gumové elastické ovínadlo. Pouţíva sa na zabránenie odtoku krvi, napr. pri odbere ţilovej krvi 

(aplikuje sa na rameno medzi jeho proximálnou a distálnou tretinou) al. pri tzv. nekrvavej 

venepunkcii (na hornú tretinu lýtok, pričom končatiny sú elevované).  

Esmarchov-Heidbergov hmat – [Esmarch, Johann Friedrich August von, 1823 – 1908, nem. 

chirurg pôsobiaci v Kieli; Heidberg, Jacob, 1843 – 1888, nór. chirurg pôsobiaci 

v Oslo] hmat pouţívaný pri kardiopulmonálnej resuscitácii na zabránenie 

glosoptózy a na otvorenie úst. Po odstránení príp. cudzieho telesa z ústnej 

dutiny sa hlava zakloní a sánka vytiahne dopredu a dozadu; treba sa pritom 

vystríhať tlaku na a. carotis. 

Esmarchov-Heidbergov hmat 



 

esmolol – metylester kys. 4-[2-hydroxy-3-[(1-metyletyl)amino]propoxy]-benzénpropánovej, 

C16H25NO4, Mr 295,38; kardioselektívny blokátor 1-adrenergických receptorov, antiarytmikum. 

Pripravili ho r. 1982. Má extrémne krátky biol. t0,5 (9 min) a krátkodobý účinok. Nemá vlastnú 

sympatikomimetickú aktivitu ani vlastnosti stabilizujúce membrány. Vyššie dávky môţu 

ovplyvniť receptory v bronchoch a cievach. Úplný th. účinok sa dosahuje dávkou 50 – 200 

mg/kg/min, dostavuje sa 5 min po podaní a odznieva do 10 aţ 30 min. E. sa biotransformuje 

priamo v plazme. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe asi z 55 %. Po i. v. aplikácii sa rýchlo 

metabolizuje hydrolýzou esterickej väzby najmä esterázami cytozolu erytrocytov. Celkový telový 

klírens je asi 20 l/kg/h, čo je vyššia hodnota ako srdcový vývrh, takţe metabolizmus nezávisí od 

prietoku krvi pečeňou a. i. orgánmi. Distribučný t0,5 je asi 2 min a eliminačný t0,5 asi 9 min. Pri 

pouţití úvodnej dávky 50 – 300 mg/kg/min sa dosahuje rovnováţny stav do 5 min, bez 

uvádzacej dávky aţ za 30 min. Vylučuje sa z 73 – 88 % vo forme neúčinných metabolitov a len 

z 2 % v nezmenenej forme močom. U pacientov s renálnou insuficienciou sa predlţuje 

eliminačný t0,5 aţ 10-násobne. 

Esmolol 

 

Indikácie – rýchla úprava komorovej frekvencie u pacientov s tachyfibriláciou al. flutterom 

predsiení v perioperačnom a pooperačnom období al. iných náhlych stavoch, kde je 

nevyhnutná rýchla úprava komorovej frekvencie. Úprava komorovej frakvencie pri 

nekompenzačnej sínusovej tachykardii. Pri chron. stavoch, kde sa predpokladá prechod na inú 

th., sa nehodí.  

Kontraindikácie – nedostatočne kompenzovaná insuficiencia srdca, AV blok II. a III. stupňa al. 

bradykardia. 

Nežiaduce účinky – hypotenzia (v 25 %, v 11 % núti prerušiť th.), kt. býva spojená s výrazným 

potením a závratmi, upraví sa však spontánne v priebehu podávania, príp. do 30 min po 

aplikácii. V < 1 % prípadov sa dostavuje bledosť, nauzea, bradykardia, retrosternálna bolesť, 

synkopa, periférna ischémia. Asi v 3 % sa pozorujú závraty a spavosť, niekedy zmätenosť, 

bolesti hlavy, nepokoj, úzkosť a parestézie, zriedka bronchospazmus, dýchavica, sipavé 

dýchanie, nauzea (asi 7 %), vracanie (1 %), zápcha, bolesti brucha. Asi v 8 % prípadov vzniká 

dráţdenie v mieste vpichu a tromboflebitídy. 

Interakcie – látky vyvolávajúce depléciu katecholamínov (rezerpín) môţu zapríčiniť ťaţkú 

hypotenziu aţ šok. E. zvyšuje koncentráciu digitalisu asi o 10-20 %. Morfín zvyšuje hodnoty e. v 

plazme asi o 45 %. Aplikácia e. v priebehu anestézie predlţuje trvanie neuromuskulárnej 

blokády po sukcinylcholíne z 5 na 8 min. 

Dávkovanie – podáva sai. v. v dávke 100 (50 - 200) mg/kg/min., a to riedený kompatibilnými 

rozt. (5 % glukóza al. fyziol. rozt.) E. nie je kompatibilný s hydrogénuhličitanom sodným. Vyššie 

koncentrácie môţu vyvolať miestne reakcie v ţile a flebitídu.  

Prípravky – hydrochlorid C16H26ClNO4 – ASL-8052
®
, Brevibloc

®
.  

eso- – prvá časť zloţených slov z g. esó dovnútra; →ezo-. 

esocataphoria, ae, f. – [eso- + g. kata dole + g. fóra nesenie] →ezokatafória. 



Esocidae – šťukovité. Dravé sladkovodné ryby, majú predĺţené ozubené čeľuste, môţu dorásť 

aţ do 2 m a váţiť 40 kg. Telo je valcovité, chrbtová a análna plutva sú posunuté dozadu, blízko 

chvostovej plutvy, čo umoţňuje bleskurýchly pohyb pri lovení. Ţivia sa rybami a ţabami, 

mláďatami vodných vtákov, vodnými hrabošmi, známy je u nich aj kanibalizmus. Ţijú v riekach, 

dávajú ich však aj do rybníkov (chytajú burinové ryby), naše exempláre sú v priemere 2 – 5 kg 

ťaţké. Patrí sem šťuka obyčajná (Esox lucius). 

esocinum →ezocín. 

esodeviatio, onis, f. – [eso- + l. deviatio odklon] →ezodeviácia. 

esoethmoiditis, itidis, f. – [eso- + os ethmoideum riečica + -itis zápal]  ezoetmoiditída, zápal 

vnútri čuchovej dutiny. 

esogastritis, itidis, f. – [eso- + gastritis zápal ţalúdka] →ezogastritída. 

esohyperphoria, ae, f. – [eso- + g. hyper nad + g. fória nesenie] →ezohyperfória. 

esophoria, ae, f. – [eso- + g. fóra nesenie] →ezofória. 

esophylaxia, ae, f. – [eso- + g. fylaxis ochrana] →ezofylaxia. 

esosphenoiditis, titids, f. – [eso- + os sphenoideum klinová kosť] osteomyelitída klinovej kosti. 

esotericus, a, um – [g. esóteros vnútorný, zameraný dovnútra, g. eisotheo vstupujem] 

→ezoterický. 

esotropia, ae, f. – [eso- + g. tropos obrat] →ezotropia. 

esponja – koţná →habronemiáza. 

ESP – 1. skr. angl. end-systolic pressure tlak na konci systoly; 2. skr. angl. extrasensory 

perception mimozlyslové vnímanie. 

esprit de corps – [franc. duch skupiny] psychol., sociol. pozitívne vedomie spolupatričnosti ku 

skupine posilňujúce solidárnosť, aj keď obyčajne len krátkodobé.  

Esprital
®
 – antidepresívum; mirtazapín. 

esprochínhydrochlorid – 2-[3-(etylsulfinyl)propyl]-1,2,3,4-tetrahydroizochinolínhydrochlorid, 

C14H21NOS. HCl; adrenergikum. 

Espumisan
®
 cps. a grn. (VEB Arzneimittelwerk Dresden) – Dimeticonum (Methylpolysilo-xanum) 

40 mg v 1 cps. resp. 3 g v 100 g granulátu; deflatulens; →dimetikón. 

espundia, ae, f. – [špan. vred] mukokutánna forma juhoamerickej leišmaniózy vyvolaná 

Leishmania brasiliensis, ochorenie ústnej a nosovej sliznice.  

esquilectomia, ae, f. – [franc. esquille fragment + g. ektomé odtránenie] eskvilektómia, excízia 

fragmentu kosti po zlomeninách vyvolaných projektilmi. 

ESQT – psychol. skr. Ego Strength Q-Sort Test, psychometrický test pre 9 – 16-r. a dospelých 

obsahujúci 6 skóre: ego status, sociálny status, vytýčenie a dosiahnutie cieľa, dobré duševné 

zdravie, fyz. status a total (Cassell, 1956 – 58). 

ESR – skr. angl. erythrocyte sedimentation rate rýchlosť sedimentácie erytrocytov.  

ESRD – skr. angl. end stage renal disesae terminálne štádium ochorenia obličiek.  



esrar →hašiš. 

essentia, ae, f. – [l.] →esencia. 

Essentiale
®
 cps (Natterman) – hepatoprotektívum. Zloţenie: Phospholipida essentialia 175 mg + 

vitamín B1 3 mg + vitamín B2 3 mg + vitamín B6 3 mg + vitamín B12 0,03 mg + nikotinamid 15 

mg + vitamín E 3,3 mg v 1 cps.  

Essentiale
®
 inj (Natterman) – hepatoprotektívum. Zloţenie: Phospholipida essencialia 250 mg + 

vitamín B6 5 mg + vitamín B12 0,015 mg + Natrii D-panthotenas 3 mg + Nicotinamidum 100 mg 

v 1 amp. po 10 ml. Hlavnou účinnou látkou sú tzv. esenciálne fosfolipidy. Ide o cholínfosfatid 

obsahujúci mnohonásobne nenasýtené karboxylové kys., najmä kys. linolovú a linolénovú (asi 

80 %). Tieto kys. org. nie je schopný syntetizovať, musia sa dodávať zvonka. Predpokladá sa, 

ţe fosfolipidy ako základné prvky štruktúry a funkcie bunkových membrán a membrán 

bunkových organel sa po ich aplikácii ukladajú priamo do týchto membrán. Experimentálne sa 

dokázal hepatoprotektívny účinok esenciálnych fosfolipidov voči pôsobeniu rôznych 

hepatotoxických látok (zmiernenie vzniku nekróz a steatózy). Za 2 h po i. v. aplikácii sa 

fosfolipidy (
32

P označený sójový lecitín) prijímajú priamo hepatocytmi asi zo 66 %. 

Indikácie – akút. a chron. hepatitída, cirhóza a steatóza pečene, cholestatický sy., otravy 

hepatotoxickými látkami. Postradiačný sy. Profylakticky pred operáciami v hepatobiliárnej 

oblasti a po nich. 

Nežiaduce účinky – nie sú známe; moţné sú alergie pp. na tiamínovú zloţku. 

Dávkovanie – 1 amp., v ťaţších prípadoch 2 - 4 amp./d. Po zlepšení stavu sa prechádza na 

perorálnu aplikáciu.  

Essentiale Forte
®
 cps. (Bock; Rhône-Poulenc Rorer, Natterman and Cie) - hepatoprotektívum. 

Zloţenie: Phospholipida essentialia 300 mg + Thiamini nitras 6 mg + Riboflavinum 6 mg + 

Pyridoxini hydrochloriodum, 6 mg + Cyanocobalaminum 6 mg + Nicotinamidum 30 mg + -

tocopheroli acetas 6 mg + Sojae oleum ad 675 mg v 1 cps. Indikácie, kontraindikácie, 

neţiaduce účinky →Essentiale
®
. Podáva sa v dávke 3-krát 2 cps./d. Udrţovacia dávka 3-krát 1 

cps./d. 

Essentiale pro infus
®
 (Natterman, licencia Bosnaljek) – hepatoprotektívum. Zloţenie: 

Phospholipida essentialia 250 mg + Vitaminum B6 5 mg + Vitaminum B12 0,015 mg + Natrii D-

panthotenas 3 mg + Nicotinamidum 100 mg v 1 amp. po 10 ml. Indikácie, kontraindikácie, 

neţiaduce účinky →Essentiale
®
 inj. Podáva sa 1 – 2 amp. po 10 ml/d vo forme dlhodobej 

infúzie s 250 – 500 ml 5 % glukózy (fruktózy, levulózy). Infúzia sa podáva rýchlosťou 40 – 50 

začať perorálnou th. preparátom v cps. 

essentialis, e – [l. essentia podstata veci] esenciálny, samostatný; neznámeho pôvodu.  

Essentielle Aminosäuren
®
 cps (Natterman) – perorálne dieteticum obsahujúce esenciálne 

→aminokyseliny. Zloţenie: Isoleucinum 59 mg + Leucinum 89 mg + Lysini monoacetas 105 mg 

+ Methioninum 52 mg + Phenylalaninum 61 mg + Threoninum 53 mg + Tryptophanum 23 mg + 

Valinum 75 mg + Histidinum 38 mg + Tyrosinum 30 mg v 1 tbl.  

Indikácie – chron. renálna insuficiencia s diétnym reţimom, chudobným na proteíny a vysokým 

energetickým prívodom (150 kJ/kg/d), kompenzácia strát aminokyselín hemodialýzou; karencia 

bielkovín v strave. 



Nežiaduce účinky – poruchy metabolizmus aminokyselín, ťaţká porucha pečeňových funkcií. 

Dávkovanie – pri telesnej hmotnosti > 50 kg 12 tbl./d, pri hmotnosti < 50 kg 8 tbl./d. 

Esserov štep – [Esser, Johannes Fredericus Samuel, 1877 – 1946, hol. chirurg] epitelový štep, 

pomocou kt. sa zabezpečuje epitelizácia nehojacich sa hlbokých rán. Dutina v rane sa vyplní a 

prekryje Tierschovým epidermovým štepom, kt. sa odstráni po niekoľkých d.  

Esserova operácia – [Esser, Johannes Fredericus Samuel, 1877 - 1946, hol. chirurg] 

→operácie. 

EST – skr. angl. electric shock therapy elektrošoková terapia (EŠ); →elektrokonvulzívna terapia. 

ESTA – psychol. skr. Eppendorfer Stimmungs-Antriebs-Skala, sebahodnotiaci test na meranie 

priebehu maniodepresívnej psychózy (Suprian, 1975). 

Estalis
®
, Estalis Sequi

®
 – kombinovaný hormónový prípravok obsahujúci estradilol 

a noretisterón v náplasťovej forme; pouţíva sa po menopauze. 

estazolam – 8-chlór-6-fenyl-4H-[1, 2,4]triazolo[4,3-a][1,4]-benzodiazepín, C16H11ClN4, Mr 294,75; 

sedatívum, hypnotikum (D-40 TA
®
, Esilgan

®
, Eurodin

®
, Julodin

®
, 

Nuctalon
®
, Somnatriol

®
). 

Estazolam 

 

 

estematológia – [g. aisthesis vnímanie + g. logos náuka] náuka o vnímaní a zmyslových 

orgánoch. 

ester – zlúč. vzniknutá reakciou kys. a alkoholu za súčasného odštiepenia molekuly vody, napr. 

e. karboxylovej kys. R-O-CO-R
,
, e. kys. trihydrogénfosforečnej  (org.  fosfáty), R-PO4

3-
 ; názvy 

e. sa tvoria ako soli vzniknuté z pôvodnej kys., napr. metylesteracetát, glukóza-6-fosfát. 

Coriho ester – glukóza-6-fosfát. 

Embdenov ester – rovnováţna zmes 55 – 80 % glukóza-6-fosfátu a 20 – 25 % fruktóza-6-

fosfátu. 

Hardenov-Youngov ester – fruktóza-1,6-bisfosfát. 

Neubergov ester – fruktóza-6-fosfát. 

Robisonov ester – glukóza-6-fosfát. 

esterapenia, ae, f. – [ester + g. peniá nedostatok] deficit aktivity cholínesterázy v krvi. 

esteráza – [esterasis] 1. triviálny názov hydroláz pôsobiacich na esterové väzby (EC 3.1) za 

vzniku alkoholu a kys.; 2. enzýmy katalyzujúce túto reakciu: lipázy (štiepia esterické väzby 

lipidov), fosfatázy (štiepia fosfátové estery) a i. Rozličné e. sa nachádzajú v lyzozómoch, kde sú 

aţ do uvoľnenia z bunky viazané na štruktúrne proteíny. Deficit inhibítoru C1-e. má za následok 

aktiváciu →komplementu; →angioneurotický edém. 



esteráza D – skr. EsD, erytrocytový enzým, kt. hydrolyzuje 4-metylumbeliferylacetát a 4-

metylumbeliferylbutyrát. Na základe genet. polymorfizmu sa dá rozlíšiť najmenej 6 

→enzýmových skupín, najčastejšie sú EsD 1, EsD 2 a EsD 2-1.  

esterificatio, onis, f. – [ester + l. facere činiť] →esterifikácia. 

esterifikácia – [esterificatio] typicky vratná reakcia medzi alkoholom a kyselinami, pri kt. vzniká 

ester kyseliny a voda: 

RCOOH(C1) + R
,
OH(C2) ↔ H2O(C3) + RCOOOR

,
(C4) 

resp. z esteru a vody kys. a alkohol (hydrolýza esterov). 

V rovnováţnom stave sú rýchlosti obidvoch protichodných reakcií rovnaké. Rovnováţna 

konštanta  
          C1 . C2                 C1 . C2 
K =  ––––––– → C4 = K  –––––––   
          C3 . C4        C3 
 
kde C1, C2, C3, C4 sú molárne koncentrácie. 

E. katalyzujú katióny H
+
 (do reakčnej zmesi sa pridávajú minerálne kys., napr. HCl, H2SO4), kt. 

aktivujú reagujúce zloţky. Funkcia H
+
 vyplýva z mechanizmu e. a opačného deja, t. j. hydrolýzy 

esterov: 

 

 

 

 

 

Pri e. nastáva adícia alkoholu na karbonylový uhlík kyseliny aktivovaný protónom a pri 

hydrolýze adícia vody na karbonylový uhlík esteru. Všeobecne platí, ţe rovnováha sa posúva v 

smere priaznivom pre ester, ak sa zvýši koncentrácia C1 al. C2, al. zmenší C3 (koncentrácia 

vody), čiţe ak sa pracuje s nadbytkom kys. al. alkoholu. Rovnováha sa porušuje aj zmenšením 

koncentrácie reakčnej vody pútaním na vhodné činidlo (H2SO4, ZnCl2 ap.) al. jej odstraňovaním 

jednoduchou, resp. azeotropickou destiláciou e.  

esterové číslo →esterové číslo (→číslo). 

Esterin
®
 tbl. (Herb Trade) – Medicaginis pulvis 725 mg v 1 tbl. Fytofarmakum, hypolipidemikum. 

Pouţíva sa ako podporná th. pri ľahších formách hyperlipoproteinémie. 

esterolysis, is, f. – [ester + g. lysis uvoľnenie] →esterolýza. 

esterolýza – [esterolysis] hydrolýza esteru na jeho alkohol a kys. 

Estersturtz – [nem. prudký pokles esterov] náhly pokles esterifikovaného cholesterolu (o 60 aţ 

70 %) v prospech jeho voľnej frakcie. Vyskytuje sa pri prim. (Norumova choroba) al. sek. 

nedostatku LCAT (hepatopatie).  

Estesova operácia – [Estes, William Lawrence, Jr., 1855 aţ 1940, amer. chirurg] →operácie. 



estetická chirurgia – oblasť plastickej chirurgie, kt. sa zaoberá chir. nápravou kozmetických 

chýb. 

estetická operácia – operácia esteticky zlepšujúca pôvodný tvar al. tzmenšujúca veľkosť 

kozmetickej chyby, pokiaľ moţno pri zachovaní funkcie. 

estetická stomatológia – pododbor stomatológie, kt. sa profiloval v 70. r. 20. ttor. v USA. Kladie 

dôraz na obnovu prirodzeného vzhľadu zubov, vyuţíva bielenie (bleaching) i vitálnych zubov, 

reštauráciu vzhľadu a postavenia zubov pomocou leptacej techniky (etching), bondig a 

(foto)kompozitné materiály. 

estetika – [aesthetica] náuka o kráse. E. znamenala najprv vedu o zmyslovom vnímaní v 

protiklade k vede o duchovnom poznaní (g. aisthésis zmyslové vnímanie). Takýto všeobecný 

zmysel jej pripisuje aj Kant v 1. dieli Kritiky čistého rozumu, kt. nadpísal ako ,,Transcendentálna 

estetika". Postuluje v ňom ,,nezainteresovanosť" estetického súdu. Stavajúc krásu proti úţitku, 

dokonalosť umeleckej formy proti ideovému obsahu, ovplyvnil vývoj formalistickej e. Hegel ako 

objektívny idealista definoval umenie ako prvú a nedokonalú formu absol. ducha. V umeleckom 

diele sa podľa Hegla zjavuje duch zmierený sám so sebou, subjekt a objekt v úplnom súlade a 

v umeleckom diele vyjavuje absol. idea vo svojej čistej podobe. Nad umením stojí náboţenstvo. 

Súlad, kt. umenie zjavuje formou vonkajšej zmyslovosti, je v nábo-ţenstve vnútornou 

prítomnosťou. Avšak treťou, najvyššou formou existencie absol. ducha je filozofia, lebo ani v 

náboţenstve nemá absolútno ešte čisto pojmovú podobu myšlienky, ale je stále ešte viazané 

na cit a predstavu. Filozofia však prevádza do čistej formy myšlienky to, čo v umení je názorom 

a v náboţenstve sa pociťuje a predstavuje. Duch tu dospel úplne k sebe samému. 

Podľa Kanta je za vecami čosi, čo nazval vec osebe, podľa Platona za pominuteľnými 

viditeľnými vecami ich večné pravzory. Tiesto myšlienky preberá Schoppenhauer. Vo veci 

osebe poznáva vôľu, v platónskych ideách večné formy, v kt. sa zjavuje nekonečná vôľa. 

Čistým poznávajúcim subjektom sa môţe stať len človek zbavený vôle (pudov, túţob, 

ţiadostivosti). Poznaním, kt. mu to umoţňuje, je umenie, dielo génia. Umenie je pozorovanie 

vecí nezávisle od kauzality a vôli. A pretoţe idey moţno pochopiť len kontempláciou, je 

podstatou génia práve schopnosť takéhoto pozorovania. Obyčajný človek ako ,,hromadný 

produkt prírody" nie je schopný povzniesť sa k poznaniu toho, čo sa skrýva za javmi, pretoţe v 

ňom prevaţuje vôľa. 

Feuerbach sa pokúšal vyvodiť krásu bezprostredne z fyzických vlastností predmetov a javov a 

estetické city a vkus z biol. zákonitostí, z ,,prirodzenosti" človeka. Termín e. pochádza od 

Baumgartena (1750); podľa neho je e. dokonalosť zmyslového poznania ako takého, v kt. 

spočíva krása. V tom tkvie špeciálny zmysel e., kt. zdomácnel najmä prostredníctvom Schillera 

. Podľa Heideggera umenie naplňuje kladenie pravdy do diela ako neskrytosti bytia. 

Aristoteles uznával objektívny základ krásy a nachádzal ho v reálnych vlastnostiach reálnej 

skutočnosti, kým Platón pokladal krásu za absolútnu, večnú, nemennú, nadzmyslovú ideu, kým 

zmyslové veci, ktoré reprodukuje umenie, sú iba jej odleskom. V protiklade so stredovekými 

mystickými učeniami o ,,boţskej kráse" (Augustinus, Tomáš Akvinský) sa rozvíjali humanistické 

a realistické tendencie renesančných umelcov (F. Petrarca, Leonardo da Vinci, Albrecht Dührer 

a i.) a proti ideám aristokratickej e. vystupujú aj osvietenskí teoretici hlásajúci spojenie umenia s 

reálnym životom (Hogarth, Diderot, Rousseau, Winckelmann, Lessing, Herder), ako aj nositelia 

ich tradícií (Schiller, Goethe).  



Marxistická filozofia pokladá e. za svetonázorovú vedu, kt. predmetom sú otázky vzťahu 

estetického vedomia a umenia k spoločenskému bytiu, k ľudskému ţivotu. E. odhaľuje pôvod 

umenia, jeho vzťahy k iným formám spoločenského vedomia, historické zákonitosti, osobitosti 

umeleckého obrazu, vzájomnú súvislosť obsahu a formy v umení, umeleckú metódu a štýl, 

spoločenskú úlohu umenia ap. Estetické osvojenie si sveta má subjektívnu a objektívnu 

stránku. Subjektívna stránka – estetické city, vkus, hodnotenia, záţitky, ideály. Špecifickým 

predmetom e. je estetické osvojenie si sveta človekom, kt. sa skladá z troch navzájom 

nerozlučne spojených stránok: 1. estetické v objektívnej skutočnosti; 2. subjektívno-estetické 

(estetické vedomie); 3. umenie ako svojrázna jednota subjektívne a objektívne estetického. Za 

objektívny základ estetického osvojenia si sveta pokladá tvorivú, praktickú a cieľavedomú 

činnosť ľudí, v kt. sa odkrýva ich spoločenská podstata a tvorivé sily, zamerané na pretváranie 

prírody a spoločnosti. Estetický vkus je schopnosť emotívne hodnotiť estetické vlastnosti, najmä 

odlišovať krásne od škaredého, utvorená spoločenskou praxou; je to aj schopnosť mať pôţitok 

zo skutočného krásna, potrebu prijímať a tvoriť krásno. Umenie sa pokladá za špecifickú formu 

odrazu a spredmetnenia objektívnych ţivotných procesov a vzťahov. 

,,Umelecký predmet – ako aj kaţdý iný výrobok – utvára obecenstvo, kt. má zmysel pre umenie 

a je schopné mať pôţitok z krásy. Výroba teda neutvára len predmet pre subjekt, ale aj subjekt 

pre predmet" (Marx). 

E. je veda o krásnom, kt. základom je filozofické učenie o krásnom (filozofická estetika). E. je 

časťou ontológie, v kt. sa rozvíjajú →transcendentálie, zahrňujúce okrem jednoty, pravdy a 

dobroty aj krásne. E. nemoţno stotoţňovať s filozofiou umenia, pretoţe vo svojom všeobecnom 

vychádzaní z krásneho zahrňuje okrem umelecky krásneho aj prírodné krásne. 

Krása sa vníma vkusom, resp. citom. Kant v Kritike súdnosti napr. uvádza: Od nikoho 

neţiadam, aby to, čo chutná mne, chutnalo aj jemu (de gustibus non est disputandum), avšak 

keď nazvem niečo ,,krásnym", činím si uţ akýsi nárok, aby sa rovnaký predmet páčil rovnako aj 

ostatným. Keď sa so mnou niekto nezhoduje, mám sklon upierať mu ,,vkus". 

Cit však nenaznačuje, ţeby krása bola len subjektívnou záleţitosťou citu; krása naopak trvá 

ako niečo objektívne dané. Vkus voči nej vystupuje ako úplne iracionálne preţívanie. Ako sú 

vnútri krásneho štruktúry bytia, tak estetický vkus prestupuje inteligibilné faktory. Krásne, hoci je 

úplne a vôbec bytím, sa nevyčerpáva v tom, čo na bytí postihujeme pojmami, ale pripája k tomu 

niečo nové, transcendentálne, nachádza príslušnú odpoveď aţ v úplnom tvare estetického 

preţívania, ešte nie v pojme. Zmyslový tvar krásneho vyţaduje síce bytostnú účasť zmyslového 

vnímania, ale najmä spolupôsobenie mnohých elementov; pri preţívaní krásna sa rozochveje 

celý človek. 

E. sa uplatňuje v mnohých med. odboroch, najmä v nápravnej a plastickej chir.; v stomatol. je to 

náuka o zdokonaľovaní tvaru a vzhľadu zubných náhrad. V psychiatrii sa ako th. metóda 

pouţíva th. umením, arteterapia; →umenie. 

estézia – [aesthesis] percepcia, cítenie, vnímanie. 

estézio- – [aesthesio-] prvá časť zloţených slov s významom cítiť, vnímať, percipovať. 

estezioblast – [aesthesioblast] syn. ganglioblast. 

esteziofyziológia – [aesthesiophysiologia] fyziológia vnímania a zmyslových orgánov. 

esteziológia – [aesthesiologia] náuka o vnímaní a zmysloch. 



esteziometer – [aesthesiometer] prístroj na meranie taktilnej citlivosti (rohovky); taktometer. 

estezioneuroblastóm – [aesthesioneuroblastoma] neuroblastóm n. olfactorius.  

estetrol – 15,16,17-estetrol, estrogén produkovaný vo fetoplacentárnej jednotke, zistený v 

materskom sére, amniovej tekutine a moči. 

Estinyl
®
 – estinylestradiol. 

estiománia →sitománia; op. sitofóbia. 

estivácia – [aestivatio, z l. aestas leto] stav spánku so zníţeným metabolizmom, v kt. niekt. 

ţivočíšne druhy, napr. tropické plazy, preţívajú horúce, suché leto; letný spánok; por. 

hibernácia. 

estivoautumnálny – [aestivoautumnalis] týkajúci sa jari a jesene, jarnojesenný. 

Estlanderova operácia – [Estlander, Jacob August, 1831 – 1881, fín. chirurg pôsobiaci v 

Helsinkách] →operácie. 

estolát – propionátlaurylsulfát, názov skupiny odporúčaný SZO. 

estopsychológia – metóda slovesnej kritiky pomocou všetkých odvetví psychológie a sociológie 

umeleckou formou na posudzovanie literatúry (Hannequin, 1888). 

Estoral
®
 – metylborát. 

Estrace
®
 (Mead Johnson) – estrogén; →estradiol.  

Estracomb
®
 TTS náplasť (Ciba-Geigy) – estrogén; →estradiol. 

Estracyt
®
 cps (AB Leo) – Estramustini phosphas 140 mg v 1 kps. Hormónové cytostatikum; 

→estramustín. 

Estracyt
®
 inj (AB Leo) – Estramustini phosphas 150 al. 300 mg suchej substancie v 1 fľaštičke. 

Hormónové cytostatikum; →estramustín. 

Estraderm
®
 TTS náplasť (Ciba-Feigy) – Estradiolum 2, 4 a 8 mg v náplasti; →estradiol. 

Transdermálny systém, pomocou kt. sa aplikuje prirodzený estradiol cez epidermis do kapilár 

koţe a krvného riečiska bez toho, aby sa rýchlo degradoval, ako je to pri perorálnej aplikácii v 

priebehu pasáţe cez GIT a pečeň. Aj vzostup koncentrácie hormónu v krvi je pomalší a 

uvoľňovanie je pomerne plynulé a stále. Rýchlosť uvoľňovania závisí od veľkosti plochy 

membrány, náplne zásobníka svojou kapacitou zabezpečuje vyššiu hodnotu estradiolu v 

obehu. Pouţíva sa v th. estrogén-deficitného sy. vrátane kostných minerálov u ţien v 

postmenopauze a postmenopauzového vegetatívneho sy.; →estradiol.  

estradiol – skr. E2, estradiolum, oestradiolum, hlavný →estrogén vaječníkov. 

-estradiol – estradiolum, oestradiolum, estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol, C18H24O2, Mr 272,37. 

Estrogén izolovaný z moču gravidných kobýl. Pripravil ho r. 1958 Allais 

a Hoffmann z -estradiolu pripojením hydroxylovej skupiny na C17 po 

tozylácii. 

-estradiol 

 



 

-estradiol – skr. E2, syn. -estradiol (obsol.), cis-estradiol, 3,17-epidihydroxyestratrién, 

dihydrofolikulárny hormón, dihydrofolikulín, dihydroxyestrín, 

dihydrotelín (17)-estra-1,3,5-(10)-trien-3,17-diol, C18H24O2, Mr 272,37. 

-estradiol 

 

 

Stanovenie E2 v plazme pomocou RIA al. EIA sa vyuţíva na dg. nádorov vychádzajúcich z 

granulózových buniek ovária, nádorov kôry nadobličiek a testes spojených s →feminizáciou 

muţov, ako aj ţenskej sterility. Hodnoty E2 v plazme vo folikulovej fáze sú ~ 100, v strede cyklu ~ 

800 pmol/l. 

Prípravky – Compudose 365
®
, Dihydromenformon

®
, Dimenformon

®
, Diogyn

®
, Estrace

®
, 

Estraderm
®
, Estrovite

®
, Femestral

®
, Gynergon

®
, Gynoestryl

®
, Lamdiol

®
, Macrodiol

®
, Oester-gon

®
, 

Oestrogel
®
, Pvahormon

®
, Pvasterol

®
, Ovocyclin

®
, Perlatanol

®
, Primofol

®
, Profoliol

®
, Progynon-

DH
®
. 

Estradiolbenzoát →Estradiolum benzoicum. 

Estradiol-17 -cypionát – (17)-estra-1,3,5(10)-trien-3,17-diol 17-cyklopentanpropionát, ECP, 

C26H36O3, Mr 396,55; estrogén (Depoestradiol
®
, 

Depofemin
®
, Estradep

®
). 

Estradiol-17-cypionát 

 

 

 

Estradioldipropionát →Estradiolum dipropionicum.  

Estradiolhemisukcinát C22H28O5 – Eutocol
®
. 

Estradiol-17-propionát C21H28O3 – syntetický ester →estrogénu. Metabolizuje sa v 

mikrozómoch pečene, vylučuje sa ako glukuronát al. v nezmenenej forme močom. 

Indikácie – 1. nedostatok estrogénov dokázaný negat. →progesterónovým testom, atrofia 

endometria al. hypoestrogénový obraz vo vaginálnej cytológii, 2. predčasná menopauza (pred 

40. r.), 3. zastavenie maternicového krvácania, 4. primárna amenorea, poruchy vývoja, 

eunuchoidálny rast, genitálny infantilizmus, 5. →estrogénový test (→testy). 

Kontraindikácie – prekancerózy rodidiel (mastopatia); karcinómy rodidiel a prsníkov; tbc 

rodidiel; hepatopatia; tromboembolické ochorenia, mladí jedinci s neukočenou osifikáciou, 

asthma bronchiale, epilepsia, insuficiencia srdca a nefropatie s tendenciou k retencii tekutín; 

relat. kontraindikácia: laktácia. 

Nežiadúce účinky – v 20 % anorexia, vracanie, parestézie, hnačky, kefalea, sklon k depresii a 

predráţdenosti; zvýšené riziko tromboembólií; poruchy pečeňových funkcií (ikterus); adenóm 

pečene; rozvoj chloazmy, urtiky a i. koţných erupcií, →Stevensov-Johnsonov sy. (→syndrómy); 



hyperplázia endometria s krvácaním; retencia vody aţ vznik edémov; hypertrofia prsníkov a 

mastalgia u ţien, gynekomastia u muţov, predčasné uzavretie epifyzárnych štrbín; alergické 

reakcie, moţnosť vývoja nádorov. Zniţuje účinnosť dikumarolových antikoagulancií a 

antidiabetík, zvyšuje účinnosť antagonistov kys. listovej a meperidínu a modifikuje účinok 

antiepileptík. 

Dávkovanie – estradiolpropionát sa podáva i. m., estradiolbenzoát p. o. al. i. m. (sú nerozp. vo 

vode). Sek. amenorea: cyklické podávanie kombinácie A. s androgénmi al. gestagénmi. 

Substitučná th.: 1 – 2 dr. (á 1 mg)/d 3 – 4 d, potom 1 týţ. prestávka. A.-Depot sa podáva 

spočiatku 7. – 17. d po 10 mg, druhá dávka v kombinácii s Agolutinom-Depot; po dosiahnutí 

účinku (pseudomenštruácia) stačí podať túto kombináciu len 17. d cyklu. Na zastavenie 

dysfunkčného krvácania sa podáva A.-Depot 10 mg v kombinácii s Agolutinom-Depot 100 mg. 

Pri th. výpadových postmenopauzálnych javov, ak ţena reaguje nevhodne na androgénnu 

zloţku prípravku →Folivirin
®
, podáva sa 5 – 10 mg Agofollin-Depot

®
 a 50 – 100 mg Agolutin-

Depot
®
. Pri estrogénovom teste sa aplikuje 5 mg A. 5-krát ob 2 d i. m. Vykonáva sa pri 

amenorei s negat. progestesterónovým testom po vylúčení gravidity. Ak sa nedostaví krvácanie 

zo spádu koncentrácie estrogénov v plazme zvýšenej po podaní A., chýba endometrium, príp. 

ide o obliteráciu dutiny maternice al. o poruchu jej citlivosti. Krvácanie svedčí o poruche produk-

cie endogénnych estrogénov. 

Prípravok – Acrofollin
®
, Agofollin

®
, Akrofollin

®
.  

Estradiol-17-undekanoát – estradiol-17- undecylát, C25H44O3 (Delestrec
®
).  

estradiolum, oestradiolum, i, n. – [g. oistros ruja + g. gennan plodiť] →estradiol. 

Estradiolum benzoicum – syn. Oestradiolum benzoicum, Estradioli benzoas, skr. Estradiol. 

benz., ČSL 4, 17-estra-1,3,5 (10)-trien-3,17-diol 3-benzoát, C25H28O3, Mr 

376,49; →estrogény. 

Estradiolum benzoicum 

 

 Dôkaz 

a) Špecifická optická otáčavosť []20
D
 = + 58 aţ 62°; meria sa rozt. v dioxáne (10 mg/ml) 

pripravený z vysušenej látky. 

b) Chromatografia na tenkej vrstve silikagélu, pričom ako mobilná fáza sa pouţije zmes 

dichlóretán–metanol–voda (92 + 8 + 0,2 obj.). Hlavná škvrna na chromatograme 1 má rovnakú 

polohu (Rf asi 0,49), tvar a intenzitu zhášania fluorescencie pri 254 nm a po chem. detekcii 

rovnaké sfarbenie v dennom svetle a rovnakú fluorescenciu pri 366 nm ako hlavná škvrna na 

chromatograme 2; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí ako jediná ucelená škvrna. 

Chromatogramy 1, 2 a 3 sa pouţijú aj na skúšku na cudzie steroidy. 

c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky estradiolbenzoátu získaným za rovnakých podmienok. 

  Stanovenie obsahu 

Asi 0,05000 g sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po značku. 

Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrofotometrické 



meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 230 nm proti 95 % liehu. Obsah 

estradiolbenzoátu v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (5) (→fotometrické metódy) s hodnotou 

A1cm 
%

 = 490. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,001 – 0,002 g, i. m. 0,005 – 0,01 g; denná dávka p. 

o. je 0,001 – 0,003 g. 

Prípravky – Obducenta estradioli benzoici, ČSL 4; Benovocylin
®
, Benzhormovarine

®
, 

Benzoestrofol
®
, Benzofoline

®
, Benzo-Gynoestryl

®
, Benzotrone

®
, Climen

®
, de Graafina

®
, 

Diffoliestrol
®
, Difolliculine

®
, Dimenformon benzoate

®
, Diogyn B

®
, Eston-B

®
, Estraderm

®
, 

Estrofen
®
, Femestrone

®
, Follicormon (ampuls)

 ®
, Follidrin (ampuls)

 ®
, Graafina

®
, 

Gynécormone
®
, Hidroestron

®
, Hormogynon

®
, Klimonorm

®
, Kliogest

®
, Motovar

®
, Neofollin

®
, 

Oestroform
®
, Ovasterol-B

®
, Ovex B

®
, Ovocyclin Benzoate

®
, Ovocyclin M

®
, Ovocyclin-MB

®
, 

Primogyn B
®
, Primogyn I

®
, Progynon-B

®
, Progynon Benzoate

®
, Recthormone Oestradiol

®
, 

Solestro
®
, Unistradiol

®
, Vagifen

®
]. 

Kombinované prípravky – Alpicort F Neu
®
 sol. (obsahuje aj prednizolón a kys. salicylovú v 

zmesi 2-propanolu, propylénglykolu, L-arginínu a parfumovanej vody), Folivirin
®
 inj. (obsahuje aj 

testosterónizobutyrát).  

Estradiolum dipropionicum – syn. Oestradiolum dipropionicum, Estradioli dipropionas, skr.  

Estradiol. dipropion., ČSL 4, C24H32O4, Mr 

384,51; →estrogény. 

Estradiolum dipropionicum 

 

 

  Dôkaz 

a) Špecifická optická otáčavosť []
20

D = + 37 aţ + 41°; meria sa rozt. v dioxáne (10 mg/ml) 

pripravený z vysušenej látky. 

b) Chromatografia na tenkej vrstve silikagélu, pričom ako mobilná fáza sa pouţije zmes 

dichlóretán-metanol-voda (92 + 8 + 0,2 obj.). Hlavná škvrna na chromatograme 1 má rovnakú 

polohu (Rf asi 0,82), tvar a intenzitu zhášania fluorescencie pri 254 nm a po chem. detekcii 

rovnaké sfarbenie v dennom svetle a rovnakú fluorescenciu pri 366 nm ako hlavná škvrna na 

chromatograme 2; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí ako jediná ucelená škvrna. 

Chromatogramy 1, 2 a 3 sa pouţijú aj na skúšku na cudzie steroidy. 

c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky estradioldipropionátu získaným za rovnakých podmienok.  

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez 

lekárskeho predpisu. 

Prípravky – Injectio estradioli dipropionici; Agofollin
®
 inj., Agofollin Depot

®
 inj., Dimenformon 

Dipropionate
®
, Diovocyclin

®
, Ovocyclin Dipropionate

®
, Ovocyclin-P

®
, Progynon-DP

®
. 



Estradurin
®
 inj (Leo) – Polyestradioli phosphas 40 mg (80 mg) + Mepivacaini chloridum 5 mg (5 

mg) + Nicotinamidum 25 (40 mg) v 1 fľaštičke. Hormón s cytostatickým účinkom; 

→polyestradiol; →mepivakaín. 

Estrahexal
®
 – prípravok obsahujúci estradiol v náoplasťovej forme; pouţíva sa v th. 

menopauzovýchz príznakov. 

estragol – syn. esdragol, chavikolmetyléter, 1-metoxy-4-(2-propenyl)-benzén, C10H12O, Mr 

148,20; hlavná zloţka taragonového oleja z Artemisia dracunculus L. 

(Compositae). Pouţíva sa vo voňavkárstve a ako príchuť potravín a likérov. 

Estragol 

 

 

estramustín – estra-1,3,5(10)-3,17-trien-3,17-diol-3-[bis(2-chlóretyl)-karbamát, Ro-21-8837, 

C23H31Cl2NO3, Mr 440,41; estradiol s nadviazaným chlóretylkarbamátom (dusíkatý yperit); 

cytostatikum pripravené r. 1963. E. sa vychytáva 

prednostne bunkami s estrogénovými receptormi, napr. 

bunkami karcinómu prostaty. Intracelulárne sa 

hydrolyzuje a uvoľňuje alkylačné činidlo. Extramustín sa 

z väčšej časti vychytáva pečeňou a vylučuje sa 

intaktnými ţlčovými cestami, časť sa hydrolyzuje v 

hepatocytoch. 

Estramustín 

Indikácie – generalizovaný karcinóm prostaty, a to aj rezistentný na estrogény. 

Nežiaduce účinky – časté poruchy GIT ustupujú po redukcii dávky. Retencia tekutín môţe 

vyvolať kardiálnu insuficienciu (včas treba podávať kardiotoniká). 

Dávkovanie – 15 – 20 mg/kg per os, rozdelene v 3 dávkach. 

Prípravok – 17-fosfát C23H32Cl2O5P – NSC 89199, dvojsodná soľ estradiol-3-N(bis[2-

chlóretyl])karbamát-17-fosfátu, horčičný dusík nadviazaný na 17-estradiolfosfát – Estracyt
®
; 

dihydrogénfosfát dvojsodná soľ C23H30Cl2NNa2O6P – Emcyt
®
. 

Estrenov-Dameshekov syndróm – [Estren, Solomon, *1918, newyorský pediater; Dameshek, 

William, 1900 – 1969, newyorský hematológ] →syndrómy. 

estriol – skr. E3, syn. oestriolum, estra-3,5(10)-trien-3,16,17-triol, trihydroxyestrón, 16-

hydroxyestradiol, 1,3,5-estratrién-3,16,17-triol, 
1,3,5

-estratrién, C18H24O3, Mr 288,37; 

→estrogén. Hlavný močový metabolit estradiolu s menším hormónovým účinkom. Izoloval ho z 

moču gravidných ţien Marrian (1929). Vylučuje sa vo forme glukuronidu. Izoloval sa aj z niekt. 

rastlín. 

Estriol 

 

 

 



V gravidite placenta produkuje pomerne veľké mnoţstvá e. Vzhľadom na vysoký klírens E3 (~ 

3,3 ml/s) sa jeho stanovenie v sére al. moči (napr. pomocou RIA al. EIA) vyuţíva ako 

ukazovateľ funkcie fetoplacentovej jednotky. Stanovenie E3 v 24-h vzorke moču je zaťaţené 

chybami nesprávneho zberu, preto je lepšie vyšetriť E3 v rannej vzorke moču a vyjadriť 

výsledok na koncentráciu kreatinínu v moči. Keďţe > 90 % E3 je v moči v konjugovanej forme, 

stačí stanovenie celkového E3. Diurnálne variácie (+10 – 15 %) moţno zníţiť štandardizáciou 

času odberu, epizodické výkyvy sa minimalizujú spriemernením 3 po sebe nasledujúcich 

výsledkov. Jednorazové vyšetrenie E3 v sére má menší dg. význam. 

Zníţené hodnoty E3 v sére počas gravidity < 80 ng/l sú prejavom poruchy plodu al. matky; 

hodnoty < 28 ng/l (hodnoty E3 v moči < 4 mg/d) svedčia o pp. odumretí plodu. Pri inkompatibilite 

Rh a diabetickej fetopatii sú však napriek poškodeniu plodu nezmenené. Vylučovanie E3 klesá 

aj po podávaní niekt. antibiotík (napr. ampicilínu), a to následkom zmenenej črevnej flóry a 

obmedzenia vstupu E3 do enterohepatálneho obehu. Hodnoty nekonjugovaného E3 v plazme 

sa pritom nemenia. Pokles E3 môţe nastať aj po podávaní kortikoidov matke, kt. vyvoláva 

supresiu kôry nadobličiek plodu a zníţenie ponuky prekurzorov E3 pre placentu. Zníţené 

hodnoty celkového E3 v sére a exkrécie močom pri nezmenenej hodnote nekonjugo-vaného E3 

v sére sa zisťuje pri poruche funkcií obličiek, napr. akút. pyelonefritíde. Signálom ohrozenia 

plodu diabetickej matky je aj náhly pokles hodnôt E3 v moči o > 30 %. Tento ukazovateľ však 

treba hodnotiť opatrne, pretoţe hodnoty E3 tu môţu byť skreslené súčasne prítomnou 

nefropatiou. Zvýšené hodnoty E3 sa zisťujú fyziol. pri viacplodovej gravidite. 

Estriolsukcinát – 16,17-bis(sodium hemisukcinát) C26H30Na2O9, Mr 488,54. Prípravky – 

Orgastyptin
®
, Stiptanon

®
, Synapause

®
. 

Estrofem
®
 tbl. (Novo Nordisk A/S) – Estradiolum micronisatum 2 mg v 1 tbl. Prirodzený ovariálny 

estrogén →estradiol. 

Estrofem forte
®
 tbl. (Novo Nordisk A/S) – Estradiolum micronisatum 4 mg v 1 tbl.; →estradiol. 

estrogenum, oestrogenum, i, n. – [g. oistros ruja + g. gennan plodiť] →estrogény. 

estrogény – [estrogenum, oestrogenum] ţenské pohlavné hormóny produkované folikulmi 

vaječníka (→estradiol, →estrón) a placentou (→estriol). E. sa tvoria v granulózových bunkách 

vaječníka z androstendiónu produkovaného v tékových bunkách. Androstendión sa môţe meniť 

účinkom aromatázy na estrón al. účinkom 

17-hydroxysteroiddehydrogenázy na 

testosterón a účinkom aromatázy na estradiol. 

E. sú zodpovedné za rozvoj ţenských 

pohlavných znakov i sek. pohlavných znakov v 

puberte, u dospelej ţeny sa zúčastňujú spolu 

s hormónmi ţltého telieska na regulácii 

menštruačného cyklu. Stimulujú rast a rozvoj 

uteru, vajcovodov a vagíny, vývoj strómy a 

rast vývodov mliečnej ţľazy. Podporujú rast 

dlhých kostí v puberte, uzatváranie epifýz a 

neskôr zastavenie rastu. Ovplyvňujú 

distribúciu tuku v tele typicky ţenským spôsobom. Vyššie dávky stimulujú pigmentáciu areol a 

bradaviek, ako aj genitálnej oblasti. 



Okrem účinku na myometrium pôsobia aj na endometrium. Ich dlhodobé pôsobenie vyvoláva 

hyperpláziu endometria obvykle spojenú s abnormálnym krvácaním. V kombinácii s 

progesterónom počas menštruačného cyklu vyvoláva pravidelné krvácanie.  

E. udrţujú normálnu štruktúru koţe a krvných ciev, zniţujú resorpciu kostí antagonistickým 

pôsobením na účinky paratyrínu, spomaľujú peristaltiku a ovplyvňujú resorpciu ţivín. Stimulujú 

tvorbu viacerých enzýmov a v pečeni zvyšujú syntézu proteínov viaţucich pohlavné hormóny 

(SHBG) a tyroxín (TBG). Zvyšujú zráţanlivosť krvi, zvyšujú hodnoty HDL a mierne zniţujú LDL-

cholesterolu v plazme; hodnoty triacylglycerolov neovplyvňujú. Zodpovedajú za estrus zvierat, a 

ovplyvňujú libido človeka. Vyvolávajú vznik edémov presunom intravaskulárnej tekutiny do 

extravaskulárneho priestoru a následný pokles objemu plazmy vyvoláva kompenzačnú retenciu 

sodíka a vody. Modulujú činnosť sympatikového nervstva a kontrolujú funkciu hladkého 

svalstva. 

Syntetické e. sa delia na steroidové a nesteroidové. K steroidovým patria etinylestradiol, 

chinestrol, mestranol a i., k nesteroidovým dietylstilbestrol. Najúčinnejším z nich je 

etinylestradiol. Rýchlo sa resorbuje a podlieha enterohepatálnej cirkulácii. Mestranol sa v tele z 

50 % mení na etinylestradiol. E. sa podávajú aj parenterálne (perkutánne), čím sa obchádzajú 

ich neţiaduce účinky na pečeň. 

Stanovenie e. sa pouţíva na hodnotenie funkcie ovárií. Vzorka krvi, resp. moču sa odoberá 

medzi 3. a 7. d cyklu. 

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

Hodnoty celkových estrogénov a estriolu v moči (nmol/d) 
-----------------------------------------------––––––––––––––––––––- 
    Celkové estrogény     Estriol 
-----------------------------------------------––––––––––––––––––––- 

 Do puberty               5 – 15              6 

 Folikulová fáza             75 – 90            18 

 Stred cyklu           150 – 260     

 Luteálna fáza            140 – 185            40 

 Menopauza               2 – 25               4 

 Gravidita (posledný týţd.)  80000 – 13000 

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

estrón – [oestronum, estronum] telín, folikulín, tokokín, telykinín, ketohydroxyestrín, folikulový 

hormón, 3-hydroxyestra-1,3,5-(10)-17-ón, 1,3,5-estratrien-3-ol-17-ón, C18H22O2, Mr 270,36; 

estrogén, metabolit 17-estradiolu. Izoloval sa z moču gravidných 

ţien, kobýl, folikulov mnohých zvierat, placenty, ako aj niekt. rastlín. 

Je podstatne menej účinný ako 17-estradiol. Má lokálny 

epitelizačný a mierne hyperemizujúci účinok. Vo forme masti sa 

pouţíva v th. vredov predkolenia, omrzlín, pruritu a kraurózy pošvy.  

Estrón 

 

Ďalšie prípravky – Cistallovar
®
, Crinovaryl

®
, Destrone

®
, Disynformon

®
, Endofolliculina

®
, Estrol

®
, 

Estrugenone
®
, Femestrone Inj.

 ®
, Femidyn

®
, Folikrin

®
, Folipex

®
, Folisan

®
, Follestrine

®
, 

Follicunodis
®
, Follidrin (tablets)

®
, Glandubolin

®
, Hiestrone

®
, Hormofollin

®
, Kestrone

®
, 

Ketodestrin
®
, Kolpon

®
, Livifollin ung. Slovakofarma

®
, Menformon

®
, Oestrin

®
, Oestroperos

®
, 

Ovex
®
, Ovifollin

®
, Perlatan

®
, Thelestrin

®
, Unden

®
, Wynestron

®
; acetát C20H24O2 – Hogival

®
; 



sulfát – Conjugol
®
; sulfát piperazínová soľ C22H32N2O5S, estropipát, piperazínestrónsulfát – 

Harmogen
®
, Ogen

®
, Sulestrex Piperazine

®
]. Kombinovaný prípravok – Livikliman

®
 dr. 

Slovakofarma, obsahuje aj tiamín, fenobarbital a teobromín. Pouţíva sa v th. 

postmenopauzových výpadových javov (má min. estrogénny účinok, ale výraznejšiu sedatívnu 

aktivitu). 

estronum, oestronum, i, n. – [g. oistros ruja + g. gennan plodiť] →estrón. 

estrus, oestrus, i, m. – [g. oistros ruja + g. gennan plodiť] ruja, opakujúce sa obdobie, keď 

samice pripúšťajú samcov. 

Estulic
®
 (Sandoz) – Guanfacinum 1 mg v 1 tbl. Antihypertenzívum; →gvanfanacín. 

esuritio, onis, esuries, ei, f. – [l.] hlad, hladovka, hladovanie. 

ESWL – skr. angl. extracorporeal shock wave lithotripsy extrakorporálna litotripsia razovou vlnou. 

esylát – skr. U. S. Adopted Names Council (USAN) pre →etánsulfonát. 

 

ET 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

ET – skr. endotelín. 

ETA – 1. skr. endotracheálny aspirát; 2. etionamid; aj ETH; 3. receptor pre endotelín subtyopu A. 

etadión – 3-etyl-5,5-dimetyl-2,4-oxazolidíndión, C7H11NO3, Mr 157,17; antikonvulzívum (Didione
®
, 

Dimedione
®
, Epinyl

®
, Etydion

®
, Neo-Absentol

®
, Petidiol

®
, Petidion

®
, Petisan

®
). 

Etadión 

 

etafedrín – -[1-(etylmetylamino)etyl]benzénmetanol, C12H19NO, Mr 193,28; bronchodilatans 

(Menetryl
®
, Novedrin

®
; hydrochlorid – Nethamine

®
). 

Etafedrín 

 

etafenón – 1-[2-[2-(dietylamino)etoxy]fenyl]-3-fenyl-1-propanón, C21H27NO2, Mr 325,43; 

koronárne vazodilatans.  

Etafenón 

 

 

Indikácie – inj.: koronárna insuficiencia, najmä pri komplikáciách, napr. arytmiách 

podmienených ischémiou, hyperkinetickom sy, bronchospazmoch. Th. anginóznych záchvatov 

rezistentných voči nitritom a podpora ich účinku. 

Kontraindikácie – šokové stavy, ťaţšia hypotenzia, ťaţšie poruchy tvorby a vedenia vzruchu v 

srdci. 



Nežiaduce účinky – poruchy GIT, pokles TK. 

Dávkovanie – 10 – 20 mg i. m. al. pomaly i. v., aţ 2 – 3-krát/d. Inj. rozt. sa môţe miešať v jednej 

striekačke s fruktózou, k-strofantínom, lanatozidom C. Per os: 2-krát/d 1 dr. (á 75 mg) asi 1 h 

pred jedením. E. moţno ho podávať súčasne s digitalisovými prípravkami, saluretikami, 

antikoagulanciami, antidiabetikami a kortikoidmi. 

Prípravky – LG 11 457; hydrochlorid C21H28ClNO2, hetafenón – Asamedol
®
, Baxacor

®
, 

Corodilan
®
, Dialicor

®
, Pagano-Cor

®
, Relicor

®
. 

etafilcon A – hydrofilný materiál na kontaktné šošovky. 

etafluralín – N-etyl-N-(2-metyl-2-propenyl)-2,6-dinitro-4-

(trifluórmetyl)benzénamín, C13H14-F3N3O4, Mr 333,27; herbicídum 

(EL-161
®
, Sonalan

®
, Sonalen

®
). 

Etafluralín 

 

 

etachalón – 3-(2-etylfenyl)-2-metyl-4(3H)-chinazolinón C17H16N2O, Mr 264,31; sedatívum, 

hypnotikum (Aolan
®
). 

Etachalón 

 

 

etakridín – ethacridinum; 7-etoxy-3,9-akridíndiamín, C15H15N3O, Mr 253,29; antiseptikum a 

dezinficiens zo skupiny farbív, pouţíva sa na dezinfekciu rán a slizníc (oranţovoţlté kryštáliky z 

50 % liehového rozt.; laktát monohydrát →Ethacridinium 

lacticum. 

Etakridín 

 

 

etalón – 1. fyz. normál, kt. veľkosť sa prijala za základnú veličinu; 2. presné dĺţkové meradlo 

pouţívané na určovanie dĺţky iného dĺţkového meradla; 3. chem. štandardná vzorka v analyt. 

chémii. 

etambutol – 2,2
,
-(1,2-etándiyldiimino)bis-1-butanol, (+)-N,N-bis-[(R))-1-hydroxymetylpropyl]-

etyléndiamóniumchlorid, C10H24N2O2, Mr 204, 31; antituberkulotikum (Dadibutol
®
, EMB

®
, Sural

®
, 

Tubutol
®
; hydrochlorid – Ebutol

®
, Etambol

®
; dihydrochlorid C10H26Cl2N2O2 – Dexambutol

®
, EMB-

Fatol
®
, Etibiti

®
, Etapium

®
, Myambutol

®
, Mycobutol

®
). 

 
                 CH2OH       CH2OH 
                  Etambutol 
    CH3CH2CH NH CH2CH2 NHCHCH2CH3 

E. inhibuje syntézu metabolitu mykobaktérií, a tým poškodzuje ich metabolizmus. Pôsobí len na 

aktívne rastúce kmene mykobaktérií, najmä Mycobacterium tuberculosis. Za 2 h po podaní 25 



mg/kg sa utvára max. plazmatická koncentrácia 2,5 mg/l. Za 24 h sa do moču vylúči v 

nezmenenej forme 50 % a do stolice 20 – 22 % podanej dávky; 8 – 15 % sa vylúči vo forme 

metabolitov. U pacientov so zníţenou funkciou obličiek sa e. kumuluje v sére. 

Indikácie – pľúcna tbc (najmä s INH a STM) pri intolerancii, rezistencii al. hyperesenzitivite voči 

antituberkulotikám prvého radu. 

Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita voči prípravku, neuritída n. opticus, podávanie deťom 

< 13-r. Relat.: gravidita, podávanie ţenám v reprodukčnom veku. Opatrnosť je ţiaduca pri 

poruchách funkcie obličiek (treba zniţiť dávky). Katarakta, časté zápalové ochorenia očí, 

diabetická retinopatia.  

Nežiaduce účinky – alergia, leukopénia, periférna neuritída, retrobulbárna neuritída s poruchou 

vnímania zelenej farby, zhoršenie zrakovej ostrosti, poškodenie obličiek. Očné komplikácie 

môţu byť ireverzibilné a ich výskyt závisí od dávky. 

Dávkovanie – pacientom, kt. ešte neliečeným antituberkulotikami sa podáva p. o. v jednej 

dávke 15 mg/kg/d spolu s INH; pacientom uţ liečieným 25 mg/kg/d v jednej dávke, a to 

najmenej s jedným ďalším antituberkulotikom, na kt. sú citlivé mykobaktériíá Po 60 d podáva-

nia sa dávka e. zniţuje na 15 mg/kg/d. Pred aplikciou e. treba vykonať oftalmologické 

vyšetrenie (zraková ostrosť a farbocit), periodicky treba sledovať funkcie obličiek a hemopoézu.  

etamifylín – syn. etamiphyllinum, milofylín, 7-[2-(dietylamino)etyl-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-1H-

purín-2,6-dión, C13H21ON5O2 Mr 279,34; bronchodilatans (heparinát – Milhéparine
®
; jódmetylát 

– Iodaphyline
®
, Iodafilina

®
, Jodo-Metil-Fillina

®
). 

Etamifylín 

 

 

 

 

etamivan – N,N-dietyl-4-hydroxy-3-metoxybenzamid, dietylamid kys. vanilovej, C12H17NO3, Mr 

223,27; centrálne a dychové stimulans (Cardiovanil
®
, Emivan

®
, Vanlid

®
). 

Etamivan 

 

 

Etamon
®
 →tetraetylamóniumchlorid. 

etamoxytrifetol – -[4-[2-(dietylamino)etoxy]fenyl]-4-metoxy--fenylbenzénetanol, C27H33-NO3, 

Mr 419,54, MER-25; antagonista estrogénov. 

Etamoxytrifenol 

 

etamsylát – kombinácia 2,5-dihydroxybenzénsulfónovej s N-etyletánamínom, C10H17NO5S, Mr 

263,33; nešpecifické hemostatikum pôsobiace prevaţne na 

kapilárne krvácanie. Predpokladá sa, ţe ovplyvňuje adhéziu 



trombocytov na kapilárnu stenu, mechanizmus účinku však nie je známy. 

Etamsylát 

Indikácie – profylaxia a th. rozsiahlych kapilárnych krvácaní pred chir. výkonom a po ňom na 

silne prekrvených tkanivách (ORL, gynekológia-pôrodníctvo, urológia, stomatológia, očná a 

plastická chir. ap.). V internej medicíne profylaxia a th. kapilárneho krvácania rôznej etiológie a 

lokalizácie, adjuvantná th. pri trombocytopénii. 

Nežiaduce účinky – prechodný pokles TK po i. v. podaní, príleţitostne bolesti hlavy, vyráţky, 

nauzea. 

Dávkovanie – inj.: pred operáciou 500 mg i. v. al. i. m., počas operácie 500 mg i. v., po operácii 

1000 mg/d rozdelene. Lokálne sa napustí kompresia al. tampón inj. rozt. a prikryje sa ním 

loţisko krvácania. Tbl.: 500 – 750 mg 3 h pred výkonom, 1000 – 2000 mg/d po operácii v 

čiastkových dávkach. Pri meno-metrorágii sa podáva 3 – 4-krát 250 mg od 5. d menštruácie aţ 

do 5. d nasledujúceho cyklu. 

Prípravky – E 141
®
 MD 141

®
, Aglumin

®
, Altodor

®
, Biosinon

®
, Dicynene

®
, Dicynone

®
). 

etamycín – syn. etamycín A, neoviridogrizeín IV, viridogrizeín, C44H62N8O11, Mr 879,04; 

monocyklické peptidolaktónové antibiotikum 

produkované kultúrou Streptomyces griseus a i. 

druhmi Streptomyces, kt. sú účinné proti 

grampozit. baktériám, Mycobacterium 

tuberculosis a niekt. hubám.  

 

 

 

Etamycín 

 

 

etán – bimetyl, dimetyl, metylmetán, etylhydrid, C2H6, Mr 30,07. Bezfarebný plyn bez zápachu, 

horľavina. 

etánamín →etylamín. 

etántiol – etylmerkaptán, látka vyuţívaná na dodávanie zápachu (odorizáciu) zemného plynu. 

etanautín →etylbenzhydramín. 

etanercept – látka pôsobiaca proti TNF, pouţíva sa napr. v reumatológii (Enbrel). 

etanol – syn. ethanolum, etylalkohol, absol. alkohol, anhydrid alkoholu, dehydratovatý alkohol, 

etylhydrát, etylhydroxid, lieh, C2H6O, C2H5OH, Mr 46,07. Je to bezfarebná kvapalina, príjemnej 

vône, štipľavej chuti, t. t. -112 °C, t. v. 78,4 °C,  46,07 d.cm
-3

, Mieša sa s vodou, tvorí s ňou 

konštantne vriacu binárnu zmes s 95,58 % obsahom e. Absolútny etanol (100 %) moţno 

vyrobiť opakovanou destiláciou za pouţitia CaO al. azetropickou destiláciou s benzénom, 

pričom voda najprv destiluje v ternárnej zmesi, kt. má zo všetkých zloţiek najniţšiu t. v. (64,35 



°C), potom destiluje zmes alkoholu a benzénu (pri 67,25 °C) a nakoniec 100 % e. (pri 78,32 

°C). Na technické ciele sa pouţíva denaturovaný etanol pridaním benzénu, pyridínu, benzínu, 

veľmi jedovatého metanolu a éteru. E. sa vyrába sa skvasovaním cukrových rozt. (melasy) 

disimulačným procesom kvasiniek, najmä z rodu Saccharomyces. Teoreticky zo 100 g glukózy  

vznikne  51,34  g  e., 48,66 g CO2, prakticky 47,8 - 48,1 % e., 47,0 – 47,6 % CO2 a 4,3 – 5,2 % 

vedľajších splodín. Priamo skvasiteľná je fruktóza, galaktóza, glukóza a manóza; sacharóza, 

laktóza a rafinóza aţ po rozštiepení na hexózu, lenb v niekt. prípadoch priamo. Moderná výroba 

e. sa zakladá na hydratácii etylénu. Pouţíva sa ako miestne antiseptikum; →alkohol. 

etanolamín – 2-aminoetanol, monoetanolamín, kolamín, C2H7NO, Mr 61,08. Viskózna, 

hygroskopická tekutina amoniakálneho zápachu, absorbuje CO2 (oleát C20H41NO3, pouţíva sa 

ako sklerotizačná látka – Antivariz
®
, Esclerosina

®
, Ethamolin

®
). Etanolamínfosfát vápenatý 

(angl. calcium aminoethanol phosphate – AEP) sa študuje v súvislosti s th. autoimunitných 

chorôb, dimetyletanolamín (angl. dimethylaminoethanol – DMAE), ako prekurzor cholínu 

s perspektívou alternatívnej th. demencií.  

etanolová gelifikácia plazmy – test na orientačné zistenie aktívneho trombínu v obehu, aktivácie 

hemokoagulácie (parakoagulácie plazmy) a prítomnosti monomérov →fibrínu. 

Postup: k 0,5 ml plazmy bez trombocytov vo Wassermannovej skúmavke pridá 1 kv. 0,1 N rozt. 

NaOH a 0,15 ml 50 % etanolu a obsah skúmavky sa kývavým pohybom premieša a nechá stáť 

pri teplote 20 aţ 24 °C, potom sa kaţdú min. sa kontrolue vznik gélu. V prítomnosti monomérov 

fibrínu vzniká gél uţ v priebeh 1, min; vznik gélu po 10 min sa nepokladá za špecifický. 

état – [franc., l. status] stav.  

État criblé →status cribralis. 

État de mal – [franc.] status epilepticus; →epilepsia. 

État de petit – [franc.] status petit mal; →epilepsia. 

État lacunaire – [franc.] status lacunaris, mnohopočetné malatické loţiská následkom poruchy 

prietoku krvi mozgom s hypoxiou mozgu, kt. sa prejavujú poruchy CNS (Pierre Marie). 

État mamelonné – [franc. mamelon bradavka] hyperplázia slizníc ústnej dutiny pri chron. 

gastritíde s tvorbou malých bradavkovitých vyvýšenín. 

État marbré →status marmoratus. 

etaverín – syn. etylpapaverín, 1-[(3,4-dietoxyfenyl)metyl]- 6,7-dietoxyizochinolín, C24H29-NO4, Mr 

395,48; antispazmodikum (Dyscural
®
; hydrochlorid 

C24H30ClNO4 – Barbonin
®
, Circubid

®
, Diquinol

®
, Ethabid

®
, 

Isovex
®
, Laverin

®
, Papetherine

®
, Perparin

®
, Perperine

®
. 

Etaverín 

 

 

 

etebenecid – kys. 4-[(dietylamino)sulfonyl]benzoová, C11H15NO4, Mr 257,32; urikozurikum, 

inhibuje vylučovanie penicilínu (Antidipsin
®
, Longacid

®
, Urelim

®
). 



Etebenecid 

 

ETEC – skr. enterotoxigénne (enterotoxické) E. coli. Kmene týchto baktérií produkujú 

enterotoxíny (kódované na plazmidoch), kt. vyxvolávajú hnačkové choroby (enterotoxikózy), 

najmä endemicky v teplých oblastiach (hnačky cestovateľov). Enterotoxín E. coli môţe byť 

termolabilný (analogicky toxínu Vibrio cholerae) al. termostabilný.. 

etefón – syn. kamposan, kys. (2-chlóretyl)fosfónová, kys. chlóretánfosfónová, CEPA, C2H6-

ClO3P, ClCH2CH2PO(OH)2, Mr 144,48; regulátor rastu rastlín uvoľňujúci etylén. Sprejové 

prípravky sú extrémne kyslé (pH 1,0), po inhalácii môţu vyvolať podráţdenie koţe a slizníc 

(Cerone
®
, Ethrel

®
, Florel

®
). 

etén →etylén. 

eténzamid – syn. etbenzamid, 2-etoxybenzénkarbonamid, 2-etoxybenzamid, C9H11NO2, Mr 

165,19; analgetikum (Lucamide
®
, Protopyrin, Trancalgyl

®
). 

Eténzamid 

 

 

etazoláthydrochlorid – etylester monohydrochlorid kys. 1-etyl-4-[(1-metyletylidén)hydrazino]-1H-

pyrazolo[3,4-b]pyridín-5-karboxylovej; trankvilizér. 

eter (dietyléter) – syn.  dietyloxid, etoxyetán, éter, etyloxid, anestetický éter, kvapalné 

anestetikum éterového typu. Je horľavý a vo vysokej koncentrácii výbušný; →dietyléter. 

Indikácie – anestézia s uspokojivou analgéziou a svalovou relaxáciou. V humánnej medicíne sa 

uţ nepouţíva.  

Kontraindikácie – hypertenzia, intrakraniálna hypertenzia, diabetes mellitus. 

Nežiaduce účinky – nepokojný úvod, podráţdenie dýchacích ciest, nauzea, vracanie, zvýšená 

aktivita sympatika, dlhodobé odznievanie; zriedka malígna hypertermia. 

Interakcie – zvyšuje účinok sympatikomimetík a nedepolarizujúcich kurarimimetík. 

Dávkovanie – úvodná anestézia asi 20 obj. % v zmesi so vzduchom, udrţovanie koncentrácie 4 

– 6 %. V krajnej núdzi ho moţno podať v otvorenom systéme bez kvantit. odparovača a bez 

prívodu medicinálnych plynov; je kompatibilný s vápennou zmesou. 

Prípravky – Aether pro narcosi
®
 inh. Synthesia. 

éterické oleje →silice, prírodné voňané látky z rastlín, väčšinou terpenické uhľovodíky a ich 

deriváty; k významným e. patrí bergamotová, citronelová, ciotrónová, eukalyptová, genáriová, 

jazmínová a ďalšie silice.  

Eternodov sínus – [Eternod, August Francois Charles, 1854 – 1932, švajč. histológ] cievna 

slučka spájajúca chóriové cievy s cievami na dne ţĺtkového vaku. 

eterobarb – 5-etyl-1,3-bis(metoxymetyl)-5-fenyl-2,4,6-(1H,3H,5H)-pyrimidíntrión, C16H20-N2O5; 

barbiturát s antikonvulzívnym účinkom (Ex 12-095
®
, Antilon

®
). 



Eterobarb 

 

 

eterománia – [aetheromania] éterová toxikománia. 

etersalát – 2-[4-(acetylamino)fenoxy]etylester kys. 2-(acetyloxy)benzoovej, C19H19NO6, Mr 

357,37; analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum (Daital
®
). 

Etersalát 

 

 

étery – látky charakteristické alkylovými al. arylovými skupinami spojenými kyslíkovým mostíkom, 

všeobecného vzorca R–O–R; alifatické a alicyklické éétery sú riedke prchavé a horľavé 

kvapaliny s narkotickými vlastnosťami, s tendenciou k automatickej oxidácii a tvorbe 

explozívnych peroxidov. Étery viacmocných alkoholov sú významnými rozpúšťadlami, étery 

celulózy sú spojivami náterových materiálov a lepidiel, fenoétery sú surovinanmi kozmetického 

a farn. priemyslu 

ETF – skr. angl. electron transfer flavoprotein flavoproteín prenášajúci elektróny. 

Ethacridinium lacticum – skr. Ethacrid. lact., syn. Ethacridini lactas, mliečnan etakridínia, syn. 

akrinol, Ethacridini lactas, ČSL 4, monohydrát mliečnanu 2-etoxy-6,9-diaminoakridínia, 

C18H21N3O4.H2O, Mr 361,40 (Mr bezvodého je 

343,38). Je to ţltý, jemný, mikrokryštalický prášok 

bez zápachu, slabo kyslej, trocha horkej chuti. 

Antiseptikum.  

Ethacrinium lacticum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí zahriatím v 5,0 ml vody, pridá sa niekoľko kv. rozt. dusitanu 

sodného a zriedenej kys. chlorovodíkovej; rozt. sa sfarbí intenzívne fialovočerveno (prim. 

aromatická aminoskupina). 

b) Asi 0,1 g vzorky sa rozpustí zahriatím v 5,0 ml vody a pridajú sa 2,0 ml zriedeného rozt. 

hydroxidu sodného; vylúči sa ţltá zrazenina (etakridín). Tekutina sa sfiltruje a k filtrátu, kt. uţ nie 

je ţlto sfarbený, sa pridajú 2,0 ml zriedenej kys. sírovej. 5 kv. takto získaného rozt. sa zahrieva 

2 min na vodnom kúpeli s 1,0 ml koncentrovanej kys. sírovej a po ochladení sa pridajú 2 kv. 

rozt. gvajakolu; rozt. sa po chvíli sfarbí svetlo červeno (mliečnan). 

  Stanovenie obsahu 

Asi 0,1300 g vzorky sa rozpustí v 2,0 ml bezvodej kys. mravčej, pridá sa 50,0 ml anhydridu kys. 

octovej a ihneď sa pozvoľna titruje odmerným rozt. kys. chloristej 0,05 mol/l za 

potenciometrickej indikácie (sklená a nasýtená kalomelová elektróda). Zistená spotreba sa 

koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,05 mol/l zodpovedá 0,01717 g C18H21N3O4. 



Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. je 0,05 g, denná p. o. 0,15 g. 

Prípravky – Acrolactine
®
, Ethodin

®
, Metifex

®
, Rimaon

®
, Rivanol

®
, Vucine

®
. 

Ethambutol
®
 tbl (Pharmachim) – Ethambutoli dihydrochloridum 250 al. 400 mg v 1 tbl. 

Antituberkulotikum; →etambutol. 

ethamivan →etamivan. 

ethamsylatum →etamsylát.  

ethanolum →etanol. 

ethanolaminum →etanolamín. 

ethaverinum hydrochloridum →etaverínhydrochlorid. 

ethchlorvynol →etchlórvynol. 

ethenum →etén. 

ether →éter. 

ethica, ae, f. – [g. éthos mrav] →etika. 

Ethinylestradiolum - skr. Ethinylestradiol., syn. aethinyloestradiolum, etinylestradiol, ČSL 4, 17-

etinyl-1,3,5(10)-estratrien-3,17-diol; 17-etinyl-1,3,5(10)-

estratrién-3,17-diol, C20-H24O2, Mr 296,41; syntetický perorálne 

účinný estrogén. Je to biely aţ slabo naţltlý kryštalický prášok, 

bez zápachu, dimorfný, prakticky nerozp. vo vode, ľahko rozp. v 

95 % liehu, mierne rozp. v chloroforme a ľahko rozp. v acetóne a 

éteri; →estrogény. 

Ethinylestradiolum 

  Dôkaz 

 a) Teplota topenia: 181 - 185 °C. 

b) Chromatografia na tenkej vrstve silikagélu, pričom ako mobilná fáza sa pouţije zmes 

dichlóretán–metanol–voda (92 + 8 + 0,2 obj.). Hlavná škvrna na chromatograme 1 má rovnakú 

polohu (Rf asi 0,82), tvar a intenzitu zhášania fluorescencie pri 254 nm a po chem. detekcii 

rovnaké sfarbenie v dennom svetle a rovnakú fluorescenciu pri 366 nm ako hlavná škvrna na 

chromatograme 2; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí ako jediná ucelená škvrna. 

Chromatogramy 1, 2 a 3 sa pouţijú aj na skúšku na cudzie steroidy. 

c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky sa zhoduje so 

spektrom overenej vzorky etinylestradiolu získaným za rovnakých podmienok. Ak spektrá nie sú 

totoţné, rozpustia sa obidve látky v chloroforme, odparia, vysušia a skúška sa opakuje; 

výsledok tejto skúšky je rozhodujúci. 

  Stanovenie obsahu 



Asi 0,1000 g vzorky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po 

značku. Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektro-

fotomerické meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 281 nm proti 95 % liehu. 

Obsah E. v % (x) sa vypočíta podľa vzorca (→fotometrické metódy) s hodnotou A1cm
1%

 = 71. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Pouţíva sa pri insuficiencii ovárií, klimakterických ťaţkostiach, funkčnom krvácaní z maternice a 

pri karcinóme prostaty a prsníka. Pouţíval sa v kombinácii s gestagénmi 

(chlórmadinónacetátom, dezogestrelom, etynodiolom, gestodénom, lynestrenolom, 

noretindrónom al. norgestrelom) ako antikoncepčný prostriedok, ako aj v kombinácii s 

dimetisterónom, medroxyprogesterónom al. megestrolacetátom. Pokladá sa za karcinogén. 

Indikácie – karcinóm prostaty, metastazujúci karcinóm prsníka v neskorej postmenopauze a 

upresnenie cytologickej dg. pri vyhľadávaní karcinómu krčka maternice. 

Kontraindikácie – gravidita, karcinóm endometria a prsníka u ţien vo fertilnom veku, ťaţké 

hepatopatie, idiopatická cholestatická hepatóza, Dubinov-Johnsonov a Rotorov sy.; 

predchádzajúce a súčasné tromboembolické poruchy, celkový zlý stav; samotná aplikácia 

etinylestradiolu pri prim. metastazujúcom karcinóme prsníka so zápalovou zloţkou; u pacientov 

s rozsiahlymi metastázami do kostí; arytmie; ťaţká ateroskleróza vrátane mozgovej a 

poškodenie obličiek; insuficiencia srdca a opuchy. 

Nežiaduce účinky – nauzea, vracanie (medzi 4. – 6. d podávania obvykle ustupujú). U muţov je 

moţný výskyt prejavov feminizácie, gynekomastie, porúch libida a impotencie. Pri vzniku 

intermenštruálneho krvácania je indikovaná kyretáţ bez prerušenia th. Pri dlhodobom podávaní 

sa ojedinele dostavujú kardiovaskulárne, neuropsychické poruchy, zvýšené riziko 

tromboembólií, cholecystopatia, poruchy pečeňových funkcií, incontinentia urinae. 

Dávkovanie – generalizovaný karcinóm prostaty: spočiatku individuálne, obvykle 3-krát 1 

mg/týţd., udrţovacia dávka 1 – 2 mg/týţd. Metastazujúci karcinóm prsníka: 3-krát 1 mg/týţd. 

(obeň), udrţovacia dávka 1 mg/týţd., u pacientiek s hmotnosťou > 60 kg 2 mg/týţd. U 

pacientiek v neskorej postmenopauze s rozsiahlymi metastázami v kostiach sa odporúča ako 

iniciálna dávka krátko pôsobiaci estrogén (riziko hyperkalciémie). Th. musí trvať po celý ţivot. 

Dg. pouţitie: jednorazové podanie 1 mg 14 d pred odberom cytol. rozteru u menštruujúcich ţien 

8. – 10. d a odber u ţien uţívajúcich hormónovú antikoncepciu aplikácia 7. d a odber o 1 týţd.; 

u nemenštruujúcich ţien odber 12. – 15. d po aplikácii. 

Prípravky – Diogyn E
®
, Dufaston

®
, Dyloform

®
, Esteed

®
, Estigyn

®
, Estinyl

®
, Eston-E

®
, Ethidol

®
, 

Ethinyl-Oestradiol
®
, Ethy 11

®
, Eticyclol

®
, Eicyclin

®
, Etinestrol

®
, Etinoestryl

®
, Etivex

®
, Feminone

®
, 

Ginestrene
®
, Gynolett

®
, Inestra

®
, Kolporyn

®
, Linoral

®
, Lynoral

®
, Menolyn

®
, Neo-Ostrone

®
, 

Norma-oestron
®
, Novestrol

®
, Oradiol

®
, Orestralyn

®
, Palonyl

®
, Perovex

®
, Primogyn C

®
, Primogyn 

M
®
, Progylut

®
, Progynon C

®
, Progynon M

®
, Roldiol

®
, Spanestrin

®
, Ylestrol

®
; sulfonát – 

Turisteron
®
.  

Dávkovanie – th. jednotlivá dávka perilingválne je 0,00001 – 0,0002 g, denná 0,00001 – 0,001 

g.  

Ethionamidum – skr. Ethionamid., ČSL 4, etionamid; 2-etyl-4-pyridínkarbotioamid, C8H10-N2S, Mr 

166,24. Je to intenzívne ţltý kryštalický prášok, bez zápachu al. nanajvýš 

slabého zápachu po sulfide, nepríjemnej chuti; na svetle je nestály. Je prakticky 



nerozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu, ťaţko rozp. v chloroforme a dobre rozp. v 

metanole. Tuberkulostatikum. 

   Ethionamidum 

Dôkaz 

a) Asi 0,02 g sa v porcelánovom tégliku zahrieva s 0,10 g bezvodého uhličitanu sodného; 

unikajúce pary zapáchajú po pyridíne. 

b) Asi 0,05 g vzorky sa rozpustí v 5,0 ml metanolu a pridá sa 1,0 ml rozt. dusičnanu 

strieborného; vznikne hnedočierna zrazenina. 

c) Teplota topenia: 160 - 164 °C. 

d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (10 mg/ml), merané v rozsahu 230 – 

350 nm v 10 mm vrstve proti tomu istému rozpúšťadlu, javí max. pri 290 ± 1 nm a min. pri 255 ± 

1 nm. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,150 g vysušenej látky sa rozpustí v 20,0 ml bezvodej kys. octovej a titruje sa odmerným 

rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a nasýtená kalomelová 

elektróda). Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,01662 g C8H10N2S. 

Uchováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

Dávkovanie – dms o. o. 0,5 g, dmd p. o. 1,0 g. 

Prípravok – Obducenta ethionamidi (Ethioniamid
®
). 

ethioninum →etionín. 

ethisteronum →etisterón. 

ethmo- – prvá časť zloţených slov z g. éthmos sito, riečica. 

ethmocarditis, itidis, f. – [ethmo- + g. cardiá srdce + -itis zápal] →etmokarditída. 

ethmocephalia, ae, f. – [ethmo- + g. kefalé hlava] →etmocefália. 

ethmocephalus →etmocefalus. 

ethmofrontalis, e – [os ethmoidale + os frontale čelová kosť] →etmoidofrontálny. 

ethmoidectomia, ae, f. – [os ethmoidale + g. ektomé vyňatie] →etmoidektómia. 

ethmoides, es, ethmoidalis, e – [os ethmoidale čuchová kosť] →etmoidový. 

ethmoiditis, itidis, f. – [os ethmoidale čuchová kosť + -itis zápal] →etmoiditída. 

ethmoidolacrimalis, e – [os ethmoidale čuchová kosť + os lacrimale slzná kosť]  

→etmoidolakrimálny. 

ethmoidomaxillaris, e – [os ethmoidale čuchová kosť + maxilla horná čeľusť]  

→etmoidomaxilárny. 

ethmoidonasalis, e – [os ethmoidale čuchová kosť + os nasale nosová kosť] →etmoidonazálny. 



ethmoidopalatalis, e – [os ethmoidale čuchová kosť + palatum podnebie] →etmoidopalatálny. 

ethmoidotomia, ae, f. – [os ethmoidale čuchová kosť + g. tomé rez] →etmoidotómia. 

ethnicus, a, um – [g. ethnos národ, ľud] →etnický. 

ethno׀graphia,ae, f. – [g. ethnos národ, ľud + g. grafein písať] →etnografia. 

ethoglucid →etoglucid. 

ethoheptazinum →etoheptazín. 

ethohexadiol →etohexadiol. 

ethologia, ae, f. – [g. ethos mrav, povaha] →etológia. 

ethoglucid →etoglucid. 

ethoheptazinum →etoheptazín. 

ethohexadiol →etohexadiol. 

ethomoxanum →etomoxam. 

ethonamum →etonamnitrát. 

ethopaedia, ae, f. - [g. ethos mrav, povaha + g. paideiá výchova] →etopédia.  

ethosuximidum →etosuximid. 

ethotoinum →etotoín. 

ethoxazenum →etoxazén. 

ethoxzolamidum →etoxzolamid. 

Ethrane
®
 sol (Abbott) – Enfluranum, fľaštička s obsahom 125 ml; celkové anestetikum, inhalačné 

kvapalné prchavé anestetikum zo skupiny halogenovaných éterov so stredne analgetickým 

účinkom; →enflurán. 

Ethril
®
 →erytromycínstearát. 

ethyl →etyl. 

Ethylene-L-dicystein (EC) Kit
®
 in vivo inj. sicc. (Institute of Isotope) – rádionuklidové 

diagnostikum, pouţíva sa pri nefrografii ako náhrada 
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I-hipuranu). Zloţenie: Fľatička A - 

Diethylcystinum 2 mg + Natrii hydrogenphosphas dihydricus 13,3 mg + Mannitolum 30 mg + 

Acidum ascorbicum 0,5 mg + Dinatrii edetas dihydricus 0,35 g. Fľaštička B - Stannosi chloridum 

dihydricum 0,2 mg + Acidum tartaricum 48 mg + Acidum ascorbicum 12 mg. Fľaštička C: Kalii 

dihydrogenophosphas 18,2 mg + Acidum ascorbicum 12 mg.  

ethylenglycolum – dvojsýtny alkohol HOCH2CH2OH, bezfarebná viskózna kvapalina sladkej 

chuti, neobmedzene miešateľná s vodou, toxická. Pouţíva sa v nemŕznucích zmesiach 

(Fridex
®
); →etylénglykol. 

ethylismus, i, m. →alkoholizmus. 

Ethylmorphinium chloratum – syn. Aethylmorphinium chloratum, Ethylmorphini hydrochloridum, 

skr. Ethylmorphin. chlorat., chlorid etylmorfínia, ČSL 4, dihydrát etylmorfíniumchloridu, chlorid 

7,8-didehydro-4,5-epoxy-3-etoxy-17-metylmorfínan-6-olu, C19H24ClNO3.2 H2O, Mr 385,89, Mr 



bezvodého 349,86. Je to biely al. takmer biely mikrokryštalický al. zrnitý prášok, bez zápachu. 

Je ľahko rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu a ťaţko rozp. v chloroforme. Antitusikum, 

narkotické analgetikum, chemotikum s účinkom →morfínu a →kodeínu. 

Ethylmorphinum chloratum 

 Dôkaz 

a) Asi k 2 mg vzorky sa pridá na porcelánovej miske 1,0 ml rozt. formaldehydu v kys. sírovej a 

premieša sa; vznikne ihneď oranţovohnedé sfarbenie (rozdiel od morfínu a kodeínu). 

b) Asi 0,2 g vzorky sa rozpustí v 4,0 ml vody, pridá sa 1,0 ml zriedeného rozt. amoniaku a 

nechá sa 15 min stáť. Vzniknutá kryštalická zrazenina sa odfiltruje; filtrát sa pouţije na skúšku 

c). Zrazenina sa premýva vodou, aţ filtrát nereaguje na chloridy a suší 24 h v exsikátore nad 

silikagélom; v kapiláre sa topí pri 83 – 89 °C (etylmorfín). 

c) K filtrátu zo skúšky b) sa pridajú 2,0 ml zriedenej kys. dusičnej a 0,50 ml rozt. dusičnanu 

strieborného; vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, 

nerozp. v koncentrovanej kys. dusičnej (Cl
-
). 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,3000 g sa rozpustí v 20,00 ml bezvodnej kys. octovej, pridá sa 5,0 ml anhydridu kys. 

octovej, 10,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej, 3 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa 

odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového do modrého sfarbenia. Zistená spotreba kys. 

chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,03859 g C19H24ClNO3 . 2 H2O.  

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydávať bez 

lekárskeho predpisu. Podlieha zákonným ustanoveniam o omamných látkach. 

Ide o derivát morfínu podobný kodeínu, ale so silnejšími analgetickými a antitusickými účinkami. 

Dobre sa vstrebáva z GIT 

Indikácie – 1. chemotikum v th. glaukómu, iritídy a rohovkových vredov, miestne pri 

konjunktivitíde; 2. pouţíval sa aj ako antitusikum pri suchom dráţdivom kašli pri akút. zápaloch 

dýchacích ciest, tbc ap., na tlmenie kašľa u pacientov so spontánnym pneumotoraxom, 

hemoptýzou a pred dg. výkonom. 

Kontraindikácie – viaznuca expektorácia, pokročilejšie štádiá obštrukčnej bronchopulmonálnej 

choroby. 

Nežiaduce účinky – výskyt ~ 4 – 5 %; útlm al. eufória aţ zmätenosť, závraty, nauzea, vracanie, 

zápcha, biliárne spazmy, poruchy mikcie, sucho v ústach, návaly tepla, bradykardia, palpitácie, 

mióza, raš, urtika, trombocytopénia, deti sú citlivejšie najmä na útlm dýchacieho centra. Hrozí 

lieková závislosť morfínového typu. 

Dávkovanie – dms p. o. 0,1 g, dmd p. o. 0,3 g. Th. dávka jednotlivá p. o. 0,015 – 0,03 g, denná 

p. o. 0,03 aţ 0,09 g. 

Prípravky – hydrochlorid C19H24ClNO3.2 H2O – Codethyline
®
, Diolan

®
 tbl., Dionin

®
; metjodid 

C20H26INO3 – Trachyl
®
. 

Ethylum biscumaceticum – skr. Ethyl. biscumacet., ČSL 4, syn. Aethylum biscumaceticum, 

Ethylis bis-coumacetas, etylbiskumacetát, etylester kys. bis-(4-hydroxy-3-kumarinyl)-octovej, 

C22H16O8, Mr 408,36. Je to biely al. slabo naţltlý prášok bez 



zápachu, horkej chuti, veľmi ťaţko rozp. vo vode,  ťaţko  rozp.  v  95 %  liehu  a  ľahko rozp. v 

chlo- roforme; rozpúšťa sa v rozt. alkalických hydroxidov. Antikoagulans. 

Ethylum biscumaceticum 

  Dôkaz 

 a) Teplota topenia: 176 – 182 °C. 

b) Na tenkú vrstvu silikagélu bez pojidla s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm sa 

nanesú na štart rozt. látok v zmesi dichlórmetán-metanol (1 + 1 obj.) v poradí: 

 1. 20 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml) 

 2. 20 ml rozt. overenej vzorky etylbiskumacetátu (10 mg/ml). 

Vyvíja sa zmesou cyklohexán-chloroform-koncentrovaná kys. octová (5 + 5 + 2). Po vybratí z 

komory sa vrstva vysuší v prúde teplého vzduchu a pozoruje sa vo svetle ortuťovej výbojky s 

max. ţiarenia pri 254 nm. Na chromatograme 1 sú patrné nanajvýš 3 škvrny zhášajúce 

fluorescenciu; hlavná škvrna má zhodnú polohu a intenzitu zhášania so škvrnou na 

chromatograme 2. Chromatogram 1 sa pouţije aj na skúšku čistoty. 

c) 0,0250 g vzorky sa v odmernej banke na 50 ml rozpustí v 25,0 ml metanolu a 5,0 ml 

zriedeného rozt. hydroxidu sodného a roztok sa doplní vodou po značku. K 1,0 ml tohto rozt. sa 

v ďalšej odmernej banke na 50 ml pridá 25,0 ml metanolu, 5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu 

sodného a doplní sa vodou po značku. Absorpčné sektrum výsledného rozt. (10 mg/ml), 

merané v 10 mm vrstve proti kontrolnému rozt. javí v ultrafialovej časti maximá pri 222 ± 1 nm a 

310 ± 1 nm. 

  Stanovenie obsahu 

Asi 0,2500 g (q) sa rozpustí v 60 ml acetónu, pridá sa 24,0 ml vody a roztokom sa 10 min 

prebubláva dusík. Potom sa titruje odmerným rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l v atmosfére 

dusíka za potenciometrickej indikácie do inflexného vrcholu (sklená a nasýtená kalomelová 

elektróda); je nevyhnutné pouţiť potenciometer s registračným zariadením v derivačnom 

zapojení. Od zistenej spotreby sa odčíta spotreba odmerného rozt. zo skúšky na voľnú kys. 

bizoxykumarinyloctovú (skúška čistoty) prepočítaná na naváţku q; z rozdielu spotrieb sa 

vypočíta obsah C22H16O8. 

1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 ml/l zodpovedá 0,04084 g C22H16O8. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. 

E. b. vytesňuje vitamín K1, čím zniţuje koagulačnú aktivitu protrombínu, plazmatických faktorov 

VII, IX, X a proteínu Ca S. Pôsobí na ich biosyntézu v pečeni, neovplyvňuje však faktory uţ 

cirkulujúce v krvi a syntetizované ešte pred jeho podaním. Antikoagulačný účinok má preto 

určitú latenciu, kt. závisí od rýchlosti prirodzeného zániku týchto faktorov. Najrých-lejšie klesá 

aktivita faktorov VII a proteínu C (~ 8 %/h), pomalšie faktorov VIII a X a naj-pomalšie 

protrombínu (~ 1 %/h). 

E. b. sa vstrebáva z GIT pomerne dobre a rýchlo, 90 % sa viaţe na plazmatické bielkoviny, 

eliminácia z plazmy je rýchla; priemerný t0,5 je 2,5 h, závisí od podanej dávky a značne kolíše. 

Vylučuje sa močom vo forme antikoagulačne neúčinných metabolitov; účinná látka prechádza 

placentovou bariérou a prestupuje do materského mlieka. 



Indikácie – trombotické a tromboembolické ochorenia po ukončení th. heparínom, prevencia a 

th. ţilovej tepnovej a vnútrosrdcovej trombózy; prevencia pľúcnej embólie a embólie do veľkého 

obehu; prevencia trombózy pri akút. osteonekróze bedrového kĺbu; sek. prevencia infarktu 

myokardu; zabezpečenie elekt. a farmakol. prevodu fibrilácie predsiení na sínusový rytmus; 

thrombangiitis obliterans; recidivujúce e po inej th. neustupujúce tromboflebitídy v povrchom 

ţilovom systéme; vrodený deficit antrombínu III a proteínu C a S. 

Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na účinnú látku al. niekt. pomocnú látku, krvné choroby 

spojené so zvýšenou krvácavosťou; ţalúdkový a dvanástnikový vred, ulcerózna kolitída, 

zvýšená fibrinolýza (napr. pri operáciách prostaty, maternice, pri akút. pankreatitíde, nádoroch 

pankreasu); mozgové krvácanie; úraz a predoperačné stavy; 1. a 2. trimester gravidity, 

novorodenecký vek. Relat.: choroby pečene, GIT, nádory pľúc, ťaţšia obehová nedostatočnosť, 

infarkt myokardu pri súčasnej hypertenzii; hypertenzia s rizikom mozgového krvácania; 

obličková nedostatočnosť; krvácania na očnom pozadí; sepsa; šestonedelie, dojčenie. 

Nežiaduce účinky – výskyt ~ 10 %; nejzávaţnejšie sú hemorágie tkanív a orgánov vyvolané 

najčastejšie predávkovaním pri nedostatočnej laborat. kontrole al. inerakciami s inými súčasne 

podávanými liekmi (krvácanie z ďasien, erytrocytúria aţ hematúria); alopecia, horúčka, 

nevoľnosť, vracanie hnačky, hypersenzitívne reakcie, zriedka kumarínová nekróza koţe a 

podkoţia pri ťaţkom poklese proteínu C v prvých d th. (proteín C klesá prvý).  

Interakcie – antikoagulačný účinok e. b. zvyšuje: 1. vytesňovanie z väzby na krvné bielkoviny 

(salicyláty, PAS, pyrazolóny, fenamáty, kys. etakrynová, nalidixín, perorálne antidiabetiká, 

kotrimoxazol, sulfametiazol, disulfiram, metylfenidát, metronidazol, dextropropoxyfén a i.); 2. 

synergická inhibícia tvorby koagulačných faktorov (anaboliká, fenotiazíny, salicyláty, 

tetracyklíny, chinidín); 3. ovplyvnenie iných mechanizmov (širokospektrálne antibiotiká, tiouracil, 

narkotické analgetiká, gvajfenezín, rezerpín, tiobarbituráty, tyroxín, cimetidín, alkohol, kys. 

nikotínová a i.). Antikoagulačný účinok zniţuje: 1. obmedzená resorpcia v GIT (cholestyramín, 

grizeofulvín, antacidá); 2. zrýchlenie biodegradácie indukciou mikrozómových enzýmov 

(barbituráty, glutetimid, hydantoináty, chlórtalidón, rifampicín, karbamazepín a i.); 3. 

ovplyvnenie iných mechanizmov (neuroleptiká, srdcové glykozidy, trankvilizéry, diuretiká, 

metylxantíny, merkaptopurín, glukokortikoidy, perorálne antikoncepčné prostriedky, anti-

histaminiká a i.). 

E. b. zvyšuje účinok fenytoínu, perorálnych antidiabetík a alopurinolu; zniţuje účinok vitamínu 

C; antagonistom je vitamín K1. 

Pri krvácaním po th. stačí obvykle krátkodobé prerušenie th.al. zníţenie dávky, pri ťaţšom 

krvácaní treba podať transfúziu plazmy al. krvi, príp. vitamín K1. Ukočenie th. má byť pozvoľné, 

pri náhlom prerušení môţe vzniknúť hyperkoagulácia a recidíva trombózy. Počas th. sa 

neodporúča aplikácia i. m. inj. pre riziko vzniku hematómu. 

Dávkovanie – dms p. o. je 0,3 g, dmd 1,2 g; th. dávka jednotlivá p. o. je 0,075 – 0,3 g, denná 

0,075 aţ 0,9 g. Na začiatku th. sa podávajú tbl. po 0,3 g, 1. a 2. d 3-krát/d, 3. d 2-krát/d, ďalej 

sa dávka upravuje podľa výsledkov tromboplastínového testu tak, aby zodpovedala INR medzi 

2 – 4,5.  

Prípravky – Tabuletta ethyli biscumacetici, ČSL 4; B.O.E.A.
®
, Dicumacyl

®
, Pelentan

®
, 

Pelentanettae
®
 tbl. obd., Stabilene

®
, Tromexan

®
, Tromexan Ethyl Acetate

®
. 



Ethylum chloratum – syn. Aethylum chloratum, Ethylis chloridum, skr. Ethyl. chlorat., etylchlorid, 

ČSL 4, C2H5Cl, Mr 64,51. Anestetikum. Je to číra, bezfarebná tekutina, charakteristického 

zápachu, pálčivej chuti. Je prakticky nerozp. vo vode, miešateľná s 95 % liehom, chloroformom 

a éterom. 

  Dôkaz 

a) 1,0 ml vzorky sa povarí 1 min s 2,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného. K ochladenej 

tekutine sa pridá 5,0 ml zriedenej kys. dusičnej a 5 kv. rozt. dusičnanu strieborného; vznikne 

biely zákal aţ zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku (Cl
-
). 

b) 1,0 m,l sa silne pretrepe s 2,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného a zmes sa zahrieva 3 

min vo vodnom kúpeli. K tekutine ochladenej na 50 °C sa po kv. pridajú 2,0 ml rozt. jódu; vyvíja 

sa zápach jodoformu a státim sa vylučuje ţltá zrazenina. 

c) Skúška sa vykoná plynovou chromatografiou napr. na kolóne dĺţky 1,5 m s vnútorným 

priemerom 4 mm a náplňou Chromatonu N-AW s veľkosťou častíc 0,16 - 0,20 mm, napojeného 

15 % makrogolu 400; teplota vstrekovacieho a detektorového priestoru 100 °C, teplota kolóny 

60 °C, nosný plyn dusík, plameňovo-ionizačný detektor. 

 Pri dostatočnej citlivosti sa zaznamenávajú chromatogramy: 

 1. zmesi skúšanej látky a acetónu (1 + 1 obj.) 

 2. zmesi etylchloridu a acetónu (1 + 1 obj.) 

Na chromatogramoch je patrný pík etylchloridu nasledovaný píkom acetónu ako vnútorného 

štandardu. Relat. elučný čas skúšanej látky vyjadrený vzhľadom na acetón je zhodný s relat. 

elučným časom overenej vzorky etylchloridu. 

Uschováva sa v sklených valcovitých nádobách s vhodným uzáverom, za zníţenej teploty, 

chráni sa pred svetlom. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu. 

Prípravok – Chloraethyl
®
. 

Ehysine
®
 – antihistaminikum; →fenazín. 

etchlórvynol – 1-chlór-3-etyl-1-penten-4-yl-3-ol, C7H9ClO, Mr 144,61; nebarbiturátové sedatívum 

a hypnotikum. Je to bezfarebná aţ ţltá, mierne viskózna tekutina, podáva sa per os. Môţe 

vyvolať závislosť (Arvynol
®
, Normoson

®
, Placidyl

®
, Roeridorm

®
, Serenesil

®
). 

 
   CH3CH2 – C – CH = CHCl 
         
       OH    Etchlórvynol 

etiazid – syn. aktiazid, 6-chlór-3-etyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzotiadiazín-7-sulfónamid 1,1-

dioxid, C9H12ClN3O4S2, Mr 325,81; diuretikum (zloţka prípravku 

Hypertane
®
). 

  Etiazid 

Etibi
®
 (Giorgio Zoja, ICN) – tuberkulostatikum; →etambutal. 

Etibroxol
®
 cps. ret. (Ethypharm) – Ambroxoli hydrochloridum 75 mg v 1 retardovanej kaps. 

Expektorans, mukolytikum; →ambroxol. 

Eticol
®
 – inhibítor cholínesterázy, insekticídum; →paraoxón. 



Eticyclin
®
 (Ciba) – estrogén; →etinylestradiol. 

Eticyclol
®
 (Ciba) – estrogén; →etinylestradiol. 

Etidinis
®
 cps. ret. (Ethypharm) – Isosorbidi mononitras 20 al. 40 mg v 1 cps. s predlţeným 

účinkom. Vazodilatans; →izosorbidmononitrát. 

etídium – fluorochróm, kt. interkalačným mechanizmom vniká cez dvojvláknité nukleové kys., 

najmä DNA. Jeho brómová soľ – etídiumbromid – sa pouţíva na detekciu DNA po elektroforéze 

al. cytochemické vyšetrenie. Vo veter. med. sa pod názvom homídium pouţíva ako 

trypanozomicídum. 

etidokaín – N-(2,6-dimetylfenyl)-2-(etylpropanylamino)-butánamid, C17H28N2O, Mr 276,42; lokálne 

anestetikum amidového typu, pouţíva sa na perkutánnu infiltračnú 

anestéziu, blokádu periférnych nervov, kaudálnu a epidurálnu 

blokádu (Duranest
®
). 

Etidokaín 

 

Etidron
®
 (Gentili) – regulátor vápnika; →etidronát dvojsodný. 

etidronát – etán-1-hydroxy-1,1-difosfonát, 1-hydroxyetylidén-1,1-bisfosfonát, skr. EHBP, EHDP, 

bisfosfonátová zlúč., kt. inhibuje resorpciu a ukladanie hydroxyapatitových kryštálov do kostí; 

→kyselina etidrónová; →bisfosfonáty. Pouţíva sa v th. Pagetovej choroby kostí, ako aj pri 

skenovaní kostry (technécium 
99m

Tc-etidronát). Neovplyvňuje malígnu hyperkalciémiu, je však 

silnou antiresorpčnou látkou, zrejme v dôsledku inhibície interleukínu 1. Po vysokých dávkach 

al. dlhodobej aplikácii e. sa pozorovali poruchy mineralizácie s rozvojom atypického osteoidu a 

vznikom osteomalácie. Preto sa odporúča jeho cyklická al. intermitentná perorálna aplikácia. 

etifelmín – 2-difenylmetylénbutylamín, C17H19N, Mr 237,33; centrálne stimulans, 

antihypotenzívum [EDPA
®
, Na III

®
; hydrochlorid C17H20ClN – Gilutensin

®
 (aj vo forme nikotinátu 

a glukonátu), Tensinase D
®
]. 
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etifoxín – 6-chlór-N-etyl-4-metyl-4-fenyl-4H-3,1-benzoxazín-2-amín, C17H17ClN2O, Mr 300,79; 

anxiolytikum s antikonvulzívnym účinkom (HOE 36801
®
; hydrochlorid 

C17H18Cl2-N2O - Stresam
®
). 

Etifoxín 

 

etika – [ethica, z g. ethos mrav] náuka o morálke, mravnom konaní, mravouka, morálna filozofia; 

sústava noriem o mravnom, morálnom a spoločensky vhodnom správaní ľudí. E. je veda o 

pôvode a vývoji morálneho vedomia, svedomia a zodpovedného konania človeka vnútri 

ľudského spolubytia. E. sa delí na filozofickú a normatívnu. 

Filozofická etika vymedzuje rozsah platnosti etických zákonov, kt. sa uplatňujú v politike, 

umení a literatúre. Kladie si otázky o posledných dôvodoch mravných javov, skúma určité 



mravné normy pre jednotlivé oblasti ľudského správania jednotlivca i spoločenstiev v ich zmysle 

a objektívnej platnosti a zdôvodňuje ich oprávnenie. E. ustanovuje, čo je právom mravné a čo 

nemravné, pričom niekedy platné mravné názory sa priečia správnym názorom. V tomto zmysle 

je e. vedou normatívnou.  

Normatívna etika – súčasť e., kt. skúma všeobecné zásady a princípy normy morálneho 

konania. Normatívna problematika je tradičnou doménou filozofie a nesie jej praktickú intenciu 

(preto sa nazýva aj praktickou filozofiou). Opiera sa najmä o históriu, dejiny etických teórií, 

dejiny morálnych kódexov a skutočnej mravnosti.  

Začiatkom 20. stor. vzniká v nadväznosti na Wittgensteinovu teóriu jazyka metaetika, kt. sa 

zaoberá len analýzou jazyka e. a morálky. 

Od teológie morálky al. teológie etiky sa e. odlišuje svojou logickou a metodickou 

nezávislosťou od kresťanského zjavenia. 

E. tématizuje aj otázku, prečo a za akých okolností nastáva premena tzv. uznávaných hodnôt 

na iné, taktieţ akceptované; v tomto zmysle sa hovorí o porovnávacej e. E. presahuje 

deskriptívne sociálne vedy o mravnom správaní, (ako je historiografia, dejiny kultúry, etnografia, 

etnológia, sociológia morálky a →etológia, kt. hodnotovo nezávisle opisujú a analyzujú faktické 

hodnotenie iných) a psychológiu morálky (kt. vysvetľuje vznik takýchto hodnotení z duševných 

dispozícií, tendencií a funkcií, ako aj ich spojenia; →charakter). 

Predmetom e. je skúmanie zákonitostí mravného správania jednotlivcov i spoločnosti. Jej 

metódou je metóda filozofickej kritickej reflexie daností mravnej skúsenosti; nie je čistou 

empíriou ani spätným odkazovaním na neanalyzovateľný cit (morálka citu). Etológia vyuţíva 

najmä sociologické medóty pozorovania, metaetika metódy analýzy jazyka. 

Základné etické kategórie 

Dobro a zlo – sú morálno-etické kategórie, ktorými sa vyjadruje mravné hodnotenie správania 

ľudí (jednotlivcov, skupín, tried, spoločenstiev, štátov), ako aj spoločenských javov z určitých 

filozofických hľadísk. Zdroj dobra a zla hľadali niekt. filozofi v ľudskej prirodzenosti, iní 

pripisovali význam aj aktívnej účasti človeka v utváraní seba samého.  

Konzekvencializmus činy nehodnotí podľa motívov al. maxím, ale podľa jeho následku. Princíp 

účinku nezávisí od tradície a konvencie, nemusí sa odvolávať ţiadnej vyššej inštancie, 

umoţňuje racionálnu diskusiu o morálnych problémoch (J. L. Mackie: Ethics. Inventing Right 

and Wrong, 1977). 

Podľa Sokrata (469 - 399 pr. n. l.), kt. sa pokladá za otca e. treba poznať seba samého a toto 

poznanie je pravdivé vtedy, keď je prístupné, objektívne a logické nielen pre jednotlivca al. 

niekoľkých jednotlivov, ale pre mnohých. 

Hedonizmus pokladal za zdroj dobra túţbu po pôţitkoch (napr. g. filozofa Aristippa, ţiaka 

Sokratovho ţiaka), →eudaimonizmus túţbu po šťastí (napr. Epikurovo učenie). Formou 

eudiamonizmu je utilitarizmus, kt. sústreďuje pozornosť na prostriedky potrebné na dosiahnutie 

šťastia (na to čo je potrebné na dosiahnutie blahobytu). Podľa hednonistov je rozkoš (g. 

hédoné) jedine cenný a ţelateľný stav sám osebe.  

Podľa marxizmu je dobré to, čo spoločnosť (určitá trieda) pokladá za mravné, hodné 

nasledovania. Protikladný význam má zlo: nemravné, odsúdeniavhodné. Činy ľudí moţno 



hodnotiť ako dobré a zlé podľa toho, či pomáhajú al, sťaţujú uspokojovať historické potreby 

spoločnosti ako celku a záujmy pokrokovej triedy, kt. ich vyjadruje. Za mravné sa pokladá 

správanie, kt. pomáha oslobodiť pracujúce ľudstvo od vykorisťovania a úspešne budovať 

socializmus a komunizmus. Marx vychádzal pritom z optimistického presvedčenia, ţe revolúcia 

a zospoločenštenie výrobných prostriedkov samy stačia odstrániť ľudských egoizmus a všetko 

vykorisťovanie. 

Z Kantovho učenia, kt. vyzdvihovalo ideu solidárnosti, vychádza etický socializmus. 

Novokantovci zavrhovali marxistickú filozofiu (H. Cohen, L. Nelson, P. Natorp, R. Stammler, K. 

Vorländer) a pokúšali sa zjednotiť vedecký socializmus s Kantovou etickou filozofiou. Pod 

pojmom socializmus chápali nadtriedny morálno-etický ideál, mravný svetonázor a pod e. vedu, 

ktorej cieľom je odstránenie protikladov v spoločenských vzťahoch. Neuznávala sa však 

opodstatnenosť triedneho boja, sociálnych revolúcií a diktatúry proletariátu a za hlavné úlohy 

robotníckej triedy sa pokladal boj za reformy v rámci kapitalizmu (Bernstein). 

J. Dewey (1859 – 1952) zakladateľ chicagskej školy pragmatizmu vyšiel z Hegla, prešiel od 

evolucionistického pozitivizmu aţ po novú verziu pragmatizmu, kt. nazval inštrumentalizmom. 

Vystupuje ako zástanca liberalizmu (,,regulovanej slobody" a ,,rovnakých moţností") a 

individualizmu. Proti triednemu boju a sociálnej revolúcii stavia spoluprácu medzi triedami a 

zlepšenie spoločnosti pedagogickými reformami. teórii. 

Podľa →kresťanskej etiky je čin dobrý al. zlý preto, ţe zodpovedá al. protirečí vôli Boha.  

Zákl. etické kategórie, ako je morálna norma, hodota, cieľ a i. sú definovateľné len na základe 

formulácie špecifických otázok. Tie sa zameriavajú na tri momenty: 1. mravný zákon; 2. mravný 

subjekt; 3. účel al. dobro, kt. sa má konaním dosiahnuť. 

Mravný zákon – je zákon, kt. prikazuje mravné dobro a zakazuje zlo; →mravný zákon.  

Jednotlivé historické typy e. sa viazali k určitému morálnemu princípu ako poslednému kritériu 

praktickej argumentácie. Kým v antickej a stredovekej teologickej e. bol praktický etický princíp 

a normatívny poriadok zakotvený v teórii hierarchicky odstupňovaného poriadku bytia 

obdareného objektívnymi →hodnotami, neskorý stredoveký nominalizmus a novoveký 

empirizmus popierajú moţnosť poznať objektívnu platnosť morálnych súdov. V modernej e. sa 

tak oblasť noriem a hodnôt definitívne oddeľujú od oblasti bytia. 

Koncom 19. stor. sa do e. zaviedli pojmy norma a hodnota a intenzívne skúma ich ontologický 

status najmä novokantoská škola a fenomenológia. Súčasne sa rozvíjajú nové empiricko-

antropologické disciplíny, kt. skúmajú problematiku e. oddelene od tradičnej línie normatívne e., 

ako je porovnávací výskum správania (→etológia), →psychoanalýza, antropológia, štrukturálna 

etnológia a i.  

Mravné zásady, ktorými sa ľudia riadia, pretoţe ich uznávajú, sa v priebehu času menia. 

Jestvujú viaceré systémy e., kt. sa pokúšajú vysvetliť svojráznosť mravného dobra, najmä 

mravnej záväznosti. Z najvýznamnejších moţno uviesť: kaţdý by mal konať podľa rozumnej 

,,prirodzenosti" (stoická e.), podľa vôle boţej, (teologická e.), vzhľadom na najväčší vlastný 

záujem (etický egoizmus), vzhľadom na všeobecné šťastie (utilitarizmus), podľa 

zovšeobecniteľných maxím (I. Kant), na základe rozumného dialógu záujmov schopných 

konsenzu (komunikatívna e.) a i. 

Mravný zákon sa v dejinách interpretoval rôzne: 



Platón pokladá mravný zákon za ideu dobra ako boţského svetla lomeného skrz prizmu 

kardinálnych cností. 

Podľa kresťanskej e. je mavný zákon nezávislý na ľubovôli a nevyhnutný na základe 

prirodzeného poriadku bytia. Kresťanská e. sa stala základom všeobecne akceptovanej etiky v 

našom civilizačnom rámci. Zákl. myšlienky kresťanstva sú obsiahnuté v biblii, kt. sa delí na 

Starý zákon, prevzatý z judaizmu, a Nový zákon, kt. je špecificky kresťanský.  

Podľa Aurélia Augustína všetky veci poukazujú na Boha ako svojho Stvoriteľa. Sú to Boţie 

stopy. Cesta k Bohu je cestou sebapoznania: ak človek poznáva seba samého, poznáva Boha. 

Podľa Tomáša Akvinského Boha v jeho pravdivosti môţeme poznať len vtedy, ,,ak veríme, ţe 

presahuje všetko, čo sú ľudia schopní myslieť o Bohu". Boţia bytnosť vďaka svojej 

neohraničenosti presahuje akúkoľvek formu, kt. dosahuje náš poznávajúci rozum. A tak nie 

sme schopní postihnúť ju poznávaním toho čo je; máme skôr len určitú zvesť o nej, poznávajúc, 

čím nie je (T. Akvinský: Summa teologická). Boh je neohraničené súcno, pravda a dobro. 

Človek a svet – Stoikovia a Epikuros hľadali cieľ a zmysel ľudského ţivota na tomto svete; 

cieľom ich úvah bolo zariadiť sa čo moţno najlepšie na tomto svetre. Inak to bolo u Platona a 

novoplatonikov. Kresťanstvo však ide ešte ďalej: vzťah ţivota k mimosvetskému, 

transcendentnému Bohu a k cieľu, ktorým je vykúpenie, vedie k devalvácii sveta, odvratu od 

sveta, aký poznajú len Indovia. Kristus sám vyslovil slová: ,,Ja som premohol svet." 

Aj vzťah k pozemskej vrchnosti má 2 aspekty vo svetle Boha: treba ju poslúchať, pretoţe ju 

ustanovil Boh, cieľ človeka je však v ríší, kt. nie je z tohto sveta. To, ţe sa Boh stal človekom v 

Kristovi na základe aktu Boţej milosti, je jedinečnou dejinnou udalosťou a nie ako v ostatných 

náboţenstvách, kt. tieţ poznajú vykúpenie, bezčasový mýtus, kt. sa má vykladať symbolicky a 

môţe sa v kaţdom jednotlivcovi kedykoľvek opakovať. Pozemský svet tým nadobúda pre 

kresťana, akokoľvek ľahostajného k jeho radostiam a zvodom, charakter jedinečnosti v Boţom 

pláne spásy. Neexistujú nespočetné svety striedania vzniku a zániku (ako pre mnohých 

antických filozofov) ani stále nové pozemské stelesnenia jednotlivej duše (ako u Indov). 

Existuje len tento svet a tento ţivot ako miesto, kde sa podľa boţského plánu jedinečne a 

neodvolateľne odohráva rozhodnutie. Tak ,,má kresťanská myšlienka svojou absol. 

univerzálnosťou, jedinečnosťou a neodvolateľnosťou v nej koncipovaných dejín a vzťahom k 

Spasiteľovi pre človeka ako jednotlivca neporovnateľnú naliehavosť. Vedomie tohto času ako 

rozhodnutia bolo ... vystupňované na najvyššiu mieru" (Jaspers, 1932). 

Podľa kresťanského učenia s Boţím stvorením súvisí určitý všeobecný poriadok, elementárny 

pokyn na zachádzanie so ţivotom. Keď sa to nazve ako Boţí zákon, neznamená to, ţe ho Boh 

,,formuloval", ale ţe ho uloţil a ponúka na prijatie. Závisí od ľudí, aby boli naň vnímaví, aby v 

jeho duchu formulovali svoje zásady a zákony a riadili sa tým. Teológia hodnotí kladne ľudské 

snahy bojovať s chorobou a upevňovať zdravie; vníma to ako nadanie a mandát od Stvoriteľa, 

ako aj nástroj v sluţbe Boţieho zámeru so ţivotom, kt. sa má stať oslavou Boţej dokonalosti a 

ľudomilnosti. 

Niekt. filozofi vidia v mravnom zákone primeranosť ako zákon spoločnosti – Aristoteles, Tomáš 

Akvinský (→kresťanská etika), J. Bentham, J. S. Mill. 

F. Nietzsche vysvetľuje mravný zákon ako vôľu k moci.  



I. Kant vidí v mravnom zákone a priori rozumu v príkaze čistej, nepodmienenej vôle. Podľa 

Kanta je dobré to, čo je v súlade s príkazmi mravného zákona zakotveného v kaţdej rozumnej 

bytosti, nezávisle od podmienok ţivota. Jeho kategorický imperatív má byť všeobecným 

zákonom, v kt. rozum čisto zo seba určuje konanie. Kantova e. však vedie k formalizmu, 

pretoţe mravnosť zdôvodňuje zo všeobecnosti zákona, nie z dobra, na kt. sa všeobecný zákon 

zameriava. 

Odklon od Kanta, kt. je charakteristický pre väčšinu súčasnej filozofie, sa prejavil návratom ku 

scholastike, Spinozovi a Leibnizovi. Rozchod s Kantom znamenal pragmatizmus, 

novopozitivizmus a filozofia ţivota. Ešte významnejšia pre odvrátenie sa od Kantovho učenia 

bola →fenomenologia (→Scheler). 

Hodnotová etika v protiklade k výkladu zlého v Kantovom kategorickom imperatíve zakladá 

mravný zákon v →hodnote, ale hodnotu oddeľuje od poriadku bytia (H. R. Lotze, E. 

Windelband. R. B. Perry).  

Amoralizmus popiera špecifické bytie etického, neuznáva existenciu dobra, a teda ani 

mravného zákona. Redukuje vedomie povinnosti na čisto vonkajšiu mravnú skutkovú podstatu: 

• na príkaz niekoho iného, spojený s hrozbou trestu (Schlickov →pozitivizmus morálky a 

jazyková analytická e.); etický relativizmus sa jasne prejavil v učení skeptikov (napr. u 

→Pyrrhona z Elidy). 

• na psychol. mechanizmy, najmä nevedomú úzkosť pred zlyhaním v láske (Freudov), príp. na 

nepravdivý výklad pocitového pudenia al. nútenia (→Feuerbach, →Schopenhauer). 

• na sociologicky vysvetliteľné zákonitosti, a to spoločnosť so svojimi kolektívnymi hodnotovými 

predstavami (Durkheimov sociologizmus) al. štátnu moc (T. Hobbes). 

Podľa N. Machiavelliho (1469 – 1527) sa spoločnosť nerozvíja podľa Boţej vôle, ale z 

prirodzených príčin. Hybnými silami dejín je materiálny záujem a sila. V politickom boji 

pripúšťal, ţe v mene veľkých cieľov moţno nebrať do úvahy zákony morálky a pouţívať 

ľubovoľné prostriedky;ospravedlňoval krutosť a vierolomnosť vládcov v ich boji o moc. 

Etický relativizmus sa jasne prejavil uţ v učení skeptikov. Napr. Pyrrhon z Elidy (~ 365 – 275 

pr. n. l.) vychádza z tvrdenia, ţe o veciach nemôţeme nič vedieť, preto je lepšie zdrţať sa 

akýchkoľvek úsudkov o nich. Podľa neho hlavnou otázkou e. je šťastie a spôsob jeho dosaho-

vania. Šťastie chápe ako stav rovnováhy, pohody a nevzrušiteľnosti (ataraxia), v konečnom 

dôsledku ľahostajnosť voči dobru i zlu.  

Angl. filozof a moralista B. de Mandevillea (1670 - 1733) utvoril teóriu mravného citu. Je známy 

svojou Bájkou o včelách (1705), v kt. vystúpil s ostrou satirou na vtedajšiu spoločnosť. 

Zobrazuje v nej ţivot v úli, kde prekvitajú nedostatky a kaţdý obyvateľ sa stará len o svoje 

záujmy. Jupiter chce včely potrestať, preto ich všetky urobí čestnými. To vedie k úpadku úľa. 

Ako prvý vyslovil myšlienku – zameranú proti názorom →Shaftesburyho a neskoršie rozvinutú 

Hegelom – o nevyhnutnosti a dokonca uţitočnosti zla v podmienkach sociálnej nerovnosti.  

V 20. r. tohto stor. sa v USA rošíril etický smer, tzv. humanistická etika, podľa kt. mravnosť 

vyplýva zo ,,špecifických ľudských" javov, v skutočnosti javov individuálnej psychológie. 

Indivíduum si uvedomuje svoje činy a je schopné zriecť sa akéhokoľvek vopred vytýčeného 

cieľa (W. Feith), vie sa vnútorne sústrediť a zriecť ,,vonkajšej expanzie" (I. Babbitt), je múdre (K. 

Garnet) al. sa rozumne správa (I. Lewin). Humanistická e. popiera význam všeobecných 



princípov v morálke, kt. by sa rovnako vzťahovali na všetkých ľudí; kaţdá osobnosť vystu-puje 

ako jediný sudca svojich činov. Feith dospieva k záveru, ţe človek nie je povinný vôbec brať do 

úvahy záujmy iných ľudí, kt. nie sú schopní sami sa obhájiť. Zjavný individualizmus tejto e. 

prechádza aţ do ospravedlňovania egoizmu. 

Zástancami etického relativizmu boli aj členovia Viedenského krúžku (Ayer, Carnap a i.), kt. 

pokladajú za nemoţné dokonca aj postavenie otázky správnosti al. nesprávnosti morálneho 

hodnotenia. Carnap pripúšťa, ţe existuje dačo ako logika hodnotývch výpovedí a o svojich 

vlastných hodnotových predstavách vydal v tejto súvislosti toto svedectvo: ,,Mojím vlastným 

hodnotovým systémom je to, čomu sa v Amerike hovorí ,humanizmus` . Znamená to taký obraz 

sveta, kde sa po prvé nevyskytujú nijaké nadprirodzené entity, ako boh al. diabol, a kde je po 

druhé obsiahnutý praktický zámer, ktorého cieľom je harmonicky organizovaná spoločenská 

forma, kde má každý jednotlivec rovnaké práva a kaţdý má možnosť rozvíjať vlastné 

schopnosti a zúčastňovať sa na kultúrnych hodnotách." Je ťaţké tomu odporovať, ale ten kto 

hľadá radu, bude mať napriek tomu pocit, ţe sa mu namiesto chleba podáva kameň, hovorí 

Störig (1990). Ak pristujeme k etickým otázkam zo strany „jazyka etiky“, stretneme sa s 

odpoveďami, kt. sa vzťahujú na status morálnych výpovedí v rámci nášho poznávacieho 

systému a nášho jazyka, s odpoveďmi v oblasti ,,metaetiky``, nie však s pravidlami na kon-

krétne konanie. Logickým dôsledkom etického relativizmu je ospravedlnenie amoralizmu. 

Na Kantov kritický (transcendentálny) idealizmus nadväzuje kritický realizmus K. R. Pop-pera, 

kt. vo svojom diele Bieda historizmu (1944/45) vystupuje proti moţnosti poznať základné 

zákony historického vývoja a formulovať predpovede budúceho vývoja. Podľa neho ,,každá 

snaha zriadiť nebo na zemi plodí peklo".  

O racionálne zdôvodnenie potreby e., platnej na celej zemi sa pokúsil nem. filozof Karl-Otto 

Appel (*1922) vo svojom diele Transformation der Philosophie. Vo veku atómových zbraní 

môţe mať totiţ konanie jednotlivca dôsledky pre celé ľudstvo, ba pre všetok pozemský ţivot. 

Dnešné nástojčivé problémy sa podľa neho nenachádzajú natoľko v oblasti rodiny a jeho 

blízkeho okolia, ale skôr v oblasti politiky a spoločnosti, a ešte viac v ,,makrooblasti``, kt. 

zasahuje osud celého ľudstva. To vyţaduje etické kritériá, kt. platia pre všetkých ľudí – kým 

otázky národnej politiky sa v praxi do istej miery uvoľňujú z morálneho hodnotenia – pod 

heslom ,,reálna politika", ,,národnoštátny záujem".  

Intersubjektívna platnosť, t. j. nárok, ţe ich uzná kaţdý, sa dnes priznáva len výsledkom 

,,objektívnej", hodnotovo neutrálnej vede, najmä prírodných vied. Na platnosť v tomto zmysle 

by si mohla činiť nárok nanajvýš analytická metaetika, nie však konkrétne etické normy. Veda 

poţaduje fakty, poznáva súcno. Ale povinnosť ,,ty máš robiť toto" sa nemôţe a nesmie 

odvodzovať z bytia (D. Hume). E. platná pre celé ľudstvo sa nemôţe zakladať ani na intuícii, 

náboţenstve a tradícii, pretoţe tie sú u rôznych národov, spoločenstvách a kultúrach rôzne. 

Appel hľadá končené odôvodnenie e. nie v praktickom rozume (ako Kant), ale v spoločenstve 

rozumných ľudí. Kto uplatňuje dajaké práva (napr. na ochranu ţivota, zdravie, vlastníctvo, určité 

slobody), vyhlasuje určité nároky (ich rešpektovanie) voči druhým. Je preto povinný 

ospravedlniť svoje nároky pred druhými a naopak vysporiadať sa s nárokmi druhých. Tak 

vstupuje do komunikatívneho spoločenstva, do ,,diskurzu", do výmeny argumentov, viazanej na 

určité pravidlá hry (etika diskurzu). 



Tu však vznikajú určité pochybnosti. Účastníci musia byť rovnoprávni, kým v skutočnom ţivote 

býva často jeden pod vládou druhého. Účastníci by mali mať aj aspoň pribliţne rovnakú 

schopnosť na diskusiu, t. j. vecnú znalosť a schopnosť formulácie. 

Amer. filozof →Rawls vychádza z fiktívnej spoločenskej dohody, uzavretej v ,,prastave" 

(Rousseauova ,,contrat social"). Rozumovo mysliace a konajúce osoby v nej rozhodujú o 

správnych princípoch výstavby ľudskej spoločnosti (→Rawls). Diskurz vyţaduje čas, kým etické 

problémy (choroba, smrť al. osudové otázky spoločnosti) sú v neodstrániteľnej časovej tiesni. 

Účasť na diskurze vyţaduje, aby jeden rešpektoval druhého. To však predpokladá uţ etickú 

normu, kt. môţe vyplynúť aţ z diskurzu. Nenarodené a nemé stvorenia sa navyše nemôţu na 

diskusii zúčastniť.  

Väčšina novodobých filozofov je toho názoru, ţe pôvod mravnej záväznosti sa musí hľadať v 

duchovnom jadre človeka, v podstate slobody samej – nie však v Sartrovej slobode ako 

neurčenosti ľubovôle, ale ako rozumovej určenosti. 

Mravný subjekt – hoci je mravné konanie podmienené spoločenstvom, jednotlivec nesie zaň 

zodpovednosť, je jeho subjektom. Vzťah jednotlivca k zákonu závisí preto od povahy tohto 

zákona, pričom hlavná je otázka mravných poţiadavok (zákl. alternatívami náboţenstva je 

príroda al. konvencia) a povahy morálnych súdov. Podľa subjektu sa etické smery líšia najmä 

podľa toho, či kladú dôraz na úmysel konajúceho (Kant, e. zmýšľania) al. výsledok, úţitok z 

mravného činu (utilitarizmus). Súčasný výskum probematiky mravného subjektu sa opiera o 

psychológiu. 

Problematika mravného subjektu zahrňuje najmä otázku, či je človek natoľko slobodný, aby 

mohol byť vinný, ak nastane také uvoľnenie z kolektívnej viazanosti, aby bola moţná 

konfrontácia konajúceho a konania v jeho vnútri. Aspekty mravného subjektu vyjadrujú pojmy 

→existencia, →osobnosť, →sloboda, →spravodlivosť, →svedomie, →zodpovednosť. 

Vzťah mravného vedomia a správana – podľa úlohy, kt. má ľudská prirodzenosť v utváraní 

mravného vedomia a správania K. F. Riegel (1981) rozoznáva tri paradigmy psychológie: 1. 

mechanistickú; 2. mentalistickú; 3. dialektickú. 

Mechanistická paradigma – anglo-americká paradigma bola ovplyvnená najmä učením T. 

Hobbesa (1588 aţ 1679) a Ch. Darwina (1809 – 1882). Hobbes hlásal, ţe základným motívom 

ľudského konania je egoizmus, Darwin utvoril koncepciu ,,boja o ţivot" a ,,preţitia najlepšie 

prispôsobených". Hobbesov etický egoizmus je teória vychádzajúca z tvrdenia, ţe ľudia na 

základe svojej psychickej uspôsobenosti (prirodzenosti) konajú len zištne a sebecky. Egoista s 

psychol. nevyhnutnosťou sleduje výlučne vlastné blaho a toto blaho je to jediné, čo pokladá za 

dobré. Hlavnou pohnútkou a motívom ľudského konania je sebectvo a snaha o nadvládu nad 

inými ľuďmi (→Hobbes).  

Darwinizmus sa ujal najmä v Anglicku a USA. Angl. psychológ F. Galton (1869) skúmal napr. 

dedičnosť schopností a dokazoval dedičnosť geniality. V USA prevzal darvinizmus G. S. Hall 

(1842 aţ 1924) s tým, ţe viac zdôraznil vplyv faktorov prostredia. Tak utvoril kompromis medzi 

radikálnym naivizmom a radikálnym environmentalizmom, ku kt. sa prikláňali prví behavioristi. V 

slovanských krajinách a Francúzsku budil darwinizmus odpor, v Nemecku k nemu zaujímali 

obojaké pozície. 

Podľa Darwina ľudská morálka sa musí nevyhnutne vyvinúť, akonáhle dosiahne ţivá bytosť s 

dobre utvorenými sociálnymi inštinktmi určitú intelektuálnu úroveň. Podľa Huxleya však boj o 



existenciu, kt. má vybojovávať aj človek, je priamo protikladom morálky; človek sa nemôţe od 

prírody v nijakom prípade od prírody pre svoju morálku nič naučiť. P. Kropotkin však poukázal 

na to, ţe v prírode jestvuje veľa prípadov vzájomnej pomoci a spolupráce (Mutual aid. A factor 

of evolution, 1902). Aj K. Lorenz, predstaviteľ etológie u pospolito ţijúcich zvierat pozoroval 

morálne analogické správanie a sociálne inštinkty podobné vo svojich funkciách a prejavoch 

ľudských inštinktom, takţe je ťaţké rozlíšiť, či nás k určitému správaniu vedú podnety z 

nahllbších, predľudských vrstiev našej osoby al. úvahy najvyššej etáţe nášho rozumu (Moral-

analoges Verhalten geselliger Tieren, 1963). Podľa novších výskumov sa však o biol. základe 

morálky pochybuje.  

Rozhodujúca je otázka, či evolúcia realizujúca sa prirodzeným výberom nepraje len hrubému 

egoistovi, kt. sa v boji o korisť, potravu, ţivotný priestor a najmä o sexuálneho partnera na 

rozmnoţenie presadzuje na úkor všetkých konkurentov, či evolúcia nepodporuje a odmeňuje aj 

morálne analogické, altruistické správanie. 

Dnes je známe, ţe úspešný vo výbere je ten, komu sa podarí vniesť svoje dedičné vlohy do 

budúcich generácií silnejšie neţ konkurenti. Rozhodujúci pritom nie je počet plodivých aktov, 

ale počet potomkov, vychovaných úspešne aţ do obdobia pohlavnej zrelosti. Úspech v zmysle 

evolúcie nemá indivíduum ako také, ale len ako nositeľ dedičného programu, génov. Cieľom 

evolúcie je ich uchovanie a rozmnoţenie. Dedičný program indivídua sa nachádza s 

odstupňovanou pravdepodobnosťou aj v jeho priamych potomkoch a súrodencoch. 

Keď je proces prírodného výberu zameraný na gény (,,sebecké gény"), môţe sa uplatniť ako 

program úspechu v zmysle výberu aj nepotizmus (podporovanie potomkov a príbuzných). 

Vyskytuje sa napr. pri vtákoch. Príbuzný, kt. sa vzdá rozmnoţovania a stará sa o deti svojho 

príbuzného, koná síce pokiaľ ide oňho, altruisticky, ale v zmysle evolúcie celkom zištne, lebo 

pomáha udrţovať a rozširovať dedičné vlohy blízke jeho vlastným. V ţivočíšnej ríši sa teda 

vyskytuje altruistické správanie tam, kde objektom starostlivosti je blízky príbuzný, ale nikdy v 

prospech druhu al. rodu. Ľudia v rodine al. malej skupine odkladajú teda svoj egoizmus a 

niekedy sa obetujú, ale mimo tento úzky okruh konajú úplne inak. 

Táto dvojaká morálka je dedičstvo z ríše zvierat. Tak sa dá pochopiť, ţe určitý človek môţe byť 

obetavým otcom a zároveň schopný brutality voči cudzím, kt. nepočíta k svojej skupine, svojmu 

stavu, národu, rase ap. Dvojaká morálka, napr. pre súkromnú osobu a verejného činiteľa, muţa 

a ţenu, určité vrstvy a triedy nemôţe byť daná v tom zmysle, akoby sa istých osôb a skupín 

osôb netýkal objektívny mravný zákon (vernosť, spravodilivosť), ale v tom zmysle, ţe v istých 

situáciách nastáva osobitná aplikácia mravného zákona. Kauzálna th. pacienta môţe byť 

neosobná a musí byť dokonca emocionálne neutrálna, starostlivosť o pacienta však musí byť 

úplne osobná. V tejto základnej polarite je základ etického vzťahu lekára k pacientovi. 

Morálku determinuje určité dedičstvo, kt. človek prebral od zvieracích predkov. Človek je 

sociálny ţivočích, a tým od prirodzenosti kooperatívny, a vnútri obmedzenej skupiny je schopný 

ovládať svoj egonizmus. Zákl. poţiadavkou kaţdej morálky však je, ţe kaţdý človek, aj 

vzdialený a cudzí má nárok na to, aby sa dbalo na jeho slobodu a dôstojnosť, nárok na 

nedotknuteľnosť ţivota, ,,ľudské práva". Táto poţiadavka sa nedá odvodiť z prírody, z evolúcie. 

Je s ním naopak v protiklade. Morálka v tomto zmysle je prírode cudzia. Morálka predpokladá 

schopnosť rozhodovať sa slobodne medzi niekoľkými alternatívami v konaní; schopnosť 

sprítomňovať a hodnotiť následky vlastného konania v budúcnosti; schopnosť chápať druhého, 



blíţneho ako partnera, vţiť sa do neho. To sú schopnosti, kt. má zo všetkých ţivých bytostí len 

človek.  

Morálka ako nikdy nedosiahnuteľný ideál teda nepochádza z prírody. Oveľa viac sa však 

podobá prírode morálka, kt. uskutočňuje väčšina ľudí v praktickom ţivote. V etických otázkach 

ostáva človek odkázaný na svoj rozum, a tým aj na filozofiu. 

Mentalistická paradigma – je príznačná pre kontinentálne koncepcie. Na európskom 

kontinente sa industrializácia oneskorovala, ale potom nastala rýchla expanzia burţoáznej 

strednej vrstvy, kt. bola vo filozofickom myslení konzerovatívnejšia. Proti Hobbesovi sa 

postavila téza, ţe človek je od prírody dobrý, skazila ho len spoločnosť. Proti interpretácii 

prirodzeného stavu ako ,,vojny všetkých proti všetkým" namieta napr. →Jean-Jacques 

Rousseau. 

Dialektická paradigma – spája obidve prvé paradigmy a zdôrazňuje, ţe človek hrá aktívne 

kreatívnu rolu pri utváraní seba saméhho. Ide o pokus prekonať oddeľovanie indivídua a 

prostredia, vedomia a správania, subjektu a objektu. J. Piaget sa zameral na ,,vnútornú 

dialektiku", kým G. H. Mead na ,,vonkajšiu dialektiku" (symbolický interakcionizmus).  

Účel mravného konania – spočíva v konkrétnej spoločenskej mravnej praxi, ideálnom hod-

notovom modeli, kt. so sebou prináša určitý svetonázorový modus myslenia. Tento hodnotový 

náboj má vplyv na utváranie právnych, pracovných, rodinných, sociálnych vzťahov. 

Za prvý vedecký systém e. sa pokladá →Aristotelova (384 – 322) práca Etika Nikomachova. 

Najvyšším cieľom kaţdého ľudského snaţenia je podľa Aristotela dosiahnutie blaţenosti 

(eudaimónia). Blaţenosť však nie je však stav, lebo ten môţe prináleţať aj tomu, kto ţivot 

prespí, kto ţije vegetatívnym spôsobom; blaţenosť je skôr činnosť, kt. nás uspokojí. Aristoteles 

rozlišuje medzi úsilím o blaţenosť a jednoduchým uţívaním rozkoše, aké hlásala kyrénska 

škola. Aristoteles rozoznáva dve formy činnosti, v kt. môţeme dosiahnuť eudaimóniu: 1. 

teoretická činnosť; 2. cnostný ţivot. 

Teoretická činnosť, kt. skúma princípy skutočnosti je najhodnotnejšia forma ľudskej činnosti; jej 

najvyšším modelom je rozumová činnosť, uvaţovanie (kontemplácia), lebo najhodnotnejším zo 

všetkého čo je v nás je rozum a spomedzi predmetov poznávania najhodnotnejšie sú veci 

rozumu. G. E. Moore vo svojich Principia Ethica napr. píše: ,,Nepochybne najhodnotnejšie veci, 

aké poznáme, sú určité stavy vedomia, kt. môţeme súhrnne opísať ako radosti ľudského 

zaobchádzania s peknými predmetmi a radosti z ich uţívania". A keďţe teoretická činnosť sa 

uskutočňuje v spoločenskom priestore, uplatňuje sa aj v politickom ţivote, orientuje sa aj na 

praktické konanie a ,,rozhodovanie v zmysle mravnej ctnosti; také veci teda bude potrebovať, 

aby ako človek ţil medzi ľuďmi``. 

Cnostný život je ţivot v súlade s ostatnými cnosťami, ako je spravodlivosť, veľkorysosť, 

udatnosť. Úlohou cnosti je, aby správanie, podmienené citmi a vášňami, prostredníctvom 

výchovy orientovala na dodrţiavanie pravidiel. Prejavom toho, ţe sa opakovaným konaním 

dosiahol uţ pevný stav, je pocit príjemnosti al. nepríjemnosti; kto sa totiţ zdrţiava telesných 

pôţitkov a z toho sa raduje, je striedmy, kto má pritom nepríjemný pocit, je neviazaný, a kto 

podstupuje nebezpečenstvo a má z toho radosť al. aspoň nemá zármutok, je udatný, kto však 

pociťuje pritom zármutok, je zbabelý.  

Podľa →utilitarizmu ,,dobré" je konanie, kt. prináša čo najväčší úţitok (šťastie al. slasť) čo 

najväčšiemu počtu ľudí. 



V eudaimonizme dominuje snaha dosiahnuť rozkoš a uniknúť utrpeniu; jedinou cnosťou je 

schopnosť dosiahnuť pôţitok, pričom toto šťastie môţe spočívať v slasti (Epikurov 

hedonizmus), dobre pochopenom úţitku a sebazáujmu (Millov utilitarizmus), rozumnom 

naplňovaní ľudských túţob po šťastí (Aristotelov racionálny eudaimonizmus) al. v odmene na 

onom svete (eschatologický eudaimonizmus, morálka odmeny). 

Avšak objektívny obsah našich snáh, túţob, chcenia, uskutočnený našimi skutkami, je vţdy len 

prostriedkom k dosiahnutiu vlastného cieľa, totiţ k získaniu rozkoše. Tieto teórie si teda napr. 

podľa Losského mýlia cieľ s prostriedkom: cieľom je to, čo nás priťahuje, pocit uspokojenia je 

len prostriedkom (symptómom). 

V týchto eudaimonických systémoch e. nachádzajú svoje vyjadrenie oprávnené túţby; v 

obsahovom určovaní záväzného sa musia zohľadniť teleologicky uchopené dispozície a snahy, 

kt. smerujú k naplneniu človeka a jeho šťastia; aj mravné dobro musí byť dajako dobré, t. j. pre 

človeka domáhateľné.  

Mravné konanie si zaslúţi odmenu, kt. môţe ako motív podporiť mravné rozhodnutie. Konanie 

tu však nie je plnohodnotné, pretoţe nevedie k šťastiu. Mravná hodnota vyţaduje oveľa viac 

uznania kvôli sebe samej. Ani Benthamov sociálny eudaimonizmus, kt. ako dôvod mravnej 

záväznosti uvádza štastie iných al. najväčšie šťastie najväčšieho počtu, nie je schopný úplne 

uspokojiť. 

Koncom 70. r. sa v e. sa ako reakcia na súčasnú ekologickú krízu zjavuje tendencia integrovať 

medzi základné etické princípy aj ekologické kódexy. Vzniká tzv. ekologická etika (syn. e. 

ţivotného prostredia) ako oblasť bádania na pomedzí filozofie, resp. e. a →ekológie, kt. 

predmetom je mravný vzťah človeka k prírode. . Ekologicky zameraná e. sa označuje ako ,,e. 

budúcnosti" (Zukumftsethik). Vnáša do e. nielen nové empirické zdroje (opiera sa napr. o 

prognostiku), ale novo tematiuzuje aj pomer medzi princípmi konania a princípmi upúšťania od 

konania. 

Etika kozmickej teleológie je smer, kt. sa rozšíril v 1. pol. 20. stor. v USA (W. N. Sheldon, F. 

Woolbridge) a Aglicku (O. Stalpedon). Obsahuje prvky etického naturalizmu a objektívneho 

idealizmu. Morálku moţno pochopiť len z hľadiska evolučného vývinu vesmíru, základom kt. je 

sevetový účel. Kaţdý stupeň tohto vývinu je voípred určený a uskutočňuje sa prostredníctvom 

prispôsobenia jestvujúcich prostriedkov tomuto cieľu. Človek je súčasťou prírody a vesmíru a 

jeho mravným poslaním je ďalšie vedomé pretváranie prírody z hľadiskja ,,prirodzenej 

teleológie". Na to sa redukuje aj cieľ mravnej činnosti, kt. takto nadobúda mimosociálny, 

kozmický a biol. zmysel. Morálkou ako sluţbou človeka dajakému vopred určenému cieľu sa 

teleologická pribliţuje náboţeskej e. ,,prirodzeného zákona". 

Etika vedy je odbor e., kt. úlohou ako súčasti metavedy je odhaľovať morálne problémy 

súvisiace s vedeckou činnosťou a jej dôsledkami, analyzovať ich korene, kriticky skúmať a 

zdôvodňovať morálne normy regulujúce správanie vedcov. E. v. sa rozvíja v 2 relat. 

samostatných líniách: 1. vzťah medzi vedou a spoločnosťou z hľadiska spoločenskej 

zodpovednosti vedcov za sociálne, ekonomické, ekologické, psychické a ďalšie následky 

záskavania a vyuţívania vedeckých poznatkov; odmieta sa téza o hodnotovej neutralite vedy a 

zdôrazňuje sa potreba programovej orientácie vedcov na anticipáciu a hodnotenie moţných 

dôsledkov vedeckého poznania; 2. otázky morálky vedeckej komunity. Základ profesionálneho 

správania vedcov tvorí tzv. étos vedy (Merton) ako súbor imperatívov odovzdávaných z 



generácie na generáciu. Étos vedy je odvodený od cieľa a metód všedy: dodrţovanioe 

morálnych noriem má zaručiť objekťtvitu vedeckých poznatkov.  

E. v. zahrňuje najmä nasledujúce normy: univerzalizmus (pravidvosť poznatku nezávisí od 

osobných a sociálnych atribútov jeho autora), kolektivizmus (povinnosť odovzdávať poznatky 

vedeckej komunite), organizovaný skepticizmus (povinnosť verejnej kritiky výsledkov vedeckej 

práce svojej i iných), nezištnosť (prednostná orientácia na rozvoj vedeckého poznania, nie na 

materiálne výhody al. prestíţ v laickej verejnosti), originalita (orientácia na nové poznatky, 

zákaz plagiátorstva), emocionálna neutralita a racionalita (viera v silu rozumu). 

Dlhoročné diskusie medzi vedcami navzájom a vedcami a laickou verejnosťou vyústili do 

formulácie dokumentov kodifikujúcich povinnosti a práva vedcov (Etický kódex Americkej 

psychologickej asociácie, 1953; Deklarácia práv vedeckých pracovníkov Svetovej federácie 

vedeckých pracovníkov, 1969; Odporúčana UNESCO o statuse výskumných pracovníkov, 

1974).  

Medicínska etika sa zaoberá etickými problémami, kt. prináša veda, výskum a prax lekárstva; 

→medicínska etika. 

Etika a právo – John Rawls vo svojej Teórii spravodlivosti uvádza základné princípy, pomocou 

kt. moţno dospieť k predstave o práve. Podľa neho treba najprv uznať princípy, kt. sa týkajú 

základnej štruktúry spoločnosti, potom tie, kt. sa týkajú jednotlivcov a nakoniec tie, kt. sa týkajú 

medzinárodného práva. Kľúčovými etickými princípmi pri konštituovaní práva by mali byť 

→spravodlivosť a čestnosť. Hodnota spravodlivosti teda úzko súvisí najmä so sociálnym 

správaním. Povinnosti a záväzky človeka voči spoločnosti predpokladajú spravodlivé inštitúcie, 

preto musí byť ich obsah definovaný skôr ako formulácia príkazov pre jednotlivcov. Okrem 

princípov platných pre inštitúcie musí teda existovať aj dohoda o takých princípoch, ako je 

čestnosť a vernosť, vzájomná úcta a dobročinnosť, kt. sa vzťahujú na jednotlivcov, ako aj 

správanie štátov. 

Jednotlivec je povinný správať sa podľa pravidiel inštitúcie, ak sú splnené dve podmienky: 1. ak 

je inštitúcia spravodlivá; 2. jednotlivec dobrovoľne akceptuje prednosti inštitúcie al. jestvuje 

moţnosť porovnať výhody, kt. ponúka. Jednotlivec vstupuje do vzájomne uţitočnej spolupráce, 

musí tak obmedzovať svoju slobodu v prospech ostatných, má však mať právo poţadovať aj od 

iných, aby tak konali, keďţe z toho majú výhody. Pri spolupráci nemôţe jednotlivec vyuţívať 

plody cudzieho úsilia bez toho, aby sám neprispel svojím poctivým dielom, kt. je presne 

definovaný, takţe kaţdý dostane svoj poctivý diel, ak všetci konajú tak, ako majú.  

Podľa princípu čestnosti nemôţu byť jednotlivci viazaní nespravodlivými inštitúciami. Nejestvujú 

etické záväzky napr. voči autokratickým a svojvoľným formám vlády, kt. si vynucujú poslušnosť 

al. vyţadujú tichú spoluúčasť. Na druhej strane spravodlivosť a čestnosť sú zákl. prirodzenou 

povinnosťou, kt. vyţaduje, aby jednotlivci podporovali spravodlivé inšľtitúcie a podporovali jej 

pravidlá, a to aj ešte nezrealizované spravodlivé pravidlá, hoci to zatiaľ neprináša výhody. 

Treba rozlišovať medzi mravnými postulátmi a právnymi normami (zákonmi). Kým e. rešpektuje 

dilematické situácie, právny zákon dbá o jednoznačné postuláty. V právnej oblasti ide o 

klasifikáciu konania v pojmoch právneho poriadku a o rozhodovanie v prípadoch konania, kt. 

nie sú s ním v súlade. Vynútiteľnosť súdnych rozhodnutí garantuje štátna moc. V etickej oblasti 

ide o pochopenie podstaty, jej jedinečnosti a hľadanie a nachádzanie dobra al. aspoň menšieho 

zla. Dodrţiavanie etických noriem nie je vynútiteľné štátnou mocou. Uplatňuje sa tu systém 



rôznych nepriamych spätných väzieb a morálnych sankcií (mravné vedomie, svedomie, verejná 

mienka). Zhoda mravnej normy a legislatívnej zákonnej úpravy sa nazýva legalita. 

Opisnú a prepisovú stránku e. tvorí →morálka. V špeciálnych disciplínach sa spresňuje pojem 

e., pretoţe sleduje uţšie pojmové vyjadrenie mravnosti, kt. je predmetom záujmu – lekárska e., 

všeobecne stavovská al. profesná e. 

etiketa – [franc. ettiquette] 1. súbor pravidiel uznávanej formy spoločenského správania a styku. 

Spôsoby spoločenského správania nadobúdajú význam najmä v obradníctve rôzneho druhu. 

Bývajú odstupňované podľa hodnosti, dôstojnosti; formy zdvorilosti sú upravené pravidlami. E. 

formalizuje poradie nárokov, konania, kde prednosť je automaticky zakotvená a hodnotená 

podľa inštitucionalizovaných kritérií. Nepozostáva len z bezvýznamných vonkajších 

ceremoniálov, takţe ľudia si ani neuvedomujú význam predpísaných rituálov na riešenie dilém 

inštitucionalizovaného ţivota. Historicky najprísnejšia bola španielska a francúzska dvorná e. 

Dodnes má e. významné postavenie a funkciu v diplomacii. Vzhľadom na to, ţe mnohé formy 

správania medzi lekárom a pacientom, ako aj medzi lekármi navzájom, sú ritualizované, hovorí 

sa o e. v lekárstve. 2. Nálepka na výrobkoch, resp. obaloch, menovky na predmetoch dennej 

potreby. 

etilefrín – -[(etylamino)metyl]-3-hydroxybenzénmetanol, C10H15NO, Mr 181,23; dl-forma 

hydrochlorid C10H16ClNO2; antihypotenzívum (Apocretin
®
, Circupon

®
, Effontil

®
, 

Effortil
®
, Efortil

®
, Ethyl Adranol

®
, Eti-Puren

®
, Pulsamin

®
). 

Etilefrín 

 

Etilon
®
 – inhibítor cholíneserázy, nesystémové kontaktné insekticídum, akaricídum; →para-tión. 

etimizol – ethimizolum, etimidazol-4,5-bis-metylamid kys. karboxylovej; dychové analeptikum, 

nootropikum, podobné xantínu. Metabolizuje sa pečeňou min. na 6 metabolitov, kt. sa vylučujú 

močom. 

Indikácie – útlm dýchania pri úrazoch hlavy, otravách, po anestézii. 

Kontraindikácie – psychomotorická excitácia, tyreotoxikóza, tetanus, botulizmus, sepsa, edém 

hrtanu. 

Nežiaduce účinky – nespavosť, závraty, nauzea, dyspepsia. 

Dávkovanie – 0,6 – 1 mg(kg (30 – 60 mg pre dospelého), 1 – 2-krát i. m. al. veľmi pomaly i. v. 

(počas 2 aţ 3 min). 

Prípravky – Ethimizol V
®
. 

etín – starší názov acetylénu, novšie etyn. 

etinamát – 1-etynylcyklohexanolkarbamát, C9H13NO2, Mr 167,20; krátkodobo pôsobiace 

nebarbiturátové sedatívum, pouţíva sa ako hypnotikum, podáva sa per os 

(Valamin
®
, Valmid

®
, Valmidate

®
). 

Etinamát 

 

 



Etinestryl
®
 (Maestretti) →etinylestradiol. 

etinyl – syn. etynyl, radikál org. zlúč. -C≡CH. 

etinylestradiol – skr. EE, →Ethinylestradiolum chloratum, ČSL 4. 

etiogenenetický – [aetiogeneticus] príčinný. 

etioalocholán – syn. 5-androstán; →androstán. 

etiocholán – 5-androstán, 5-epi-androstán, C19H32, Mr 260,45; základná zlúč. alkylových 

substituovaných etiocholanolov, ako je pregnán, cholán a koprostán. 

etiocholanolón – [aetiocholanolonum] syn. androsterón; 5-androstan-3-ol-17-ón, C19H30-O2. 

Hormonálne inaktívny metabolit andostendiónu a prirodzený redukčný produkt kortikosteroidov. 

Vylučuje sa močom pri obidovch pohlaviach ako subfrakcia 17-ketosteroidov; po parenterálnom 

podaní vyvoláva pyrogénnu reakciu. Pripisoval sa mu mylne význam pri recidivujúcej horúčke 

(tzv. etiocholanolová horúčka). 

etiokobalamín – dikyanid kobamidu, vitamín B12, faktor B, C50H72CoN13O8, Mr 1042,17; →vitamín 

B12 získaný odstránením nukleotidu z kyanokobalamínu kyslou hydrolýzou. 

etiolácia – [franc. étioler zoslabiť, blednúť, bieliť] 1. blednutie rastlín pri úbytku chlorofylu, napr. 

pri ich raste v tme; 2. blednutie koţe pri nedostatku slnečného svetla. 

etiológia – [aetiologia] náuka o príčinách (determinantoch a podmienkach) chorôb a 

mechanizmoch pôsobenia faktorov vyvolávajúcich ochorenia; príčina choroby al. poruchy; E. je 

známa pri väčšine infekčných chorôb, hlavná príčina však nie je známa pri mnohých hcorobách, 

sú známe faktory, kt. majú za následok vznik choroby al. podporujú jej vznik. Preskúmané sú 

ďalšie procesy, ktorými organizmus reaguje na dosiaľ neznáme poškodenie a zúčastňujú sa na 

rozvoji choroby (por. patogenéza). Determinanty zdravia sú súhrnom javov a podmienok, kt. 

určujú, príp. výrazne ovplyvňujú →zdravie. Patrí sem široká škála osobných, sociálnych 

a ekonomických faktorov a charakteristík ţivotného prostredia. Psychické a behaviorálne 

faktory sú výslednicou pôsobenia sociálneho a vnútorného prostredia. Primárne príčiny chorôb 

skúma genetika a molekulová biológia. Predpokladom poznania príčiny býva preukázanie 

súvislosti (vzťah dávky a účinku, časový vzťah medzi expozíciou al. familiárnym 

nahromadeném a i.), ktorým sa zaoberán epidemiológia za pouţitia štatistiky (zistenie sily 

a špecifickosti štatistickej asociácie a i.) 

etión – syn. dietión, S,S
,
-metylén-O,O,O

,
,O

,
-tetraetylester kys. fosforditiovej, C9H22O4P2S4, Mr 

384,48; insekticídum, akaricídum (ENT 24105
®
, FMC 1240

®
, Niagara 1240

®
, Nialate

®
). 

 
C2H5O  S              S OC2H5 
           \    / 
             P-SCH2S-P 
           /                   \  
C2H5O                     OC2H5       Etión 

etionamid – syn. amidazín, etioniamid, 2-etyl-4-pyridínkarbotioamid, 1-etyltioizonikotínamid, 

C8H10N2S, Mr 166,24; antibiotikum účinné proti Mycobacterium tuberculosis. Pre rýchly vývoj 

rezistencie voči nemu a neţiaduce účinky sa pouţíva zriedka, a to obyčajne v kombinácii s 

inými antituberkulotikami pri tbc. pľúc. Podáva sa per os (Bayer 5312
®
, 1314 Th

®
, Aetina

®
, 

Ethimide
®
, Iridocin

®
, Nisotin

®
, Tio-Mid

®
, Trecador

®
, Trescatyl

®
). 



Etionamid 

etionín – S-etyl-L-homocysteín, 2-amino(etyltio)maslová, S-etyléter 

homocysteínu, C6H13NOS, CH3CH2SCH2CH2CH(NH2)COOH, Mr 163,23; etylový homológ 

→metionínu. 

etiopatogenéza – [aetiopathogenesis] príčina a vznik ochorenia. 

etioporfyrín – [aethioporphyrinum] etioporfyrín III, mezoetioporfyrín, 2,7,12,18-tetraetyl-

3,8,13,17-tetrametyl-1H,23H-porfín, C32H38N4, Mr 478,65; 

→porfyrín, v kt.  kaţdý pyrolový kruh obsahuje metylovú a 

etylovú skupinu. Nachádza sa v ozokerite, jantáre, rope, asfalte 

a i. 

Etioporfyrín 

 

 

 

 

etiotropný – [aetiotropicus] zameraný na príčinu choroby. 

etiozín – 4-amino-6(1,1-dimetyletyl)-3-(etyltio)-1,2,4-triazin-5(4H)-ón, etylmetribuzín, C9-H16N4OS, 

Mr 228,31; herbicídum (BAY SMY 1500
®
, SMY 1500

®
, Tycor

®
). 

Etiozín 

 

 

Etipramid
®
 cps. ret. (Etypharm) – Metoclopramidi chloridum 20 mg v 1 retardovanej kps. 

Prokinetikum, antiemetikum; →metoklopramid. 

etiprostón – kys. [1R-(1(Z),2E),3,5]]-7-[3,5-dihydroxy-2-[2-[2-(fenoxymetyl)-1,3-dio-xolan-

2-yl]etenyl]-cyklopentyl]-5-hepténová, 15-deoxy-15,15-

etyléndioxy-16-fenoxy-17,18,19,20-tetranorprostaglandín F2, 

C24H32O7, Mr 432,51; analóg prostaglandínu F2 so 

schopnosťou synchronizovať estrový cyklus, luteolytikum 

(Prostavet
®
). 

Etiprostón 

 

etirimol – 5-butyl-1-(etylamino)-6-metyl-4(1H)-pyrimidinón, C11H19N3O, Mr 209,29; fungicídum 

(PP19
®
, Milcurb

®
, Milgo

®
, Milston

®
). 

Etirimol 

 

 



etiroxát – etylester O-(4-hydroxy-3,5-dijódfenyl)-3,5-dijód--metyltyrozínu, C18H17I4NO4, Mr 

818,95; antihyperlipoproteinemikum(hydrochlorid 

C18H18ClI4NO4 – Skleronorm
®
). 

Etiroxát 

 

Etisine
®
 – antihistaminikum; →fenetazín. 

etisterón – syn. anhydrohydroxyprogesterón, pregneninolón, etinyltestosterón, 17-

hydroxypregn-4-en-20-yn-3-ón, 17-etinyltestosterón, 17-

etynyltestosterón, C21H28O2, Mr 312,44; polosyntetický 

progestagén, derivát progesterónu a testosterónu. 

Etisterón 

 

Prípravky – Gestoral
®
, Lucorteum Oral

®
, Lutidon Oral

®
, Lutocyclin

®
, Lutocylol

®
, Lutogyl

®
, 

Lutoral
®
, Ora-Lutin

®
, Primolut C

®
, Prolidon

®
, Syngestrotabs

®
, Trosionone

®
. 

Etivex
®
 (AB Leo) →etinylestradiol. 

etizazol – etisazolum, N-etyl-1,2-benzizotiazol-3-amín, C9H10N2S, Mr 178,24; antimykotikum 

(Netrosylla
®
; hydrochlorid C9H11ClN2S – BAY VA 5387

®
, Ectimar

®
). 

Etizazol 

 

etizolam – 4-(2-chlórfenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a]diazepín, C17-

H15ClN4S, Mr 342,85; anxiolytikum (Depas
®
). 

 

 

Etizolam 

 

 

 

etmocefália – [ethmocephalia] malformácia s takmer splývajúcimi očami a chobotovitým nosom. 

etmocefalus – [ethmocephalus] plod s nedokonale vyvinutou hlavou, spojením očí a 

rudimentárnym nosom, často vysunutým nahor. 

etmofrontálny – [ethmofrontalis] týkajúci sa riečice a čelovej kosti. 

etmoidektómia – [ethmoidectomia] chir. odstránenie časti čuchovej kosti. 

etmoiditída – [ethmoiditis] zápal riečice; →sinusitis.  

etmoidový – [ethmoideus] týkajúci sa čuchovej kosti, patriaci k čuchovej kosti 

etmoidotómia – [ethmoidotomia] chir. incízia sinus ethmoideus. 



etmokarditída – [ethmocarditis] zápal spojivového srdcového tkaniva. 

etmo(ido)lakrimálny – [ethmolacrimalis] týkajúci sa riečice a slznej kosti. 

etmo(ido)maxilárny – [ethmomaxillaris] týkajúci sa riečice a čeľusti. 

etmo(ido)nazálny – [ethmonasalis] týkajúci sa riečice a nosových kostí. 

etmo(ido)palatinálny – [ethmopalatinus] týkajúci sa riečice a podnebia. 

etmo(ido)turbínový – [ethmoturbinalis] týkajúci sa horného a stredného nosového prieduchu. 

etmovomerový – [ethmovomerinus] týkajúci sa riečice a čeriesla. 

Etmozin
®
 (Lek) – antiarytmikum; →moricizín. 

ET-NANB – enterically non-A, non-B hepatitis; →hepatitída. 

etnicita – [l. ethnicus pohan, g. ethnos národ, národnosť, kmeň, rasa ap.] vzájomne previazaný 

systém kultúrnych (materiálnych a duchovných), rasových, jazykových a teritoriálnych faktorov, 

historických osudov a predstáv o spoločnom pôvode, pôsobiacich v interakcii a formujúcich 

etnické vedomie človeka, jeho etnickú identitu a orientáciu. Na uznanie uvedených faktorov ako 

etnicky príznačných je nevyhnutná hromadnosť (s kt. sa spája pocit spolupatričnosti), trvalosť 

(prechádzanie z generácie na generáciu), obmedzená variabilita (relat. stabioliuta), všeobecná 

zrozumiteľnosť, prijateľnosť a vzájomná komplementárnosť. Všetky etnické príznaky nemusia 

mať všeci príslušníci →etnika, kt. je vymedzené etnicitou.  E. je jednou zo zákl. charakteristík 

človeka ako spoločenskej a kultúrne bytosti. Je to komplexný a dynamicky otvorený znakový 

systém vzájomne a trvale sa ovplyvňujúcich prvkov, kt. vznikajú, reprodukujú sa a zanikajú v 

kultúre a spoločnosti. 

etnická dispozícia – náklonnosť niekt. etnických skupín k určitým ochoreniam; →etnikum. Vplyv 

etnických faktorov je obyčajne ťaţké odlíšiť od sociálnoekonomických a geografických 

podmienok. U amerických černochov bývajú vyššie hodnoty celkových bielkovín, najmä IgA a 

IgG, čo pp. súvisí s vyšším výskytom infekcií ako u belochov. Vyššie bývajú aj hodnoty 

glykémie (a častejšia porucha tolerancie glukózy), cholesterolu a triacylglycerolov. Koncentrácia 

kys. močovej býva vyššia u obyvateľov Orientu ako Európanov. Niekt. kmene amerických 

Mexičanov vykazujú zasa častejší výskyt obezity centrálneho typu s mimoriadne vysokou 

incidenciou diabetes mellitus. 

------------------------------------–––––––––---------------–––-–––––––––––––––––––––– 
Dispozícia etnických skupín na niektoré ochorenia 
--------------------------------------------------––––––––––-–––---–––––––––––––––––––– 

Arméni   Siegalov-Cattanov-Mamouov sy. 

Černosi  Ainhumov sy.      Intolerancia laktózy 

   Herrickov sy.      Zuelzerov-Kaplanov sy. 

   Kaposhiho sy.    

Severofrancúzi  Gilbertov-Lereboulletov sy. 

Malajci  Stranskyho-Regalov sy. 

Sýrčania  Siegalov-Cattanov-Mamouov sy. 

Taliani   Kaposiho sy. a Mibelliho sy. 

Ţidia   Fruktozúria          Rileyov-Dayov sy. 

  Gilbertov-Lereboulletov sy.   Rosenthalov sy. 

  Kaposiho sy.          Siegalov-Cattanov-Mamouov sy. 

  Niemannov-Pickov sy.         Sulzbergerov-Gabreho sy. 

  Pentozúria           Tayov-Sachsov sy. 



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

etnikum – [ethnicum] syn. etnická skupina, etnické spoločenstvo, angl. ethnic group, franc. 

ethnie, nem. Ethnik, v západoeurópskej tradícii kultúrne definované a diferencované skupiny 

ľudí. Týmito termínmi sa často označuje →národ, národnosť, národnostná menšina, 

etnokonfesionálna skupina, kmeň, čo je však nepresné. E. nie je totoţné s národom ani 

národnosťou, aj keď môţe nastať prípad, ţe všeci príslušníci jedného e. sú aj príslušníkmi 

jedného národa a národnosti. Napr. slov. etnikum sú Slováci vôbec, slov. národ je súčasťou 

slov. e. Prítomnosť určitých špecifických čŕt v určitého časti e. umoţňuje definovať túto časť ako 

národ.  

F. Barth definuje e. (ethnic group) ako populáciu s týmito črtami: 1. je prevaţne biol. 

sebareprodukujúce; 2. vlastní spoločné zákl. kultúrne hodnoty, realizované v zjavnej jednote v 

kultúrnych formách; 3. tvorí jedno komunikačné a interakčné pole; 4. príslušnosť k tejto 

populácii (členstvo v e.) sa samoidentifikuje a je identifikované inými, čím utvára kategóriu 

odlíšiteľnú od iných kategórií toho istého poriadku. 

E. je súhrn ľudí so spoločnou →etnicitou, kt. ich odlišuje od etnicity iných ľudí. Stanovenie 

etnicity je vlastne konštatovaním, ţe určití ľudia al. skupiny ľudí tvoria e. Kategória e. 

nevyjadruje konkrétnu formu etnosociálnej jednotky ani ich zaradenie do dajakého 

hierarchického systému.  

Nijaké e. nie je z hľadiska organizačnej a sociálnej štruktúry, ale ani priestoru a foriem 

existencie homogénne. Dôleţitými znakmi e. sú tie, kt. príslušníci daného e., pokladajú za 

charakteristické, za dačo, čo ich odlišuje od iných e. Toto tzv. etnické vedomie má väčšiu 

diferenciačnú silu ako charakteristiky zistené napr. etnografickým výskumom. Značnú úlohu v 

ňom má predstava o spoločnom pôvode, historických osudoch, ako pouţívanie spoločného 

mena (etnonyma). 

Za najvýznamnejší, pomerne ľahko operacionalizovateľný znak e. sa pokladá →jazyk, aj keď 

jesvtujú jazyky, ktorými hovoria viaceré e. (angličtina, arabčina, nemčina a i.) a naopak existujú 

viacjazyčné e., najčastejšie bilingvistické (napr. v Belgicku, Kanade, Vietname a i.). Zánik 

jazyka pôsobením iného e., kt. sa v danom priestore stane dominantným vedie niekedy k 

asimilácii, rozpadu etnickej kultúry e., aj keď niekedy naopak e. preţíva a tzv. národné 

obrodenie potom začína úsilím o jeho obnovenie vo funkcii etnického príznaku. 

Druhým operacionalizovateľným znakom e. je etnické územie, kt. príslušníci e. pokladajú za 

svoje územie. Býva to oblasť, kt. je kompaktne a dlhodobo osídlená príslušníkmi určitého e. 

Niekedy sa vo vedomí príslušníkov e. takáto oblasť uchováva, majú k nej citový vzťah, nazývajú 

ju svojou ,,pravlasťou", či ,,domovinou". Väčšina e. sa však nevyskytuje v podobe jedného 

kompaktného uzavretého celku, ale ako viac skupín ţijúcich vnútri a mimo územia (etnické 

spoločenstvá). Sú to skupiny osôb, kt. majú rovnakú etnicitu, ale sú súčasťou rôznych 

etnosociálnych útvarov a vnútorne sú v nerovnakej miere a nerovnakým spôsobom 

preorganizované. Rôzne etnické spoločenstvá toho istého e. majú vedomie spoločnej etnicity, 

ale vyznačujú sa vzájomnou priestorovou odlúčenosťou, resp. diskontinuitou. Napr. Slováci 

obývajú slovenskú krajinu (t. j. slov. etnické územie), ale utvárajú etnické spoločenstvá aj v 

Čechách, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, v USA, Kanade atď. Reprodukciu etnického vedomia 

slov. etnických spoločenstiev ţijúcich mimo slov. krajinu napomáhajú rôzne regionálne i 

nadštátne aktivity (krajanské inštitúcie). Za určitých historických okolností sa určité etnické 

spoločenstvo môţe stať národom al. národnosťou. 



etno- – prvá časť zloţených slov z g. ethnos národ. 

etnoarcheológia – [ethnoarcheologia] ,,nová archeológia" (Fewkes) hraničná disciplína, kt. 

vyuţíva antropologické výskumy súčasných lokálnych spoločností s cieľom získať empirický 

materiál, kt. by umoţnil rekonštrukciu historických kultúr a prispel k adekvátnej interpretácii 

archeologických prameňov. 

etnobiológia – [ethnobiologia] náuka o telesných charakteristikách ľudských rás, plemien, 

kmeňov, národov. 

etnogenéza – [ethnogenesis] vznik ľudských rás, plemien, kmeňov, národov. 

etnografia – [ethnographia] národopis, náuka o dejinách, spôsobe ţivota a kultúre určitého 

národa, kmeňa. E. vznikla v 19. stor. Zaoberá sa zberom, opisom a analýzou údajov o spôsobe 

ţivota a kultúre špecifickýchh spoločenstiev v rámci širšieho bádateľského zámeru (terénne 

výskumy), ako aj a literárnym spracovaním výsledkov výskmu, príp. porovnávaním s 

porovnaveľnými ekvivalentmi. V 2. polovici 20. stor. sa e. sústreďovala na ľudovú kultúru 

(národopis, ,,ľudoveda", čes. národozpyt) ako súčasť historických vied. 

Voči e., kt. sa zameriava na opis spôsobu ţivota a ľudovej kultúry (oved, strava, bývanie a 

vybavenie domácností, rodinný a spoločenský ţivot, domáca výroba, ľudové umenie, ľudové 

zvyky, obyčaje atď.) sa vznášali námietky, ţe jej výsledky moţno síce platia pre určité vidiecke 

pospolitosti, ale nie vţdy pre urbárne priestory. Ľud ako kľúčový pojem e. sa spochybňoval ako 

relat. a nedefinovateľný. Zdôrazňovala sa potreba skúmať nielen materiálnej kultúry, ale aj 

oblasť vedomia spolupatričnosti danej skupiny. E. ostáva významnou empirickou a 

múzeologickou disciplínou. Uplatňuje aj v archeo lógii (etnoarcheológia), psychol. vedách 

(etnopsychológia a etnopsychiatria), zberateľstve, kultúrnej histórii, folkloristike, utváraní 

kultúrneho dedičstva a i. oblastiach.  

Nová e. je súhrnné označenie teoreticko-metodologickej orientácie amer. kultúrnej antropológie, 

pre kt. je charakteristická snaha zúţiť pojem →kultúry na uţšiu kategóriu, viac špecializovanú a 

teoreticky obsaţnejšiu. V protiklade k širokému poňatiu kultúry ako adaptačnému systému, kt. 

sa rozvíjalo neoevolucionistickou antropológiou a kultúrnou ekológiou, vznikli rôzne koncepcie 

kultúry ako kognitívneho al. symbolického systému.  

Nová e. predstavuje súbor princípov, metód a postupov, kt. vychádzajú z predpokladu, ţe 

jednotlivé kultúry sú jedinečnými systémami znalostí, pojmov, kategórií, pravidiel a 

organizačných princípov správania, kt. si človek osvojil ako člen určitej spoločnosti. Znalosť 

kognitívneho systému, najmä kategórií, prostredníctvom kt. členovia danej spoločnosti vnímajú 

a interpretujú realitu, a vedomosti, kt. im umoţňujú adekvátne konať v štandardných siutáciách, 

umoţňujú pochopiť a opísať skúmanú spoločnosť i predikovať správanie jednotlivca v rámci 

daného sociokultúrneho systému. 

Nová e. zuţuje pojem kultúry na systém znalostí, kt. členovia určitej spoločnosti pouţívajú na 

interpretáciu skúseností a podľa kt. riadia svoje sociálne správanie. Nová e. úzko súvisí s 

lingvistikou. Jazykové štruktúry vraj priamo odráţajú princípy, na kt. je zaloţené ľudské 

myslenie, preto sa skúmajú natívne klasifikačné sústavy, kt. príslušníci mimoeurópskych 

národov pouţívajú na označenie rastlín, ţivočíchov, farieb, príbuzenských systémov ap. (folk 

taxonómia). Podľa amer. lingvistu Pikea moţno fonemickú a fonetickú analýzu vyuţiť nielen pri 

štúdiu jazyka, ale aj kultúry (,,emic`` je odvodené od ,,phonemic" a predstavuje vnútorný, 



imanentný aspekt skúmaného sociokultúrneho systému, kým ,,etic" – z ,,phonetic" vonkajšieho 

aspektu skúmanej reality). 

Etnografia reči – syn. e. komunikácie, odbor e., kt. skúma funkciu a modely rečových aktov v 

konkrétnej sociálnej situácii a kultúrnom kontexte. Jeho cieľom je vysvetliť zákonitosti voľby 

určitého variantu rečového správania a odhaliť pravidlá, ktorými sa reč riadi. Ako syn. sa často 

pouţíva etnolingvistika, kt. sa chápe širšie ako skúmanie jazyka a kultúry. Predmetom e. r. sú aj 

pravidlá a normy neverbálnej komunikácie.  

Etnografia veľkého mesta – západonem. variant antropológie mesta. Teoreticko-

metodologická orientácia sformovaná po 2. svet. vojne ako reakcia na obemdzenie tradične 

historicky orientovanej nem. e. Predmetom jej výskumu jhe najmä spôsob ţivota a kultúra 

obyvateľov veľkých priemyslových centier, a to v historickom a štrukturálne funkcionálnom 

kontexte modernej industriálnej spoločnosti. Je to disciplína blízka sociológii mesta. 

etnolingvistika – syn. lingvistická antropológia skúmanie jazyka ako symbolickej bázy kultúry a 

determinantu ľudskej činnosti; →etnológia reči. 

etnológia – [ethnologia] národopis; 1. náuka o ľudských plemenách, kmeňoch, národoch, ich 

predkoch, vzťahoch ap.; 2. veda zaoberajúca sa výskumom etnických a kultúrnych systémov v 

medzikulturnej a historickej perspektíve. Termín e. pouţil r. 1787 É. Chavannes ako názov 

novej vednej disciplíny, kt. sa zaoberala klasifikáciou rás. V 1. pol. 19. stor. A. M. Ampčre v 

rámci svojej klasifikácie zaviedol delenie e. na elementárnu a porovnávaciu. E. sa potom 

sformovala ako relat. samostatná porovnávacia disciplína študujúca kultúrne dejiny predlite-

rárnych spoločností z hľadiska rasového a etnického rozšírenia.  

V súčasnosti e. je všeobecnou stratégiou štúdia kultúr v čase a priestore preferujúca 

zovšeobecňujúcu, medzikultúrnu a historickú perspektívu. Je to teoretická deduktívna a 

explanačná fáza výskumu sociokultúrnych systémov bezprostredne vychádzajúcich z 

etnografického empirického terénneho výskumu.  

E. nadväzuje na →etnografiu, kt. predstavuje empirickú fázu výskumu (zbiera, opisuje a 

analyzuje údaje získané terénneho výskumu). E. zovšeobecňuje tento materiál v medzikultúrnej 

a historickej perspektíve. Jej európskym variantom je porovnávací výskum kultúr (v ostatných r. 

sa opustil jej tradičný názov národopis, nem. Volkskunde); anglosaským variantom je sociálna a 

kultúrna antropológia. 

etnomedicína – odbor zaoberajúci sa formami a významami, kt. má choroba pre členov určitej 

komunity, z nich odvodenými vzormi správania a súvislosťami s ostatnými sociokultúrnymi 

aktivitami skupiny. E. sa zaoberá predstavami jednotlivcov i skupín o povahe choroby, jej 

príčinách, spôsoboch liečenia a tým, ako sa tieto predstavy odráţajú v skupinových aktivitách. 

Študuje predstavy ľudí o štruktúre a funkciách ľudského tela a mysle, ľudovú (laickú) dg. a th. 

(prírodné liečiteľstvo), osobné vlastnosti liečiteľov, kultúrny a hodnotový kontext problémov 

zdravia ako sociálno-kultúrnej kategórie, súčasť danej kultúry, interpretuje ju vo vzťahu k 

ostatným kultúrnym a sociálnym subsystémom.  

Kultúru chápe e. ako človekom konštituované relevantné skúsenosti vyvodené z jeho spôsobu 

ţivota a poznatky a predstavy o zdraví a chorobe pokladá za súčasť tejto kultúry, porovnateľnú 

s inými kritickými situáciami v ţivote rodiny. V tomto kontexte sa th. nezameriava len na 

odstránenie organickej príčiny poruchy a netýka sa len liečiteľa a pacienta, ale posilňuje 

kohéziu celej rodiny i širšej kolektivity. Kým medicínsky model zdravia a choroby je 



transkulturálny (všetci pacienti s rovnako pomenovanou chorobou vykazujú rovnaké príznaky a 

zhruba rovnako reagujú na th.), e. si naopak všíma rôzny význam a zmysel, kt. môţu mať 

rovnaké príznaky v rôznych kultúrach. E. pokladá chorobu aj za behaviorálnu kategóriu, preto 

sleduje a interpretuje fyzické akcie, verbálne správy o vnútorných stavoch a vnímané zmeny 

ako sociálne tvarové vzorce konania a symboly, kt. indivíduu umoţňujú orientáciu v jeho 

relevantnom svete. Zároveň sa snaţí premostiť tento rozdiel medzi biomedicínsky 

orientovaným jazykom modernej vedy a sociokultúrnymi interpretáciami a utvoriť všeobecnejší 

koncepčný rámec, kt. by zvyšoval účinnosť dg. a th. Týmto smerom sa zameriava napr. úsilie, 

kt. sa v ostatných r. vyvíja v rámci SZO. 

etnometodológia – [etno- + g. methodos hľadanie + g. logos náuka] významný prúd v súčasnej 

sociológii sústreďujúci sa na analýzu kaţdodennej sociálnej interakcie a metód pouţívaných 

ľuďmí v interakcii na to, aby porozumeli svetu, v kt. ţijú, a aby mu dali zmysel, teda aby ho 

urobili z hľadiska svojich praktických cieľov racionálnym. Názov e. pochádza od Harolda 

Garfinkela (Studies in Ethmomethodology, 1967). Zákl. otázkou e. je – ako je moţný poriadok a 

ako sa dosahuje, ţe sa spoločnosť nerozpadne na chaotickú mnoţinu individuálnych aktov, kt. 

by boli v permanentnom konflikte. Je to dané tým, ţe ľudia disponujú určitými metódami, 

ktorými svoje kaţdodenné praktiky robia zrozumiteľnými a opísateľnými (komunikovateľnými). 

Akty človeka majú min. tri vlastnosti: 1. reflexivitu (tým, ţe určitú situáciu opisujeme, ţe jej 

dávame zmysel a význam, ju súčasne utvárame, náš interpretačný akt sa stáva súčasťou 

situácie samej); 2. opísateľnosť, resp. komunikovateľnosť (accountibility – niečo sa dá opísať a 

s tým oboznámiť iných, nie však preto, ţe to má zmysel a ţe je to rozumné, ale zmysel to má a 

rozumným sa to stáva vtedy, keď je to opísateľné a komunikovateľné); 3. indexikalitu (kaţdý 

rečový a interpretačný akt je konkrétne určený situáciou, v kt. sa odohráva). Z toho vyplýva 

význam →jazyka, najmä jazyka kaţdodennej komunikácie Zmysel reality podľa e. je produktom 

rečového aktu. Sociálna interakcia sa v e. redukuje na jazykovú komunikáciu. Jazyková 

komunikácia však obsahuje hlbšiu vrstvu, nielen tú, kt. moţno zachytiť na základe verbálneho 

vyjadrenia. Túto hlbšiu vrstvu tvoria základové očakávania (background expectations, 

očakávania v pozadí), čo je predpokladané, väčšinou neverbalizované vedenie, kt. aktéri 

pouţívajú ako interpretačnú schému. Tieto základové očakávania moţno odhaliť niekedy len 

pomocou zloţitých dramaturgických postupov (tzv. garfinkeling). 

Kaţdý aktér sociálneho ţivota, účastník interakčných aktov sa poikladá za akéhosi praktického 

sociológa. Teoretický sociológ sa pritom snaţí pochopiť to, čo tento praktický sociológ vlastne 

robí, aby rozumel svetu, v kt. ţije a koná. Podľa G. E. Swansona človek ako praktický sociológ 

vykonáva min. týchto 10 činností, kt. umoţňujú aby sociálny svet dostal zmysel: 1. kategorizuje 

a porovnáva; 2. posudzuje, či sa určitý omyl toleruje; 3. hľadá prostriedky; 4. analyzuje 

alternatívy a dôsledky svojej činnosti; 5. utvára stratégie; 6. organizuje čas (timing); 7. snaţí sa 

posúdiť predvídateľnosť udalosti; 8. pouţíva určité obvyklé provedurálne pravidlá; 9. vyberá; 10. 

pouţíva obvyklé pravidlá výberu. Len teoretický sociológ vykonáva ďalšie 3 činnosti: 11. snaţí 

sa o sémantickú jasnosť a jed noznačnosť; 12. posudzuje primeranosť prostriedkov a cieľov; 

13. snaţí sa dosiahnuť kompatibilitu medzi svojou definíciou situácie a doterajším vedením. 

Teoretik sa neusiluje o to, aby boli poznatky relevantné pre činnosť vo vonkajšom svete, kým 

aktér je zainterenovaný  na  tejto  relevancii,  teoretik  je  indiferentný k chronologickému času, 

kým praktik ho musí rešpektovať, teoretik chce, aby bol jeho opis zrozumiteľný všetkým 

vedcom, aktér poţaduje len to, aby komunikácia uspokojovala to, čo kaţdý normálny človek v 

jeho okolí očakáva. 



E. sa vnútorne diferencovala na analýzu hovorovej reči (tzv. konverzačná analýza), 

etnometodologickú hermeneutiku, analýzu kaţdodennosti a etnografiu vedy. E. je schopná 

demystifikovať niekt. praktiky spoločnosti, napr. praktiky sociálnej kontroly, reklamy, tvorby 

ideologických sloganov atď. Metódou garfinkelingu sa u nás zaoberala Z. Kusá a I. Radičová.  

etnonymum, i, n. – [etno- + l. nomen meno]spoločné sebapomenovanie ľudí s rovnakou 

→etnicitou. E. pôsobí ako vonkajší diferenciačný znak odlišujúci dané etnikum od iných. 

Pouţívanie e. na sebaoznačenie je prejavom spolupratričnosti k určitému etniku, ,,vôľa byť 

etnikom". Moţno ho pokladať za výraz etnického vedomia. 

etnopsychiatria – [ethnopsychiatria] porovnávacia →psychiatria, v rámci kt. prebiehhajú 

transkulturálne výskumy a porovnávanie prejavov duševných chorôb, psychopatológia 

sociálnych deviácií v rôznych etnických skupinách. E. študuje aj vplyv danej kultúry na duševné 

zdravie jedincov. Analyzuje vplyv kultúry na konkrétne patol. prejavy, na spôsob ich dg. a th. 

Jestvujú jedinečné formy duševnýchh chorôb, determinované špecifickými črtami daných kultúr, 

napr. ,, tzv. arktická hystéria" v polárnych oblastiach, fenomén lakato v tajuplnom rituáli woodoo 

na Haiti, démonické posadlosti u národov Afriky a i. Univerzálne sa na svete vyskytujú len dva 

druhyduševných chorôb, kt. prejavy nepodmieňujú špecifiká danej kultúry, a to hysterické 

preajvy a mániodepresívna psychóza. U mnohých prírodných národov sa nevyskytuje napr. 

schizofrénia, pretoţe štruktúra spoločnosti vylučuje moţnosť dlhodobých sociálnych deprivácií. 

etnopsychológia – [ethnopsychologia] nem. Völkerpsychologie; →psychológia národov. 

etnosémantika – [etno- + g. semantikos označujúci od g. sema znamenie] aplikácia metód 

sémantiky na štúdium terminologických systémov, rol a významov pojmov a kategórií v 

kognitívnych systémoch rôznych kultúr. Je to odvetvie amer. kognitívnej antropológie, voľne sa 

rozvíja v rámci smerov novej →etnografie. Je úzko spojená s →etnovedou, ale tá kladie dôraz 

na výskum natívnych princípov klasifikácie, kým výskumy e. zisťujú, ako príslušníci určitej 

etnickej skupiny vnímajú, opisujú a hodnotia prírodnú a sociálnu realitu, kt. ich obklopuje. E. 

vyuţíva metódy lingvistiky, najmä komponentnej analýzy (B. Berlin, B. Burling, B. N. Celby, P. 

Kay, F. G. Lounsburym a i.).  

etnosociológia – laická, ľudová →sociológia. 

etnoveda – odvetvie kognitívnej antropológie rozvíjané v rámci novej entografie. Predmetom e. je 

štúdium natívnych princípov klasifikácie a konceptualizácie, prostredníctvom kt. členovia určitej 

spoločnosti opisujú a interpretujú svet, kt. ich obklopuje. Pozornosť sa venuje systémom 

vedenia a poznávania typickým pre rozličné kultúry, najmä natívnej taxonómii (folk taxonómia), 

pouţívanej pri klasifikácii rastlín (etnobotanika), zvierat (etnozoológia), liečeniu chorôb 

(→etnomedicína), farieb, príbuzenských vzťahov atď. 

Etoclofene
®
 – antiflogistikum, analgetikum; →terofenamát. 

etodolak – kys. 1,8-dietyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano-[3,4-b]-indol-1-octová, C17H21NO3, Mr 287,37; 

antiflogistikum, analgetikum (AY 24 236
®
, Edolan

®
, Lodine

®
, 

Ramodar
®
, Ultradol

®
). 

Etodolak 

 



etodroxizín – syn. hydrochlórbenzetylamín, 2-[2-[2-[-4[(4-chlórfenyl)-fenylmetyl]-1-piperazinyl]-

etoxy]-etanol, C23H31ClN2O3, Mr 418,98; hypnotikum (dimaleát C31H39ClN2O11 – Drimyl
®
, 

Indunox
®
). 

Etodroxín 

 

 

 

 

Etofen
®
 (Lusafarmaco) – antiflogistikum, analgetikum; →terofenamát. 

etofenamát – 2-(2-hydroxyetoxy)etylester kys. 2-[[3-(trifluórmetyl)fenyl]amino]-benzoovej, 

C18H18F3NO4, Mr 369,35; antireumatikum, dermatologikum. Po prestupe 

koţou pôsobí analgeticky a protizápalovo. 

Etofenamát 

Indikácie – doplnková th. zápalových a degeneratívnych reumatických 

ochorení. Reumatiz-mus mäkkých tkanív a poúrazové stavy 

pohybového systému. 

Kontraindikácie – precitlivenosť na e., aplikácia na poškodenú koţu, sliznice očí. 

Nežiaduce účinky – začervenanie, pálenie al. svrbenie koţe. 

Dávkovanie – vo forme gélu sa vtiera do koţe niekoľkokrát/d. 

Prípravky – B 577
®
, TV 485

®
, Bayrogel

®
, Etogel

®
, Rheumon gel

®
,Traumon Gel

®
. 

etofibrát – 2-2-(4-chlórfenoxy)-2-metyl-1-oxopropoxy]-etylester kys. 3-pyridínkarboxylovej, 

C18H18ClNO5, Mr 363,80; glykoldiester kys. 

nikotínovej a klofibrovej; antihyperlipo-proteinemikum 

(Lipo-Merz
®
). 

Etofibrát 

 

etoformínhydrochlorid – diamid N-butyl-N
,
,-etylimidokarbonimidu monochloridu; antidiabetikum.  

etofumezát – 2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetyl-5-benzo-furanol metánsulfonát, C13H18O5S, Mr 

286,34; herbicídum (NC 8438
®
, Nortron

®
, Tramat

®
). 

Etofumezát 

 

 

etofylín →Etofyllinum ČSL 4. 

etofylínnikotinát – 2-(1,2,3, 6-tetrahydro-1,3-dimetyl-2,6-dioxo-7H-purin-7-yl)-etylester kys. 3-

pyridínkarboxylovej, C15H15N5O4, Mr 329,31; ester kys. nikotínovej so 7-(2-hydroxyetyl)-

teofylínom, vazodilatans (Hesotanol
®
, Hesotin

®
). 



Etofylínnikotinát 

 

 

 

 

Etofyllinum – syn. Aethophyllinum, skr. Etofyllin., etofylín, ČSL 

4, 1,3-dimetyl-7-(2- hydroxyetyl)xantín, C9H12N4O3, Mr 

224,22; derivát teofylínu, inhibítor fosfodiesterázy, diuretikum. Je to 

biely kryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti, dobre rozp. 

vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a mierne rozp. v chloroforme.  

Etofyllinum 

 Dôkaz 

a) Asi 0,01 g vzorky sa v porcelánovej miske zmieša s 5 kv. zriedeného rozt. peroxidu vodíka a 

1 kv. koncentrovanej kys. chlorovodíkovej a rozt. sa odparí na vodnom kúpeli do sucha; ak sa 

navlhčí odparok 1 kv. zriedeného rozt. amoniaku, sfarbí sa na červenofialovo (xantínový 

derivát). 

b) Asi 0,10 g sa rozpustí v 2,0 ml vody; rozt. nereaguje alkalicky na lakmusový papier a po 

pridaní 10 kv. rozt. síranu meďnatého zostane číry (rozdiel ostatných liekopisných xantíno-vých 

derivátov). 

 c) Teplota topenia: 160 - 63 °C. 

 Stanovenie obsahu 

Asi 0,1700 g vysušenej látky sa rozpustí miernym zahriatim v 2,0 ml bezvodej kys. octovej a po 

ochladení sa pridá 25,0 ml anhydridu kys. octovej a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 

mol/l za potenciometrickej indikácie (sklená a nasýtená kalomelová elektróda). Zistená hodnota 

sa koriguje výsledkom slepého pokusu. 

Spotreba 1 ml rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,02242 g C9H12N4O3. 

Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách. 

E. má podobné farm. účinky ako teofylín, pôsobí však viac vazodilatačne a zhoršuje pomer 

medzi ventiláciou a perfúziou. V th. bronchiálnej obštrukcie sa však tento účinok neuplatňuje. 

Indikácie – reverzibilná obštrukcia dýchacích ciest; vazodilatans. 

Kontraindikácie – tachyarytmia, akút. infarkt myokardu, ťaţšia hepatopatia, súčasné podáva-nie 

teofylínu (riziko intoxikácie metylxantínmi). 

Nežiaduce účinky – nauzea, vracanie, zriedka krvácanie do GIT, nepokoj, závraty, agitova-

nosť, bolesti hlavy, riziko tachyarytmií. 

Interakcie – makrolidové antibiotiká I. generácie predlţujú jeho biol. t0,5, cimetidín zvyšuje jeho 

plazmatickú koncentráciu. 



Dávkovanie – dms p. o. 0,5 g, dmd p. o. 1,5 g. Th. dávka jednotlivá p. os 0,1 - 0,2 g, rektálne 

0,35 g, i. v. a i. m. 0,15 - 0,3 g, denná p. o. 0,4 - 0,8 g, rektálne 0,35 - 1,0 g, i. v. a i. m. 0,3 aţ 

0,6 g.  

Prípravky – Injectio etofyllini cum theophyllino, Oxyphyllin
®
 tbl. Slovakofarma. 

Kombinované prípravky – Oxyphyllin
®
 inj. Hoechst-Biotika, Xantedryl

®
 tbl. Slovakofarma, 

Xantedrylettae
®
 tbl. Slovakofarma. 

Etogel
®
 gel (Krka) – Etofenamatum 50 mg v 1 g gélu. Antireumatikum, dermatologikum. Pouţíva 

sa v doplnkovej th. zápalových a degeneratívnych reumatických ochorení, reumatizme mäkkých 

tkanív a poúrazových stavov pohybového ústroja. Kontraindikáciou je precitlivenosť na 

etofenamát. Nemá sa aplikovať na poškodenú kožu sliznice a očí; →etofenamát. 

etoglucid – 2,2
,
-(2,5,8,11-tetraoxadodekan-11,12-diyl)bis-oxirán, trietylénglykol diglycidyléter, 

TDE, C12H22O6; Mr 262,30; číra bezfarebná, viskózna tekutina s 

protinádorovým účinkom (ICI 32865
®
, Epodyl

®
). 

Etoglucid 

etoheptazín – etylester kys. hexahydro-1-metyl-4-fenyl-1H-azepín-4-karboxylovej, C16H23NO2, Mr 

261,35; analgetikum, pouţíva sa pri miernych a stredne silných bolestiach per 

os (Wy-401
®
, Zactane

®
; citrát – zloţka preparátu Zactirin

®
). 

Etoheptazín 

 

etohexadiol – syn. oktyléndiol, 2-etyl-1,3-hexándiol, C8H18O2, Mr 146,22; 

repelent hmyzu, aplikuje sa miestne na koţu a odev. Dráţdi oči a sliznice, nie však koţu. Po 

poţití vzniká útlm CNS. 
  
            C2H5 
              
HOCH2CHCHCH2CH2CH3 
       

     OH Etohexadiol 

etochinol  – aktinochinol, kys. 8-etoxy-5-chinolínsulfónová, C11H11NO4S, Mr 253,29; sodná soľ 

C11H10NNaO4S sa pouţíva ako UV clona (Corodenin
®
, Uviban

®
). 

Etochinol 

 

 

etológia – [g. ethos mrav, pôvodne v zmysle charakter, neskôr morálneho charakteru najmä v 

dôsledku návykov + g. logos náuka] 1. mravouka, náuka o mravoch a obyčajoch národov al. o 

charaktere; aplikovaná etika. Je to aj náuka o dejinách mravnosti  a  morálnych  hodnotách. V 

17. stor. bol etológom herec, mím. 2. náuka o ţivotných prejavoch ţivočíchov, ich inštinktoch, 

zvykoch a spôsoboch ţivota. E. študuje vrodené a získané vlastnosti ţivočíchov a človeka. 

Zakladateľom modernej e. je Konrad Lorenz spolu s N. Tinbergenom a K. Frischom; r. 1973 

dostali Nobelovu cenu za lekárstvo a fyziológiu. Správanie zvierat je inštinktívne ritualizované, 

jestvujú však početné analógie so správaním ľudí. Mnohé typy tzv. mravného správania sa 



podľa Lorenza javia v prirodzenom ţivočíšnom svetle. Zdá sa, ţe bude treba korigovať 

podceňovanie iracionálneho kultúrneho fondu nášho vedomia.  

Sociálna etológia – odvetvie e., kt. vychádza zo zoosociológie a zoopsychológie, kt. sa 

zaoberá systematickým výskumom sociálneho správania ţivočíchov, klasifikáciou jeho typov a 

jeho vývojom. Študuje sociálne spoločenstvá ţivočíchov, existenciu sociálnych inštinktov, 

sociabilného a inteligentného správania. 

K zákl. formám správania ţivočíchov patria: 1. správanie uzavretých skupín utvárajúcich určitú 

formu úkrytu vlastnými telami, pričom najmä pri vyšších cicavcoch vyniká silný fyzický kontakt, 

komunikácia, prejavujúca sa napr. v komfortnom správaní (čistenie srsti, peria ap.); 2. potravné 

správanie, pri kt. sociálna koordinácia a sociálna facilitácia umoţňujú získať oveľa viac potravy; 

3. orientačno-pátracie správanie, t. j. systematické preskumávanie prostredia, najmä nového 

(impulz k nemu býva taký silný, ţe môţe potlačiť aj iné motivácie, napr. hladovanie), úzko 

hraničí s hravým správaním; 4. variabilné sexuálne správanie, kt. je predpokladom niekt. 

trvalejších, napr. rodinných, ale aj iných vzťahov v uzavretých skupinách; 5. agonistické al. 

bojové správanie (g. agon súťaţivý boj), ku kt. patria všetky formy konfliktného a agresívneho 

správania, kt. sa ritualizujú do rôznych hrozieb, výstrah al. gest nadradenosti a podriadenosti a 

znemoţňujú poškodzovanie slabších jedincov vo skupine al. väčšie energetické straty; 6. 

teritoriálne, značkovacie správanie, kt. spočíva v značkovaní teri-tória a sociálnych partnerov a 

umoţňuje rovnomernejšie rozdelenie druhu, a tým jeho vyššiu zdatnosť a preţívanie; 7. 

epimeletické správanie (g. epimeleteon poskytovanie starostlivosti) zahrňuje všetky formy 

rodičovského správania, starostlivosť o mláďatá, ale aj poskytovanie a príjem starostlivosti 

medzi dospelými jedincami, najmä trofolaxiu, t. j. poskytovanie potravy nasýteného jedinca 

hladnému jedincovi (napr. mravce, psovité šelmy).  

K. Lorenz roroznáva 4 typy spoločenského usporiadania zvierat: 1. anonymný otvorený zväzok 

(húf, čriedo), fylogeneticky najstaršie a najjednoduchšie zoskupenie zvierat, v kt. neexistuje 

nijaký hierarchický poriadok ani integrácia; zakladá sa na signalizácii činnosti ich jedincov a na 

sociálnej facilitácii; 2. uzavreté skupiny s individualitou a rozpoznávaním jedincov vnútri 

skupiny, najprv anonymných a neskôr individualizovaných skupín (napr. husi, vyššie opice); 3. 

rôzne typy rodín, od dočasných al. trvalých monogamných párov po prechodné al. trvalé 

,,harémy"; 4. väčšie spoločenstvá (tlupy, svorky), v kt. sa zvieratá ešte viac-menej individuálne 

poznajú a utvárajú hierarchické poriadky, dominancie, subordinácie, submisie atď., umoţňujúce 

sociálny útlm agonistického a agresívneho správania, mobilizujú obranný potenciál skupiny a i. 

Osobitnú skupinu predstavujú hmyzie society (hmyzie štáty), kde sa utvorila striktná hierarchia 

a deľba práce, najmä komunikácia vylučujúca sociálne konflikty. Týmito otázkami sa zaoberá 

sociobiológia.  

etomidát – etylester kys. 1-(1-fenyletyl)-1H-imidazol-5-karboxylovej, C14H16N2O2, Mr 244,29; 

sedatívum, hypnotikum, podáva sa i. v. na indukciu a udrţovanie 

anestézie, ako aj sedatívum kriticky chorých (R 16659
®
, Amidate

®
, 

Hyponomidate
®
). 

Etomidát 

etomidolín – 2-etyl-2,3-dihydro-3-[[4-[2-(1-piperidinyl]etoxy]-fenyl]-amino]-1H-izoindol-1-ón, 

C23H29N3O2, Mr 379,50; anticholínergikum (K 

260
®
, Smedolin

®
). 



Etomidolín 

 

 

etomidy – skupina neiónových povrchovo aktívnych látok. Sú to N-substituované amidy kys. 

karboxylových, substituentmi sú polyoxyetylénové skupiny. Pouţívajú sa ako detergenty a na 

prípravu suplementov výţivy. 
  
              (CH2CH2O)xH 
             /  
  RCON 
              \    
               (CH2CH2O) yH        Etomid 

etomoxánhydrochlorid – N-butyl-8-etoxy-2,3-dihydro-1, 4-benzodioxín-2-

metánamínhydrochlorid, C15H23N2O2.HCl; trankvilizér. 

etonamid – derivát imidazolu, anestetikum s ultrakrátkodobým účinkom; nemá analgetický 

účinok. 

Indikácie – úvod do anestézie, krátka monoanestézia. 

Kontraindikácie – hypertenzia, intrakraniálna vysokotlaková aneuryzma, imunosupresívna th. 

Nežiaduce účinky – rušivé pohyby, pri dlhšom podávaní útlm steroidogenézy; sympatiková 

reakcia na intubáciu trachey; bolestivosť v mieste aplikácie. 

Interakcie – dyskinézia sa značne zmierni po profylaktickom podaní fentanylu al. jeho derivátov. 

Dávkovanie – i. v. 0,15 – 0,3 mg/kg (trvanie účinku 3 – 5 min). Nemá sa aplikovať do tenkých 

ţíl. 

etonamnitrát – etylester mononitrátu kys. 1-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenyl)-1-H-imidazol-5-

karboxylovej, C16H18N2O2.HNO3; antimykotikum. 

etonitazén – 2-[(4-etoxyfenyl)metyl]-N,N-dietyl-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín, C22-H28N4O3, 

Mr 369,48; narkotické analgetikum, môţe vyvolať 

závislosť. 

Etonitazén 

 

 

 

etopabát – ethopabat, syn. etylpabát, metylester kys. 4-acetamido-2-etoxybenzoovej, C12H15NO4, 

Mr 137,25; zmes s ampróliom sa pouţíva vo veter. med. ako kokcidiostatikum 

(Amprol Plus
®
). 

Etopabát 

 

 

Etopalin
®
 (Geigy) – choleretikum; →exiprobén. 



etoperidón – 2-[3-[4-(3-chlórfenyl)-1-piperazinyl]-propyl]-4,5-dietyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-

ón, C19H28ClNO, Mr 377,92; psychotropná látka 

štruktúrne podobná trazodónu, antidepresívum 

(hydrochlorid – C19H29Cl2N8O – AF-1191
®
, ST-1191

®
, 

Axiomin
®
, Depracer

®
, Etoran

®
, Staff

®
, Tropene

®
). 

Etoperidón 

 

Etophylate
®
 (Rona) – bronchodilatans; →acefylínpiperazín. 

E-Toplex
®
 (USV) →vitamín E acetát. 

Etoposide
®
 Pierre Fabre inj. – Etoposidum 100 mg + Ethanolum 95 % ad 5 ml v 1 amp. 

Cytostatikum; →etopozid. 

etopozid – etoposide, 9-[(4,6-O-etylidén--D-glukopyranozyl)oxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-

hydroxy-3,5-dimetoxyfenyl)furo[3
,
,4,:6,7]nafto[2,3-d]-1,3-dioxol-6-(5aH)-ón, C29H32O13, Mr 

588,58; polosyntetický derivát podofylotoxínu, od kt. sa líši mechanizmom protinádorového 

účinku. Väzbou na topoizomerázu II inhibuje e. reparačné procesy v reťazcoch DNA a 

zapríčiňuje ich zlomy. Pôsobí prevaţne na poslednú fázu 

a fázu G2 bunkového cyklu.  

 

 

 

Etopozid 

 

Pri jednorazovom podaní nastáva rýchla oprava zlomu v 

DNA, preto ho treba podávať najmenej 3 d za sebou. Po i. v. podaní sa viaţe na plazmatické 

bielkoviny, najmä albumín. Pri hypalbuminémii sa koncentrácia voľného e., a tým jeho toxickosť 

zvyšuje. Vylučuje sa prevaţne obličkami (asi 40 %) v nezmenenej forme, v menšom mnoţstve 

vo forme metabolitu; ţlčou sa vylučujú ~ 2 %. Plazmatický t0, 5 je 6,4 h. Do likvoru a výpotkov 

preniká málo. 

Indikácie – malígne lymfómy, malobunkový karcinóm pľúc, testikulárne nádory, nádory 

močového mechúra, trofoblastu, karcinóm ovária, akút. nelymfatická leukémia. 

Kontraindikácie – útlm krvotvorby, precitlivenosť na e., gravidita, laktácia. 

Nežiaduce účinky – útlm krvotvorby, alopecia, nevoľnosť, vracanie. Pri rýchlej aplikácii môţe 

vzniknúť bronchospazmus, bolesti brucha a hypotenzia. Zriedkavejšia je mukozitída, hnačky. 

Môţe indukovať zmeny chromozómov, najmä translokáciu 11q23, kt. sa pokladá za rizikový 

faktor akút. leukémie. 

Dávkovanie – 60 – 120 mg/m
2
/d, v 5-d cykle s následnou prestávkou 3 – 4 týţd. V 

kombináciách sa schéma podávania i dávkovanie mení. Podáva sa výhradne vo forme infúzie 

(vo fyziol. al. Hartmannovom rozt.). Odporúča sa koncentrácia 100 mg na 250 ml rozt., čas 

aplikácie 30 – 60 min. 



Prípravky – Adiposide
®
, Etoposide Pierre Fabre

®
, Lastet

®
, Vepesid

®
. 

etoprop – syn. etoprofos, O-etyl S,S-dipropylester kys. fosforditiovej, C8H19O2PS2, Mr 242,32; 

insekticídum, nematocídum (VC9-104
®
, Mocap

®
). 

 
   CH3CH2CH2S   O 
             \  
              P-OCH2CH3 
                         / 
   CH3CH2CH2S  Etoprop 

etopropazín – syn. fenopropazín, profenamín, N,N-dietyl--metyl-10H-fenotiazín-10-etánamín, 

C19H24N2S, Mr 312,46; antiparkinsonikum, anticholínergikum (RP 3356
®
, 

W-483
®
, Isothazine

®
, Isothiazine

®
, Parkin

®
; hydrochlorid C19H25ClN2S – 

Dibutil
®
, Lysivane

®
, Pardisol

®
, Parphezein

®
, Parsidol

®
, Parsitan

®
, 

Parsotil
®
, Rodipal

®
). 

Etopropazín 

 

Etoran
®
 (Il Dong) – antidepresívum; →etoperidón. 

etorfín – [5,7(R)]-4,5-epoxy-3-hydroxy-6-metoxy-,17-dimetyl--propyl-6,14-eténomorfínan-7-

metanol, C25H33NO4, Mr 411,52; opiát. Pouţíva sa na imobilizáciu 

veľkých zvierat. Môţe vyvolať závislosť, uţ malé dávky vyvolávajú útlm 

dýchacieho centra a môţu zapríčiniť exitus; podlieha zákonným 

ustanoveniam o omamných látkach (hydrochlorid C15H34ClNO4 – M 99
®
, 

Immobilon
®
; 3-acetát C27H36ClNO5 – M 183

®
). 

Etorfín 

 

 

etos – [ethos mravný základ (→mravnosť)]; postoj človeka spočívajúci na slobodnom rozhodnutí 

voči mravnému zákonu; svojráznosť zmýšľania národa, stavu atď. určený prevládaním dajakej 

hodnoty; →etika. 

Etoscol
®
 (Byk-Gulden) – agonista 2-adrenbrgických receptorov, bronchodilatans, tokolyti-kum; 

→hexoprenalín. 

etosukcimid – 3-etyl-3-metyl-2,5-pyrolidíndión, 2-etyl-2-metylsukcinimid, C7H11O2, Mr 141,17; 

antiepileptikum, antikonvulzívum, pouţíva sa v th. →epilepsie (petit mal), podáva sa p. o. 

Prípravky - Asamid
®
  sirup, Atysmal

®
, Capitus

®
, Emeside

®
, Epileo Petit Mal

®
, 

Ethy-mal
®
, Mesentol

®
, Pemtal

®
, Peptinimid

®
, Petinimid

®
, Petnidan

®
, 

Pyknolepsinum
®
, Simatin

®
, Succimal

®
, Suxilep

®
, Suximal

®
, Suxinutinum

®
, 

Thilopemal
®
, Zarontin

®
. 

Etosukcimid 

etotoín – 3-etyl-5-fenyl-2,4-imidazolidíndión, C11H12N2O2, Mr 204,22; antikonvulzívum, pouţíva sa 

v th. epilepsie (grand mal a psychomotorické záchvaty), podáva sa p. o. 

(Peganon
®
). 



Etotoín 

 

Etoval
®
 – sedatívum, hypnotikum; →butetal. 

etoxandrol - (+)-2-(2-etyl-2-fenyl-1,3-dioxolan-4-yl)piperidín, C16H23NO3, Mr 261,37; i. v. 

anestetikum (hydrochlorid C16H24ClN2 - Troxan
®
). 

Etoxandrol 

 

 

etoxazén – syn. p-etoxychryzoidín, 4-[(4-etoxyfenyl)azo]-1,3- benzéndiamín, C14H16N4O, Mr 

256,30; acidobázický indikátor, analgetikum (SN-612
®
, 

Carmurit
®
, Cystural

®
; hydrochlorid C14H17ClN4O – Serenium

®
). 

Etoxazén 

 

etoxeridín – anagletikum; syn. →karbetidín. 

etoxybenzén – syn. etylfenyléter, fenetol, C6H5OC2H5, zmiešaný éter, Mr 122,16, bezfarebná 

kvapalina nerozp. vo vode, pouţíva sa v parfumérii a org. syntéze. 

etoxyetán →dietyléter. 

etoxychín – 6-etoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimetylchinolín, C14H19NO, Mr 217,30; antioxidans 

pouţívané v potravinách a krmive (EMQ
®
, Santoflex

®
, Santoquin

®
). 

Etoxychín 

 

etoxynaftalén – etyl -naftyléter, C12H12O, Mr 172,22; lesklé 

kryštáliky nerozp. vo vode, rozp. v alkohole, chloroforme, éteri, toluéne a 

petroléteri. Pouţíva sa v parfumérii (Bromelia
®
). 

Etoxynaftalén 

etoxzolamid – 6-etoxy-2-benzotiazolsulfónamid, C9H10N2O3S2, Mr 258,33; inhibítor karbo-

nátdehydratázy, diuretikum, pouţíva sa v th. glaukómu a 

edémových stavov (Cardrase
®
, Etha-mide

®
, Glaucotensil

®
, 

Redupresin
®
). 

Etoxzolamid 

etozolín – etylester kys. [3-metyl-4-oxo-5-(1-piperidinyl)-2-tiazolidinylidén]octovej, C13H20N2O3S, 

Mr 284,399; antihypertenzívum, diuretikum. E. má saluretický účinok s max. na vzostupnom 

ramienku Henleho slučky. Účinok nastupuje pomalšie a trvá dlhšie ako pri iných slučkových 

diuretikách, málo ovplyvňuje kaliémiu, neovplyvňuje metabolizmus sacharidov a krvnú 

zráţavosť. Pôsobí aj na hladké svalstvo ciev. Dobre sa resorbuje z GIT a podlieha účinku prvej 

pasáţe pečeňou. Metabolizuje sa v pečeni na účinný metabolit ozolinón, kt. sa vylučuje močom 

vo forme kunjugátov s kys. glukurónovou. Biol. t0,5 je asi 8,5 h, 



kumulácia nevzniká ani pri renálnej insuficiencii. Placentou prechádza len malá časť látky a v 

tkanivách plodu je jeho koncentrácia podstatne niţšia ako v materskej plazme. 

Etozolín 

Indikácie – esenciálna hypertenzia všetkých stupňov: v monoterapii mierna a stredná, v kom-

binácii s ostatnými antihypertenzívami aj ťaţká hypertenzia. Edémy kardiálneho, renálneho, 

hepatálneho a i. pôvodu 

Kontraindikácie – pečeňová kóma, insuficiencia obličiek pri otravách nefrotoxickými a he-

patotoxickými látkami. Výrazná hypokaliémia a hyponatriémia.  

Nežiaduce účinky – veľmi zriedka precitlivenosť, ojedinele ortostatické ťaţkosti, pocity slabosti, 

závraty, zvýšená potreba spánku, kŕče v dolných končatinách, nechuť do jedenia, nauzea, 

stavy zmätenosti v dôsledku strát telových tekutín a soli. Častejšie sú tieto poruchy u pacientov 

s poruchami funkcie srdca, obličiek al. pečene. 

Dávkovanie – 400 – 800 mg/d per os, pri dlhodobej th. 200 – 400 mg/d. 

Prípravky – Gö 687
®
, W2900A

®
, Elkapin

®
 tbl., Elkapin mite

®
 tbl. 

ETP – antineoplastikum; →tenipozid. 

Etradil
®
 (Breon) – koronárne vazodilatans; →propatylnitrát. 

Etretin
®
 – antipsoriatikum; →acitretín. 

etretinát – Etretinatum, etylester kys. (all-E)-9-(4-metoxy-2,3,6-trimetylfenyl)-3,7-dimetyl-2,4,6,8-

nonatetraénovej, C23H30O3, Mr 354,49; dermatologikum, antipsoriatikum. E. je per-orálny 

(aromatický) retinoid. Upravuje regeneračné a di- ferenciačné procesy v rohovej vrstve 

epidermis. Histol. sa zusťuje spočiatku útlm migrácie granulocytov (v dôsledku poškodenia ich 

cytocentra a cytosféry), neskôr komedolýza, spojená s akantózou a hypergranulózou. 

Elektronopticky sa zisťuje útlm rohovenia. E. 

moduluje aj niekt. imunitné procesy. Stimuluje 

aktivitu monocytov, makrofágov a 

Langerhansových buniek (kt. počet v epidermis 

po e. stúpa). Tlmí proliferáciu lymfocytov T 

stimulovanú mitogénmi, pretoţe porušuje 

interakciu medzi bunkami a lektínmi. Mitogénna stimulácia lymfocytov B je však inhibovaná len 

nepatrne. 

Etretinát 

 

Max. koncentrácia v plazme po podaní p. o. dosahuje za 2 – 3 h. Do 24 h z plazmy mizne. V 

enterohepatálnom obehu sa viaţe asi z 99 % na plazmatické bielkoviny, v pečeni sa 

hydrolyzuje na analogickú kys. a vylučuje sa asi z 80 % ako glukuronid ţlčou. Ţlčové metabolity 

sa sčasti reabsorbujú a dostávajú opäť do pečene. V plazme sa zisťujú hodnoty 10 aţ 40 mg/l 

(28 – 112 mmol/l) aj niekoľko mes. po vynechaní lieku. Terapeuticky sú irele-vantné, majú však 

značný embryotoxický a teratogénny význam. E. nie je karcinogénny ani mutagénny a je pre 

vyvinutý organizmus málo toxický. Nemá toxické účinky na spermie, pôsobí však embryotoxicky 

a teratogénne aj v subklinických dávkach.  



Indikácie – ťaţké poruchy keratinizácie, rezistentné voči iným spôsobom th., najmä ichthyosis 

congenita, erythrokeratodermia figurata variabilis, ichthyosis linearis circumflexa, dyskeratosis 

follicularis, pityriasis rubra pilaris, psoriasis pustulosa, vulgaris generalisata et erythrodermica 

(príp. v kombinácii s fototerapiou), lichen ruber planus generalisatus. Pokusne pri 

mnohopočetných verukách a keratoakantómoch, v profylaxii sy. bazocelulárneho névu, 

mnohopočetných leukoplakií, xeroderma pigmentosum. 

Kontraindikácie – insuficiencia pečene a obličiek; hyperlipidémia, alergie na e., resp. vitamín A 

a jeho deriváty; súčasná th. tetracyklínmi (riziko intrakraniálnej hypertenzie), ťarchavosť a 

dojčenie. Ţeny treba pred th. vyšetriť na graviditu, zabezpečiť antikoncepciu, príp. interrup-ciu. 

Počatie je moţné aţ 2 r. po ukončení th. Kombinácia s metotrexátom (riziko hepatitídy). 

Neţiaduce účinky – závisí od dávky a trvania th., podobajú sa príznakom hypervitaminózy A: 

suchosť koţe a slizníc, cheilitída, ragády v ústnych kútikoch, konjunktivitída, intolerancia 

kontaktných šošoviek, keratitída, ulcus corneae, šeroslepota, príznaky dráţdenia GIT, pocit 

smädu, potenie, telogénne eflúvium, zhrubnutie epidermis a olupovanie dlaní a stupajov, 

paronychia, porucha rastu nechtov, granulómy, myalgie, artralgie; zvýšenie sérovej alkalickej 

fosfatázy, aminotransferáz, triacylglycerolov a cholesterolu, zníţenie HDL, najmä u riziko-vých 

pacientov (diabetes mellitus, obezita, poruchy lipidového metabolizmu, chron. alkoho-lizmus), 

hepatitída, zvýšené riziko vzniku a progresie aterosklerózy, zvýšenie intrakraniál-neho tlaku 

(bolesti hlavy, poruchy videnia). Dlhodobá udrţovacia th. môţe vyústiť do ireverzibilnej 

hyperostózy, kalcinózy mäkkých tkanív, stenčenia kostí, osteoporózy, u detí do predčasného 

uzáveru epifýz a porúch rastu. 

Interakcie – e. čiastočne zniţuje väzbu fenytoínu na bielkoviny. 

Dávkovanie – 0,3 – 1 mg/kg/d, spočiatku obvyke 3-krát 10 mg/d, po 2 – 4 týţd. sa zvyšuje na 3-

krát 25 mg/d. Udrţovacia dávka, kt. sa podáva pri vrodených poruchách rohovenia má byť čo 

najniţšia. Pri psoriáze sa th. končí za 6 - 12 týţd., moţno ju však opakovať. Deťom sa podáva 

spočiatku 0,5 mg/kg/d al. obdeň. Pred nasadením th. treba vyšetriť funkciu pečene a obličiek u 

rizikových pacientov aj lipidy a cholesterol v sére. Tieto ukazovatele sa 

sledujú aj počas th. 

Prípravky – Neotigason
®
 tob., Tegison

®
, Tigason Roche

®
 cps. 

etrimfos – O,O-dimetylester kys. O-(6-etoxy-2-etyl-4-pyrimidinyl)-

fosfortiovej, C10H17N2O4-PS, Mr 292,29; organofosfátové insekticídum 

(SAN 197
®
, Ekamet

®
, Satisfar

®
). 

Etrimfos 

 

Etroflex
®
 – myorelaxans; →metokarbamol. 

Etrolene
®
 (Dow) – inhibítor cholínesterázy; →Ronnel

®
. 

Etromycin
®
 mix. (Orion) – Erythromycini ethylsuccinas (= 40 mg erytromycínu v 1 ml sirupu). 

Makrolidové antibiotikum; →erytromycín. 

Etruscomicina
®
 – antimykotikum; →lucenzomycín. 

Etruscomycin
®
 – antimykotikum; →lucenzomycín. 



Etrynit
®
 (Breon) – koronárne vazodilatans; →propatylnitrát. 

etryptamín – -etyl-1H-indol-3-etánamín, C12H16N2, Mr 188,26; centrálne stimulans (acetát 

C16H20N2O2 – Monase
®
). 

Etryptamín 

 

 

ETTN – koronárne vazodilatans; →propatylnitrát. 

Ettriol Trinitrate
®
 – koronárne vazodilatans; →propatylnitrát. 

ETU – skr. etyléntiomočovina. 

Etulos
®
 – laxatívum; etylhydroxyetyléter celulózy. 

Etumine
®
 (Wander) – antipsychotikum; →klotiapín. 

etybenztropín – syn. etylbenzatropín, N-etylbenztropín, 3-(difenylmetoxy)-8-etyl-8-azabi-

cyklo[3.2.1]oktán, C22H27NO, Mr 321,47; anticholínergikum 

(hydrobromid C22H28BrNO – Ponalid
®
; hydrochlorid C22H28ClNO – 

Panolid
®
). 

Etybenztropín 

 

 

Etydion
®
 (Nordic) – antikonvulzívum; →etadión. 

etyl – jednoväzbový uhľovodíkový zvyšok CH3-CH2-; →alkyl. 

etylacetát – etylester kys. octovej, C4H8O2, Mr 88,10. Číra, prchavá, zápalná kvapalina cha-

rakteristickej ovocnej vône, príjemnej chuti (zriedená); pouţíva sa ako umelá ovocná esencia, 

org. rozpúšťadlo, napr. nitrocelulózy, lakov a i. 

etylacetoacetát – etylester kys. 3-oxobutánovej, C6H10O3, Mr 130,14, CH3COCH2COCO-OC2H5. 

Mierne dráţdi koţu a sliznice. 

etylacetylén →alkíny. 

etylácia – reakcia, pri kt. nastáva zlučovanie látky s etylovým radikálom. 

etylakrylát – etylester kys. 2-propénovej, C5H8O2, CH2CHCOOCH2CH2, Mr 100,11, polymérna 

priehľadná, elastická látka, skoro bez zápachu. Silné drádi koţu a sliznice, po inhalácii môţe 

vyvolať letargiu a konvulzie.  

etylaldehyd →acetaldehyd. 

etylalkohol →alkohol; →etanol. 

N-etylamfetamín – N-etyl--metylbenzénetánamín, C11H17N, Mr 165,25; anorektikum 

(Adiparthrol
®
, Apetinil

®
). 

N-etylamfetamín 



 

etylamín – etánamín, monoetylamín, aminoetán, C2H7N, Mr 45,08; zápalná tekutina, 

amoniakálneho zápachu, silne zásaditej reakcie, miešateľná s vodou, liehom a éterom. Oleát 

(Etalate
®
 – 5 % rozt. s 2 % benzylalkoholom ako anodynom) sa pouţíva ako sklerotizačná 

látka. Dráţdi koţu, sliznice a dýchacie cesty. 

etyl-p-aminobenzoát – etylester kys. aminobenzoovej, C9H11NO2, Mr 165,19; miestne 

anestetikum. E. reverzibilne stabilizuje membrány neurónov a zniţuje ich permeabilitu pre ióny 

Na
+
, čím inhibuje depolarizáciu membrán a blokuje vznik a vedenia nervových vzruchov. E. sa 

pouţíva ako anestetikum a lubrikans. Aplikuje sa zvonka na katétre, sondy, kanyly, endoskopy 

ap. Vo forme ušných kvapiek je vhodný na zmiernenie bolestí pri otitis externa a i. otalgiách. V 

15 % géli sa pouţíva na anestéziu slizníc, napr. pri stomatitídach (Oratect Gen
®
 MGI Pharma). 

V kombinácii s anestetikom (0,5 % fenol a 60 % etanol) sa pouţíva v stomatológii 

(Anbesol
®
 gél a rozt., Baby Anbesol

®
 Whitehall Lab.). K neţiaducim účinkom patrí 

kontaktná dermatitída, alergické reakcie koţe a slizníc, zriedkavá methemoglo-

binémia (antidótom je metylénová modrá). 

Etyl-p-aminiobenzoát 

Prípravky – Aethoform
®
, Amercaine

®
 Fison Corp., Anesthesin

®
, Anesthone

®
, Benzocaine

®
, 

Orthesin
®
, Parathesin

®
; kombinácia s chlórhexidíndihydrochloridom – Hexoraletten

®
 pst.; zloţka 

preparátu Pleumolysin
®
 tbl.  

etylát – zlúč. etanolu, v kt. je vodík hydroxylovej skupiny nahradený zásadou. 

etylbenzhydramín – syn. etanautín, 2-(difenylmetoxy)-N,N-dietyletánamín, C19H25NO, Mr 283,40; 

hydrochlorid C19H26ClNO – pouţíva sa ako antiparkinsonikum (Antiparkin
®
, 

Rigi-dyl
®
); metyljodid C20H28NO – anticholínergikum (Esyntin

®
, Metropin

®
). 

Etylbenzhydramín 

etylbenzoát – etylester kys. benzoovej, C9H10O2, Mr 150,17; bezfarebná, číra kvapalina, 

aromatickej vône; pouţíva sa v parfumérii ako chladivo (Essence 

de Niobe) a ako ovocná esencia (Peau d
,
Espagne). 

Etylbenzoát 

 

 

 

etylbenzylalkohol – -etylbenzénmetanol, etylfenylkarbinol, C9H12O, Mr 136,19; choleretikum, 

pouţíva sa v parfumérii (Ejibil
®
, Felicur

®
, Felitrope

®
, Livonal

®
, Phenicol

®
, Phenicholon

®
, 

Phenychol
®
). 

etylbiskumacetát →Ethylum biscumaceticum. 

etylbromid – brómetán, C2H5Br, alkylhalogenid, Mr 108,98, bezfarebná kvapalina éterickej vône, 

etylačné činidlo, anestetikum, chladivo. 

etylcelulóza – etylester celulózy, jemný, biely aţ ľahko ţltohnedý prášok, pouţíva sa vo farm. 

ako vehikulum tbl. (Ethocel
®
). 



etyl denaturovaný – denaturovaný etanol (lieh, alkohol). Je to etanol s prídavkom niekt. látok, kt. 

znemoţňujú jeho poţívanie ako nápoja najmä tam, kde je voľne dostupný. Ako denaturanciá sa 

najčastejšie pouţíva metanol, gáfor, amylalkohol, n-butanol, benzén, benzín, chloroform, 

anilínové farbivá, éter, etylacetát, jodid kademnatý, pyridínové bázy, kys. sírová, kerozén, 

dietylftalát, metylénová violeť. Niekt. z nich podstatne zvyšujú toxickosť e. 

etyldibunát – etylester kys. 3,6-bis(1,2-dimetyl)-1-naftalénsulfónovej, C20H28O3S, Mr 348,51; 

antitusikum (NDR 304
®
, Neodyne

®
). 

   Etyldibunát 

 

 

etyldichlórazín – C2H5AsCl2, látka zo skupiny arzínov, Mr 174,88, veľmi jedovatá, ostro 

zapáchajúca kvapalina. V 1. svetovej vojne sa pouţívala ako bojová otravná látka. 

etylén – etén, CH2=CH2, najjednoduchší alkén, Mr 28,5. Je to bezfarebný, zápalný plyn sladkej 

chuti a zápachu, horí svietivým plameňom, so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Je v zemnom 

plyne, vzniká rozkladom alkánov pri vyššej teplote, dehydratáciou alkoholu H2SO4 al. ZnCl2. 

Pouţíva sa na prípravu alkoholu, výrobu polyetylénu, etylénoxidu; predtým sa pouţíval ako 

inhalačné anestetikum. 

etyléndiamín – 1,2-eténdiamín NH2CH2CH2NH2, zlúč. zo skupiny alkándiamínov, Mr 60,10,číra. 

Je to bezfarebná al. bledoţltá tekutina amoniakálneho zápachu a silne zásaditej reakcie. 

Pouţíva sa ako rozpúšťadlo, na výrobu aminofylínových inj. prípravkov (stabilizá-tor), 

povrchovo aktívnych látok, kys. etyléndiaminotetraoctovej a i. Vo veter. med. sa pouţíval na 

acidifikáciu moču. 

etyléndiamíntetraacetát – syn. edetát, soľ →kyseliny etyléntetraoctovej. 

etyléndibromid – 1,2-dibrómetán, derivát brómu a etylénu, pouţíva sa ako palivo a prísada do 

benzínu. Dráţdi koţu a sliznice, má karcinogénne účinky. 

etyléndichlorid – 1,2-dichlóretán, bezfarebná ťaţká tekutina s ostrým zápachom, pouţíva sa ako 

prísada do benzínu a intermediát pri chem. syntézach. Dráţdi spojovky a dýchacie cesty, môţe 

vyvolať poruchy CNS, obličiek a pečene; má karcinogénne účinky. 

etylénglykol – ethylenglycolum, glykol, 1,2-etándiol, HOCH2CH2OH, dvojsýtny alkohol, Mr 62,07. 

Je to bezfarebná kvapalina sladkej, štipľavej chuti, zmiešateľná s alkoholom a vodou (v rôznych 

pomeroch tvorí nemrznúce zmesi, napr. Fridex
®
). Pouţíva sa ako nemrznúca zmes do 

chladičov a pri org. syntézach. Akút. otrava vzniknutá poţitím sa prejavuje poruchami CNS, 

depresiou, vracaním, hypotenziou, kómou, konvulziami, poškodením obličiek a môţe končiť 

exitom. 

etylénimín – C2H8N, bezfarebná olejovitá kvapalina so silným amoniakálnym zápachom, pouţíva 

sa ako intermediát pri chem. syntézach. Je to toxická a kancerogénna zlúč. K derivátom e. 

patria niekt. alkylujúce →cytostatiká. 

etylénoxid – syn. oxirán, trojčlánková heterocyklická nasýtená zlúč. Je to jedovatý plyn, kt. 

moţno ochladením skvapalniť, miešateľný s vodou v kaţdom pomere. Veľkú reaktivitu e. 

podmieňuje nestály energeticky bohatý trojčlánkový kruh s tendenciou otvoriť sa. E. reaguje s 



vodou na etylénglykol, s alkoholmi dáva monoalkylétery glykolu, etanolamín, dietanolamín aţ 

trietanolamín, s halogenovodíkmi halogénhydríny. Pouţíva sa na esterifikáciu karboxylových 

kys., pri výrobe etylénglykolu, akrylonitrolu a i. zlúč. a ako palivo, fungicídum a 

chemosterilizans. Je dôleţitou surovinou v petrochémii. Mierne dráţdi spojovky a sliznice, má 

karcinogénne účinky. 
 
           O 
         /    \ 
  H2C -- CH2       Etylénoxid 

etylestrenol – 19-nor-17-pregn-4-én, C20H32O, Mr 288,46; anabolický androgén [Durabolin-O
®
, 

Maxibolin
®
, Orabolin

®
, Oraboral

®
 ,Orgabolin

®
 (obsol.)]. 

 

Etylestrenol 

 

 

etyléter →éter. 

etylfenyléter →etoxybenzén. 

etylfenylhydantoín →etotoín. 

etylhydrokupreín – 6
,
-etoxy-10,11-dihydro-8-cinchonan-9R-ol, hydrokupreínetyléter, 

C21H28N2O2, Mr 340,45; antiseptikum (hydrochlorid C21H29ClN2O2 – 

Neumolisina
®
). 

 

Etylhydrokupreín 

 

 

etylchlorid →Ethylum chloridum. 

etylidén – syn. etidén, C3CH=; dvojmocný radikál.. 

etylidéndikumarol – 3,3,-etylidénbis[4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-ón] C20H14O6, Mr 350,31; 

antikoagulans (Pertrombon
®
). 

Etylidéndikumarol 

 

 

etylidénchlorid – 1,1-dichlóretán, C2H4Cl2, CH3CHCl2, Mr 98,97; olejovitá tekutina 

chloroformového zápachu, pouţíva sa ako rozpúšťadlo a fumigant. Dráţdi spojovky a dýchacie 

cesty a môţe vyvolať poruchy CNS, obličiek a pečene; vo vyšších koncentráciách má narko-

tické účinky. 

etylizmus – [aethylismus] →alkoholizmus. 



etylizotiokyanát – etylový horčičný olej, C2H5NCS; bezfarebná aţ naţltlá kvapalina ostrého 

zápachu, slzotvorný a pľuzgierotvorný bojový plyn. 

etyl--karbolín-3-karboxylát – etylester kys. 9H-pyrido-[3,4-b]indol-3-karboxylovej, etyl-

norharmankarboxylát, -CCE, C14H12N2O3, Mr 240,26; látka 

pouţívaná pri štúdiu benzodia-zepínových receptorov. 

Etyl--karbolín-3-karboxylát  

 

etylloflazepát – etylester kys. 7-chlór-5-(2-fluórfenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiaze-pín-

3-karboxylovej, C18H14ClFN2O3, Mr 30,77; anxiolytikum (CM-

6912
®
, Meilax

®
, Victan

®
). 

 

Etylloflazepát 

 

 

N-etylmaleimid – 1-etyl-1H-pyrol-2,5-dión, C6H7NO2, Mr 125,12; vzniká pri zahriatí kys. N-

etylmaleamovej v parafíne. Pouţíva sa vo výskume rakoviny (antimitotikum); silne 

dráţdivá látka. 

N-etylmaleimid  

etylmalonát – dietylester kys. propándiovej, dietylmalonát, C7H12O4, Mr 160,17; kvapalina 

príjemnej vône, pouţíva sa vo výrobe barbiturátov.  

etylmalónová-adipová acidúria →glukaridacidúria typu II. 

etylmetánsulfonát – etylester kys. metánsulfónovej, C2H8O3S, CH3SO2OCH2CH3, Mr 124,15; 

experimentálny mutagén. 

etylmetyltiambutén – N-etyl-N-metyl-4,4-di-2-tienyl-3-butén-2-amín, C15H19NS2, Mr 277,46; 

narkotické analgetikum (1C50
®
, NIH-5145

®
, Emethibutin

®
).  

 

Etylmetyltiambutén 

 

etylmorfín →Etylmorphinium chloratum. 

etylnoradrenalín – syn. etylnorepinefrín, etylnorsuprarenín, 4-(2-amino-1-hydroxybutyl)-1,2-

benzéndiol, C10H15NO3, Mr 197,24; syntetické adrenergikum, bronchodilatans 

(E. E. E.
 ®

, E. N. S.
 ®

; hydrochlorid C10H16ClNO3 – Bronkephrine
®
). 

Etylnoradrenalín 

etylnorepinefrínhydrochlorid →etylnoradrenalín. 

etylnorsuprarenín →etylnoradrenalín. 



etyloenantát – etylester kys. heptánovej, etylheptanoát, koňakový olej, C9H18O2, CH3(CH2)5-

COOC2H5, Mr 158,23. Koňaková esencia, vínny olej, zmes amyl- a etylkaprátov s etyl- a izo-

amylbutyrátmi a kaprylátmi. Pouţíva sa ako esencia egrešových, hroznových, malinových, 

marhuľových a ríbezľových prípravkov. 

Etylon
®
 – ganglioblokátor; →tetraetylamóniumbromid. 

etylparabén – etylester kys. 4-hydroxybenzoovej, C9H10O3, Mr 66,17; antimykotikum podobné 

butylparabénu a metylparabénu, pouţíva sa ako konzervans farm. prípravkov. 

 

Etylparabén 

 

 

etylpelargonát – etylester kys. nonánovej, vínny éter, C11H22O2, Mr 186,29; ţltkastá kvapalina, 

pouţíva sa ako koňaková esencia (1 diel e. + 20 dielov alkoholu). 

etylstibamín – komplex kys. p-aminobenzénstibónovej (vo forme tetraméru), kys. p-acetyl-

aminobenzénstibónovej (vo forme diméru),kys. antimonovej a dietylamínu (1:2:1:3); antipro-

tozoikum účinné proti leišmanióze (693 B
®
, Astaril

®
, Neostibosan

®
, Stibosamine

®
). 

etymemazín – syn. etylizobutrazín, 3-etyl-N,N,-trimetyl-10H-fenotiazín-10-propánmín, 

C20H26N2S, Mr 326,51; antihistaminikum, trankvilizér (veter.) (RPP 

6484
®
, Diquel

®
). 

 

Etymemazín 

 

Etymide
®
 – analgetikum; →karbifén. 

etynodiol – ED, (3-17)-19-norpregn-4-en-20-yn-17-diol, C20H28O2, Mr 300,42; diacetát e. 

C24H32O4 – progestagén, pouţíva sa v kombinácii s estrogénmi 

ako perorálny antikoncepčný prostriedok (SC 11800
®
, 

Fermulen
®
, Luteonorm

®
, Luto-Metrodiol

®
, Metrodiol

®
). 

Etynodiol 

 

 

etynyl →etinyl. 

etyprenalíne - bronchodilatans; syn. →izoetarín. 

EU 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

Eu – symbol chem. prvku →európium. 

eu- – prvá časť zloţených slov z g. eu dobre, správne. 



EU-1806
®
 – vazodilatans;  →nafronil. 

EU-5306
®
 – fluórované chinolónové antibiotikum; →pefloxacín. 

Eubacteriales – baktérie v uţšom zmysle slova, paličkovité, pohyblivé al. nepohyblivé koky. 

Podľa schopnosti tvoriť spóry sa delia na 2 skupiny. Nesporulujúce E. sú najmä grampozit. 

koky, sarcíny, gramnegat. paličky (napr. Escherichia coli a i. črevné baktérie), octové baktérie. 

Sporulujúce E. sú grampozit. bacily a druhy Clostridium. 

Eubacterium, i, n. – [g. eu dobre, správne + g. baktérion palička] eubaktéria, druh gram-negat. 

paličkovitých baktérií; →Eubacteriales. 

Eubasin
®
 (Nordmark) – chemoterapeutikum; →sulfappyridín. 

Eubine
®
 (Pharkosar) – narkotické analgetikum; →oxykodón. 

eubiotica, ae, f. – [g. eu dobre, správne + g. bios ţivot] →eubiotika. 

eubiotika – [eubiotica] náuka o správnej ţivotospráve. E. sa chápe v 3 významoch: 1. náuka o 

správnom fyziol. spôsobe ţivota; 2. smer v sociálnom lekárstve; 3. sociálna utópia 

spoločenského konania a sociálnej politiky. Ako náuka o správnom fyziol. spôsobe ţivota 

nadväzuje na koncepciu tzv. makrobiotiky. Uţ od 18. stor. sa chápala ako náuka o spôsobe ako 

predĺţiť ľudský ţivot zachovávaním hygienických pravidiel, najmä správnej ţivotosprávy a 

dietetiky.  

E. ako smer v sociálnom lekárstve a sociológii medicíny kladie dôraz na zdrav. prevenciu a 

celkú úpravu ľudského ţivota ako základ riešenia zdrav. problematiky. Pri posudzovaní kvality 

ţivota postuluje e. kritérium tzv. fyziol. komfortu, kt. je základom individuálneho štýlu, ako aj 

ţivota spoločnosti.  

E. ako sociálna utópia vyúsťujúca do sociálneho hnutia presadzuje hľadiská e. ako základ 

sociálnej politiky a v tomto duchu propaguje reformy rôznych stránok spoločenského ţivota. K 

predstaviteľom e. patrí napr. čes. sociológ S. Růţička, kt. hlásal návrat k prírode, presadzoval 

myšlienku poloagrárneho spôsobu ţivota a zakladania záhradných miest. E. Štorch sa na 

základe e. pokúsil reformovať pedagogiku. Vypracoval projekt výchovného ústavu, tzv. detskej 

farmy v Prahe s kombináciou eubiotického komfortu (racionálna strava, slnko vzduch), 

sociálneho komfortu (obmedzená detská samospráva, spoluţitie detí a učiteľov) a pracovnej 

výchovy. Idey e. sú aktuálne aj v súčasnom zdravotníctve, ekologických hnutiach, teórii 

rekreácie a voľného času, urbanizmu ap. 

Eubornyl
®
 – sedatívum, hypnotikum; d-bornyl -bornylizovalerát. 

eubúlia – [eu- + g. bule vôľa] rozum, vyrovnanosť. 

Eucabal N
®
 lot. (Esparma) – Camphorae etheroleum 10 g + Coniferarum etheroleum 6 g + 

Quaiazulenum 50 mg v 100 g rozt. Fytofarmakum. Homogénna emulzia svetlomodrej farby, 

charakteristického zápachu. 

Indikácie – adjuvantná th. ochorení dýchacích ciest, ľahké prípady laryngitídy, faryngitída, 

nádcha. 

Kontraindikácie - precitlivenosť na silice, rozsiahlejšie poranenie koţe, choroby koţe 

neznámenho pôvodu, horúčkové a infekčné ochorenia, srdcová insuficiencia, vysoký TK. 



Dávkovanie – na kúpele 5 – 10 ml prípravku na vaňový kúpeľ 36 – 37 °C teplú, 3 – 4-krát/týţd. 

vţdy počas 15 – 20 min. Na inhalácie 5 ml na 2 – 3 litre horúcej vody, opatrne vdychovať. Ako 

mazanie sa nanáša potrebné mnoţstvo neriedeného prípravku 2 – 3-krát/d na hruď a chrbát. 

Eucalypti aetheroleum →eukalyptový olej. 

Eucalyptus globulus Labilladiére (Myrtaceae) – eukalyptus guľatoplodý, čes. blahovičník. 

Eukalypty (gumovníky) sú rod stromov čeľade myrtovitých rastúcich v 

Austrálii. Rastú do výšky aţ 115 m, majú hladký, modrosivý kmeň. 

Mladšie listy majú protistojné, dlhé, kosákovité, 150 – 250 mm dlhé, 

staršie listy sú úzke, koţovité s modrastozeleným odtieňom a mnohými 

olejovými ţliazkami. Veľké jednotlivé kvety vyrastajú v pazuchách 

listov. Majú hrboľatú čiašku, kalich len ako kruhový golier po jej obvode 

a koruna tvorí hrubú miskovito kuţeľovitú čiapočku. Po rozvinutí 

tyčiniek čiapočka odpadne. Pri kvitnutí koncom leta tvoria plody tvarom 

podobné vĺčikom a pokryté práškovým voskom. Vo všetkých pletivách 

sa vyskytuje veľký počet siličnatých buniek.  

Eucalyptus globulus 

 

Všetky dnešné eukalypty pochádzajú z Tazmánie a austrálskych saván, hoci v treťohorách 

rástli aj v stred. Európe. Dnes sa zakladajú ich rozsiahlke plantáţe v sev., stred. a juţ. Afrike, 

na Strednom východe, v Juţnej Amerike a Ázii. Pestuje sa aj v Európe a Kalifornii. Stačia im 

vodné zráţky pod 500 mm ročne, ale vyţadujú si stále vlhkú pôdu. Stromy vysúšajú močaristú 

pôdu, preto sa vysádzali s cieľom vyhubiť maláriového komára v Afrike, juţ. Európe a Indii. 

Joseph Bosito z Yorkshiru, austrálsky emigrant, prvý v nich objavil silice r. 1848 a začal ich 

destilovať. Výroba a predaj sa začali vo Viktórii r. 1860 a odvtedy sa z 300 objavených druhov a 

750 odrôd pouţíva v med. 20. 

Z listov sa získava destiláciou vodnou parou silica (2 - 3 %). Zo silice sa vymrazuje jej hlavná 

zloţka eukalyptol (→cineol), ďalej obsahuje citronelal, citronelol, linalool, pinén, polyfenolové 

kys. vrátane eukalyptínu, hyperozidu a rutínu, deriváty acylfloroglucínu (euglobaly), terpineol a i. 

Z listov sa získava olej (→Eucalypti aetheroleum) so stimulačným, spazmolytickým, 

expektoračným a antipyretickým účinkom. Pouţíva sa vo forme silice, tct. a aerosólu a ako 

zloţka zmesí proti kašľu pri prechladnutiach, zápaloch dýchacích ciest a pľúc, natiahnutých 

svaloch ap. Čistý cineol sa pouţíva v pánskej kozmetike, býva súčasťou masáţnych krémov a 

prípravkov po holení. Pridáva sa však najmä do zubných pást, ústnych vôd, kúpeľných prísad a 

dezodoračných sprejov, menej do mydiel, pleťových krémov a šampónov. Niekt. eukalyptové 

silice, najmä druhov z E. macathuri a E. citriodora obsahujú vonné látky – citral, citronelal a 

geraniolacetát, preto sa pouţívajú na prípravu parfumov (napr. Cologne, Rosa). Eukalypty 

poskytujú aj cenné drevo; eukalyptový olej. 

eucapnia, ae, f. – [eu- + g. kapnos dym] →eukapnia. 

Eucast
®
 – vazodilatans; →nikametát. 

Eucazulen
®
 – antiflogistikum, antiulcerózum; →gvajazulén. 

Eucil
®
 (Darmasa) – antiemetikum; →metoklopramid. 



Eucilat
®
 (Clin Byla) – kardiotonikum, vazodilatans; →benfurodilhemisukcinát. 

Eucisten
®
 (San Carlo) – chemoterapeutikum; →kyselina nalidixová. 

Euciton
®
 (Roux-Ocefa) – antemetikum; →domperidón. 

Euclamin
®
 tbl. (Polfa) – Glibenclamidum 5 ml v 1 tbl. Perorálne antidiabetikum; →glibenklamid. 

Euclidan
®
 – vazodilatans; →nikametát. 

Euclorina
®
 – dezinficiens; →chloramín-T. 

Eucodal
®
 – narkotické analgetikum; →oxykodón. 

Eucodin
®
 – narkotické analgetikum, antitusikum; →kodeín metylbromid. 

Eucoran
®
 inj. (Léčiva) – Nicethamidum 250 mg v 1 ml inj. rozt. Centrálne analeptikum; 

→niketamid.  

Eucurton
®
 – extrakt kôry nadobličiek, kortikosteroid; pouţíval sa vo veter. med. v th. ketózy 

hovädzieho dobytka. 

eucrasia, ae, f. – [eu- + g. krásis miešanie] →eukrázia.  

Euctan
®
 (Delallande) – antihypertenzívum; →tolonidín. 

Eucupin
®
 (White) – miestne anestetikum, antiseptikum; →euprocín. 

Eucytol
®
 – DNA. 

eudaimonia, ae, f. – [g. blaţenosť, šťastie] →eudemónia. 

eudaimonismus, i, m. – [g. eudaimonia blaţenosť, šťastie, túţba po šťastí + -ismus] 

eudaimonizmus, metodologický princíp →etiky, blízky →hedonizmu. E. sa najvýraznejšie 

prejavil v antických etických teóriách Demokrita, Sokrata a Aristotela. Za hlavné kritérium 

morálky a základ morálneho správania človeka pokladá túţbu po šťastí, a to osobnom 

(individualistický e.) al. spoločenskom (spoločenský e.). Stúpenci e. boli aj franc. materialisti 18. 

stor. (Helvetius, Diderot), kt. ľudské šťastie pokladali za konečný cieľ kaţdej spoločnosti a 

kaţdej uţitočnej ľudskej činnosti. E. dáva pojmu šťastie všeľudský, nadhistorický zmysel a na 

rozdiel od kresťanskej etiky vyzýva k šťastiu na zemi. 

Eudan
®
 →heptobarbital. 

Eudatin
®
 (Abbott) – antihypertenzívum; →pargylín. 

eudemónia – [eudaimonia] 1. túţba po šťastí, duševnej pohode; 2. Vondráčkov výraz pre biickú 

eufóriu, t. j. príjemný pocit pohody; 3. únik do duševnej choroby z frustrujúcej al. desivej reality; 

sem patria hypochondriózy, →Ganserov sy. (→syndrómy). 

Eudemin Injection
®
 (Schering) – antihypertenztívum; →diazoxid. 

Eudermol
®
 – insekticídum, anthelmintikum; →nikotín. 

Eudextran
®
 (Stholl) →dextrán. 

Eudiaben
®
 spec. (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – čajovina pre diabetikov. Zloţenie: Radix 

caryophyllatae + Fructus phaseoli sine sem. + Folium myrtilli + Herba anserina + Herba 

polygonii avicularis. Nálev sa pouţíva ako podporná th. pre diabetikov. Jedna polievková lyţica 



čajoviny sa zaleje 0,25 l vriacej vody a nechá sa vyluhovať 10 min. Pije sa vlaţný 

niekoľkokrát/d. 

Eudilat
®
 (Clin Byla) – kardiotonikum, vazodilatans; →benfurodilhemisukcinát. 

EUDR – antivirotikum; →edoxudín. 

Eudispert
®
 – kys. metakrylová. 

Eudragit
®
 – filmotvorné látky, úplne syntetické draţovacie laky, estery kys. akrylovej a 

metakrylovej. 

Eudragyt E
®
 – katiónový polymerizát na báze dimetylaminoetylmetakrylátu, Eudragyt L

®
 a 

Eudragyt S
®
 aniónové polymerizáty kys. metakrylovej a jej esterov. Pouţíva sa ako rozt. v org. 

rozpúšťadlách a ako vodné disperzie (E 30 D a L 30 D). Na prípravky s riadeným uvoľňovaním 

liečivej látky sú určené Eudragit RL
®
 a Eudragit RS

®
. 

Eudyna
®
 gel (Nordmark) – Tretinoinum 50 mg v 100 g gélu (0,05 %). Dermatologikum; 

→tretinoín. 

Eudyna
®
 krém (Nordmark) – Tretinoinum 50 mg v 100 g krému (0,05 %). Dermatologikum; 

→tretinoín. 

eue(ne)rgia, ae, f. – [eu- + g. energeiá činnosť, ergos sila] ţivotaschopnosť. 

Eufin
®
 – rozpúšťadlo nitrocelulózy; etylkarbonát  

Euflavin
®
 – antiseptikum, pouţíva sa vo veter. med. v th. trichomoniázy býkov; →akriflavín. 

Euflex
®
 (Schering) – antiadrnogén; →flutamid. 

efónia – [euphonia] ľubozvučnosť, normálny zvuk hlasu. 

euechia – syn. euexia, eufória v zmysle ţivotnej pohody. 

euforbia →Euphorbiaceae. 

eufória – [euphoria] subjektívny pocit zdravia, príjemná telesní i duševná pohoda. 

eufunctionalis, e – [eu- + l. functio činnosť] eunfunkčný, schopný činnosti, schopný vykonávať 

funkcie. 

Eugallol
®
 (Knoll) – antipsoriatikum; →pyrogalol. 

Eugastrin
®
 nálevové vrecká (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – Herba hyperici + Herba absinthii + 

Herba melissae + Radix calami. Species. Nálev sa pouţíva pri chorobách GIT s nedostatočnou 

činnosťou ţalúdka. Podporuje trávenie a chuť do jedenia, priaznivo pôsobí na metabolizmus a 

vylučovanie ţlče. Nálevové vrecko sa zaleje 0,25 l vriacej vody a nechá vyluhovať 5 - 10 min. 

Pije sa teplý niekoľko raz/d.  

eugenica, ae, f. – [eu- + g. genikos rodový, eugeneiá urodzenosť, ušľachtilosť] →eugenika. 

eugenika – [eugenica] odbor →genetiky, náuka o zlepšovaní dedičného základu a vývoja 

budúcich generácií ľudskej spoločnosti. Autorom termínu e. je sir Francis Galton, bratanec Ch. 

Darwina. Ide o komplementárny pojem euteniky, náuky študujúcej podmienky vonkajšieho 

prostredia a ich vplyv na ľudí. Existenciu sociálnej nerovnosti vysvetľuje e. psychickou a fyziol. 

nerovnosťou ľudí a vytyčuje si za cieľ vyšľachtiť novú odrodu ľudí. Eugenické metódy môţu byť 



pozit. (podporujú reprodukciu fyzickej a psychicky zdatných jedincov) al. negat. (obmedzujú al. 

znemoţujú rodičovstvo jedincom fyzicky a psychicky inferiórnym). V minulosti sa však 

neprávom odsudzovala ako základ rasizmu, v súčasnosti sa jej poznatky začínajú vyuţívať v 

klin. praxi a predsobášnom poradenstve. Neoeugenika vyuţíva výdobytky modernej genetiky, 

genetického inţinierstva atď. Jej úlohou je zabrániť rozširovaniu škodlivých genetických vlôh v 

populácii človeka – letálne a semiletálne gény (negat. e.). Súčasne sa zameriava na zásahy do 

vonkajšieho prostredia a minimalizáciu vplyvu negat. faktorov prostredia. Pozit. e. skúma 

moţnosti zlepšovania genetického základu človeka udrţovaním priaznivých alel v populácii. 

eugenol – syn. alylgvajakol, kys. eugénová, kys. karyofylová, 2-metoxy-4-(2-propenyl)fenol, 4-

alyl-2-metoxyfenol, C10H12O2, Mr 164,20. Hlavná zloţka klinčenového oleja (80 

– 90 %), nachádza sa aj v iných éterických olejoch. Pouţíva sa ako 

analgetikum (v stomatológii), ako prísada do parfumov (namiesto klinčekového 

oleja), atraktant hmyzu. 

Eugenol 

Eugenol
®
 liq. (Dental) – dentálny prípravok, dezinficiens, antiseptikum pouţívaný pri ošetrovaní 

infikovaných koreňových kanálikov, ošetrovaní povrchových zápalov na sliznici ústnej dutiny a 

na dezinfekciu infikovaných rán. 

Eugerase
®
 – miestne anestetikum; →prokaín. 

Euglena – červenoočko; →Euglenophyta. 

Euglenophyta – červenoočká. Oddelenie rias, do kt. patria jednobunkové, voľne sa pohybujúce 

bičikaté organizmy. Sú nahé a na povrchu majú len zhrubnutú cytoplazmatickú membránu 

(pelikulu). Majú zelené chloroplasty a červenú svetlocitlivú očnú švrnu. Niekt. formy sú 

bezfarebné, nemajú chlorofyl a sú hetetrofné. 

Asimilačným produktom je paramyl-um al. olej 

(bezfarebné formy). Rozmnoţujú sa obyčajným 

delením a za nepriaznivých podmienok tvoria cysty. 

Najznámejším druhom je červenočko zelené (Euglena 

viridis), častá riasa rastúca v lete v malých kaluţiach a 

červenoočko krvavé (Euglena sanguinea) riasa 

podmieňujúca červené sfarbenie snehu (napr. v 

Tatrách). 

Obr. Euglena viridis. Rozmnoţovanie v cystocvom tvare 

(vľavo) a vo voľnom pohyblivom stave (vpravo) 

 

Euglucon
®
 tbl (Boehringer Mannheim; Pliva) – Glibenclamidum 5 mg v 1 tbl. Perorálne 

antidiabetikum, derivát sulfonylmočoviny; →glibenklamid. 

euglycaemia, ae, f. – [eu- + g. glykys sladký + g. haima krv] →euglykémia. 

euglykémia – [euglycaemia] normálna koncentrácia glukózy v krvi (plazme, sére). 

eugnathia, ae, f. – [eu- + g. gnathos čeľusť] eugnatia, normálny vývoj a funkcia chrupu (čeľuste a 

zubov); chrup, kt. vyhovuje morfologickým, estetickým a funkčným normám a jeho všetky zloţky 

sú harmonicky zladené. Bezchybne vyvinutý chrup sa vyskytuje len asi v 2 aţ 5 % populácie. 



Asi 55 % chrupov je postihnutá drobnými, málo významnými a málo nápadnými odchýlkami, kt. 

nevyţadujú th.; zvyšok predstavuj chrupy postihnuté odchýlkami, kt. treba liečiť; →dysgnathia. 

Euhaemon
®
 →vitamín B12. 

euhominídi – [euhominides] →australopitek; →človek. 

euhominíni – foslílni →hominíni; →človek.  

Euhypnos
®
 (Montedison) – sedatívum, hypnotikum; →temazepam.  

eucharistia – v katolíckom náboţenstve oltárna sviatosť, súčasť bohosluţby, sybolická premena 

chleba na telo a vína na krv Jeţiša Krista; sviatosť prijímania Kristovho tela, kt. sa dovršuje 

spojenie s Bohom s následnou katarziou. 

euchinín – antimalarikum; →chiníneatylkarbonát.. 

eucholia, ae, f. – [eu- + g. cholé ţlč] euchólia, správne zloţenie ţlče. 

euchromatín – [euchromatinum] transkripčne aktívny chromatín, aktívna oblasť chromozómov, 

kt. má pri delení jadra normálnu štruktúru, kondenzáciu a vnútorné usporiadanie; →chromatín. 

euchromatinum, i, n. – [eu- + g. chróma farba] →euchromatín. 

euchromatop(s)ia, ae, f. – [eu- + g. chróma-chrómatos farba + g. óps-ópos oko] správne farebné 

videnie, rozpoznávanie farieb, normálny farbocit. 

-eukaín – syn. benzamín, betakaín, eukaín B, 2,2,6-trimetyl-4-piperidinolbenzoát (ester), 

C15H21NO2, Mr 246,33; miestne anestetikum. 

-eukaín 

 

 

eukalyptol – syn. cineol, kajeputol, 1,3,3-trimetyl-2-oxabicyklo[2.2.2]-oktán, 1,8-epoxy-p-mentán, 

C10H18O, Mr 158,24, Mr 154,24; hlavná zloţka eukalyptového oleja. Je to 

bezfarebná tekutina gáfrového zápachu, štipľavej chladivej chuti, prakticky 

nerozp. vo vode, miešateľná s liehom, chloroformom, éterom, ľadovou kys. 

octovou a olejmi. Pouţíva sa vo farm.; →Eucalyptus globulus. 

Eukalyptol 

eukalyptón – izopentenylfluórglucionol seskviterpén, látka izolovaná eukalyptu (→Eucalyptus 

globulus). E. má antibaktériový účinok. Inhibuje glukozyltransferázu, čím zabraňuje adherencii 

vo vode nerozp. glukánov vznikajúcich zo sacharázy účinkom baktérií. Tým pôsobí proti vzniku 

zubného kazu; →eukalyptový olej.  

eukalyptový olej – Eucalypti aetheroleum, éterický olej získaný eukalyptov rodu →Eucalyptus. 

Je to prchavá bezfarebná al. bledoţltá kvapalina. Má charakteristickú gáfrovú vôňu a ostrú 

korenistú chladivú chuť, podobnú mätovej silici. Kvalitný e. o. má obsahovať min. 70 % 

→cineolu a nesmie obsahovať väčšie mnoţstvo felandrénu. 

E. o. má antibaktériové, antiplakové, antiseptické, ako aj stimulačné a spazmolytické účinky. 

Jeho hlavnou súčasťou je eukalyptol (→cineol); →Eucalyptus globulus. Antibaktériový účinok 

má najmä citronelal, citronelol a makrokarpaly (fluórglucinol seskviterpény). Pouţíva sa ako 



dekongestívum pri zápaloch ústnej dutiny, hrdla a dýchacích ciest. Acylfluórglucinol-

monoterpény (euglobaly) majú aj antivírusové účinky (napr. proti Epsteinovmu-Barrovej vírusu. 

Makrokarpaly (látky patriace k fluórglucinolseskviterpénom) pôsobia proti kariogénnym a 

periodontopatickým baktériám a je vhodný aj v prevencii zubného kazu. Pouţíva sa aj pri 

dermatitídach a artralgiách. Kúpeľ s e. o. pôsobí celkove relaxačne a povzbudivo. Známe sú aj 

jeho repelentné účinky (najmä proti komárom Cullicoides impunctatus, Anopheles gambiae a A. 

funestus). Repelentný účinok trvá 6 – 7 h. E. o. je súčasťou rôznych liečivých prípravkov, ako je 

olej na inhalácie, spreje, lokálne anestetiká. 

Zloţka prípravkov - Bronchicum Balsam mit Eukalyptusoel
®
 gel, Bronchicum Inhalat N

®
 inh., 

Bronchicum Tropfen N
®
 gtt., Cystenal

®
 gtt., Double D Oleum Eucalypti

®
 oil, Dr. Theiss 

Eucalyptus Erkältungs-Balsam S
®
 ung., Eukalyptový olej

®
 Slovakofarma, Koala 100 % Pure 

Eucalyptus Oil
®
 oil, Menphor L

®
 liq., Menphor O

®
 liq., Menphor S

®
 liq., Mentoklar S

®
 liq., 

Mentoklar pro inhalaci
®
 gtt., Nicobrevin N

®
 cps., Pinosol

®
 gtt. nas., Pulmex

®
 ung., Pulmex 

Baby
®
 ung., Septolete

®
 loz., Stopangin

®
 sol. 

Eukalyptový olej na inhalovanie
®
 Slovakofarma - silica z eukalyptu guľatoplodého (Oleum 

eucalypti) 1 ml = 32 kv.; fytofarmakum, olej na inhalovanie; →Eucalyptus. Obsahuje min. 70 % 

cineolu. Uľahčuje vykašľávanie a pôsobí dezinfekčne. 

Indikácie – akút. a chron. zápaly horných dýchacích ciest, chrípka, choroby z prechladnutia 

spojené s kašľom a nádchou. Akút. a chron. bronchitída, sínusitídy. 

Kontraindikácie – deti < 2-r., alergia na eukalyptový olej, nemá sa pouţívať vnútorne. 

Nežiaduce účinky – nie sú známe.  

Dávkovanie – 15 – 20 kv. do 1 litra horúcej vody na naparovanie al. do inhalačného prístroja. 

Inhaluje sa 2-krát/d 10 – 12 min. 

eukalyptus →Eucalyptus. 

eukapnia – [eucapnia] normálne mnoţstvo (koncentrácia, parciálny tlak) oxidu uhličitého v krvi. 

eukaryon, i, n. – [eu- + g. karyon jadro] eukaryón, organizmus, kt. bunky sú vybavené jadrom. 

eukatropín – 1,2,2,6-tetrametyl-4-piperidinylester kys. a-hydroxybenzénoctovej, C17H25NO3, Mr 

291,38; anticholínergikum, pouţíva sa v oftalmológii (Euphthalmine
®
). 

 

Eukatropín 

 

 

eukinesis, is, f. – [eu- + g. kinesis pohyb] eukinéza, normálna hybnosť, činnosť, aktivita. 

Euklides – (4. – začiatok 3. stor. pr. n. l.) starogrécky matematik. E. bol pod silným vplyvom 

Aristotelovej filozofie. Autor vynikajúcich  Základov  (Stocheia, 325, 13 kníh, > 1000 vyd.), v kt. 

je axiomatickou metódou systematicky vyloţená staroveká geometria a teória čísel, podstata 

priestoru a predstavy o reálnom priestore. V prvých 6 knihách sa zaoberá rovinnou geometriou, 

v 5. je Eudoxova teória, v 6. otázky podobnosti trojuholníkov, 10. obsahuje geometrickú 

klasifikáciu kvadratických iracionalít  a  ich  druhých  mocnín, t.  j.  čísel  tvaru √a + √b. 



Posledné 3 knihy sa zaoberajú objemami geometrických telies. V 7. – 10. preberá teóriu čísel. 

Je tu vysvetlený jeho algoritmus na vyhľadávanie najväčšieho spoločného deliteľa dvoch 

prirodzených čísel a dôkaz vety, podľa kt. existuje nekonečné mnoţstvo prvočísel. E. vyslovil 

významný postulát (piaty) o rovnobeţkách, kt. je logicky ekvivalentný tvrdeniu: v rovine moţno 

bodom leţiacim mimo priamky viesť len jednu priamku, kt. danú priamku nepretína; dve 

rovnobeţky sa v takomto priestore nemôţu nikdy stretnúť (resp. môţu sa dotknúť aţ v 

,,nekonečne"). Geometria zaloţená na tomto postuláte dostala názov euklidovská. Pokusy 

dokázať piaty postulát viedli v 19. stor. k vzniku neeuklidovských geometrií (Lobačevskij). Zistilo 

sa totiţ, ţe geometria priestoru, v kt. sú 3 rozmery na seba kolmé, sú len zvláštnym prípadom z 

mnohých iných, v sebe nerozporných geometrií; →teória relativity.  

Eukodal
®
 (E. Merck) – narkotické analgetikum; →oxykodón. 

eukólia – syn. eutýmia, príjemné, spokojné naladenie; op. dyskólia. 

Eukraton
®
 (Nordmark) – analeptikum a stimulans CNS; →bemegrid. 

eukrázia – [eucrasia] správne zloţenie, rovnováha telových tekutín; por. dyskrázia. 

Eukystol
®
 (Merckle) – antidyskinetikum, pouţíva sa v th. Gilles de la Tourettovej choroby; 

antipsychotikum; →haloperidol. 

Eulaxan
®
 (Ferring) – laxatívum; →bisakodyl. 

Eulecanium corni – pukavka slivková; →pukavky. Škodlivý druh, kt. samička je nepohyb-livá a 

vyciciava výţivné látky na mladých vetvičkách sliviek. Vyciciavaním a vylučovaním odpadových 

látok škodí. Po oplodnení samička hynie a vajíčka pod štítkom prezimujú. Nymfy sa rozliezajú 

na mladé, zdravé vetvičky a celý cyklus sa 

opakuje. 

Obr. Eulecanium corni (pukavka slivková; 

vpravo samčí štítok, vľavo štádium, larvy) 

 

Euler-Chelpin, Hans Karl August Simon von – (*1873 Augsburg, Nemecko – Stockholm) švéd. 

biochemik nem. pôvodu. Spočiatku pôsobil ako asistent u Arrhenia na univerzite v Stockholme, 

u Buchnera v Berlíne a v Ústave L. Pasteura v Paríţi, neskôr natrvalo ako prof. všeobecnej a 

org. chémie na univerzite v Stockholme. Zaoberal sa štúdiom fermentáciou cukrov, najmä 

fosforylácie a prvých stupňov kvasenia, katalyzátorov,  kenzýmov,  kozymázy a i. Preskúmal 

enzýmy scharázu a katalázu. Zistil, ţe karotén sa vyskytuje v mrkvi a ţe vitamín A získavujú 

ţivočíchy štiepením karoténov prijímaných v potrave. R. 1929 mu bola spolu s A. Hardenom 

udelená Nobelova cena za chémiu za výskumy v oblasti fermentácie cukrov a fermentačných 

enzýmov. 

Euler-Chelpin, Ulf Svank von – [*1905] švéd. fyziológ. R. 1970 mu bola spolu s J. Axelrodom a 

B. Katzom udelená Nobelova cena za základné objavy prenosu informácií v org. 

Eulexin
®
 (Schering) – antiandrogén; →flutamid. 

Eulip
®
 (Robin) – antihyperlipoproteinemikum; →diadenol. 

Eulipos
®
 (Boehringer Mannheim) – antihyperlipoproteinemikum; →tyroxín. 

Eu-Med
®
 (Med. Febrik) – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 



eumelaníny →melaníny. 

eumeno׀rea – [eumonorrhoea] normálna, pravidelná menštruácia. 

eumenorrhoea, ae, f. – [eu- + g. mens mesiac + g. rhoiá tok] →eumenorea. 

eumetria, ae, f. – [eu- + g. metron miera] správne, dobre smerované vykonávanie pohybov. 

Euminex
®
 (Lacer) – polypeptid korešpondujúci prvým 18 aminokyselinovým jednotkám 

kortikotropínu, pričom 1-serín je nahradený glycínom; →giraktid.  

eumorphia, ae, f. – [eu- + g. morfé tvar] normálny vývoj tvaru, podoby. 

Eumotol
®
 (Byk-Gulden) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; →bumadizón. 

Eumovate
®
 ung. (Glaxo)– Clobetasoni butyras 0,05 % v parafínovom masťovom základe. 

Dermatologikum, kortizonoidové antiflogistikum; →klobetazón. 

Eumulgin C
®
 (Henkel) →polyoxyetylénalkoholy. 

Eumydrin
®
 (Winthrop) – mydriatikum; metylnitrát →atropínu. 

Eunalgit
®
 inj. (Léčiva) – Aminophenazinum 440 mg + Allobarbitalum 60 mg v 2 ml inj. rozt. 

Analgetikum; →aminofenazón. 

Eunatrol
®
 – sodná soľ kys. olejovej, diagnostikum na vyšetrenie exokrinnej funkcie pankreasu.. 

Eunarcon
®
 (Casella-Riedel) – sedatívum, hypnotikum, antikonvulzívum; →nakrobarbital. 

Eunephran
®
 (Sevrier) – diuretikum, antihypertenzívum; →butiazid. 

Eunerpan
®
 (Nordmark) – neuroleptikum; →melpperón. 

Euneryl
®
 – antikonvulzívum, sedatívum, hypnotikum; →fenobarbital. 

Eunoctal
®
 (I. S. H.) – sedatívum, hypnotikum; →amobarbital. 

Eunoctin
®
 tbl (Gedeon Richter) – Nitrazepamum 10 mg v 1 tbl. Hypnotikum benzodiazepínového 

typu; →nitrazepam. 

eunoia, ae, f. – [eu- + g. nús rozum] duševná čulosť, ,,zdravá myseľ", duševné zdravie; normálny 

vývoj psychiky. 

eunuch(oid)ismus, i, m. – [eunúchos stráţca spálne] →eunuchizmus. 

eunuch(oid)izmus – [eunuchismus] syn. eunuchoidizmus, neúplné vyvinutie pohlavných znakov 

u muţov, chorobná porucha konštitúcie u muţov vyvolaná nedostatočnou činnosťou 

pohlavných ţliaz; forma →hypogonadizmu u muţa. 

eunuchus, i, m. – [eunúchos stráţca spálne] eunuch, muţ zbavený pohlavných ţliaz. 

euonymit – syn. →galaktikol. 

Euonymus – rod krov a stromov z čeľade bršlenovitých (Celastraceae). 

Euonymus astropurpurea – syn. Evonymus astropurpurea Jack. Strom rastúci v USA od 

Ontaria po Floridu západne od Mississipi. Obsahuje euonymol, euonysterol, astropurpurín, 

asparagín, citrulol, dulcit, kys. jablčnú, citrónovú a vínnu. 



Euonymus europaea  L. – bršlen európsky (čes. bršlen evropský). Ker, zriedkavo nízky strom, v 

mladosti s hladkými, zelenými, neskôr štvorhrannými prútovitými konármi. Listy má jednoduché, 

stopkaté, podlhovasto kopijovité aţ vajcovité, zahrotené, holé s okrajom pílkovito zubkatým. 

Kvety sú usporiadané do chudobného vrcholíkového súkvetia, vyrastajú z 

pazúch listov na dlhých stopkách, sú štvorpočetné, obojpohlavné, 

zriedkavo jednopohlavné. Kalíšne lístky sú drobné, korunné lupienky 

podlhovasto vajcovité, brvité, zelenkasté al. ţltobiele. Tyčinky sú vrastené 

do zdureného terča, z kt. sa vylučuje medová šťava. Plod je 

štvorpuzdrová, hranatá tobolka, v zrelosti červená, obsahuje v kaţdom 

puzdre semeno obalené oranţovým mieškom. Kvitne od mája do konca 

júla. U nás sa vyskytuje hojne od níţin aţ do horského pásma v 

humóznych lesoch, krovinách listnatých lesov a na krovinatých skalnatých 

stráňach. Pokladá sa za ukazovateľa pôdnej vlhkosti. Drevo sa hodí na 

rezbárske a tokárske práce. Semená majú odporne horkú chuť, obsahujú 

mastný, hustý olej, kt. má emetické a laxatívne účinky. V ľudovom 

liečiteľstve sa rozomleté semená pouţívali proti svrabu a na hubenie vší, 

olej zo semien na chrasty. 

Euonymus europaea 

 

Euonymus verrucosa Scop. – bršlen bradavičnatý (čes. bršlen bradavičnatý). Menší ker s 

okrúhlymi prútovitými konármi, kt. sú pokryté tmavými, kôrkovitými 

bradavičkami. Listy má jednoduché, protistojné, krátkostopkaté, končisto 

elipsovité, na okrajoch jemne zúbkaté, celé pokryté drobnými zhrubnutými 

chĺpkami. Kvety sú dlhostopkaté, štvorpočetné, zostavené do chudobného 

vrcholíkového súkvetia (1 – 3-kveté). Kalíšne lístky sú obličkovité, malé; 

korunné lupienky okrúhle, svetlookrové, s červenými bodkami. Plod je ţltá, 

zaoblená, štvorhranná tobolka, kt., obsahuje čierne semená obalené do 

polovice červeným mieškom. Kvitne od mája do júla. U nás je dosť hojný 

na juţ. Slovensku, rastie v svetlých teplých lesoch a kroviskách níţin a 

pahorkatín. Má obdobné vlastnosti ako E. europaea. Kôra koreňov 

obsahuje isté mnoţstvo gutaperče.  

Euonymus verrucosa 

 

eupareunia, ae, f. – [eu- + g. pará pri + g. euné lôţko] normálny pohlavný styk medzi muţom a 

ţenou, na rozdiel od dyspareunie. 

euparín – 1-[6-hydroxy-2-(1-metyletenyl)-5-benzofuranyl]etanón, C13H12O3, Mr 216,23. Látka 

izolovaná z koreňa Eupatorium purpureum L. a E. cannabinum L. (Compositae). 

Eupatal
®
 – anthelmintikum, antinematodikum; →alantolaktón. 

Eupatin II
®
 – sulfónamid; p,p

,
-sulfonyldianilín-N,N

,
-digalaktozid. 

eupatorín – 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-metoxyfenyl)-6,7-dimetoxy-4H-1-benzopyran-4-ón, 3
,
,5-



dihydroxy-4
,
,6,7-trimetoxyflavón, C18H16O7, Mr 344,31. Látka izolovaná z konopáča (Eupatorium 

semiserratum DC, Compositae). 

Eupatorín 

 

 

Eupatorium perfoliatum L. (Compositae) – konopáč prerastenolistý. Trváca bylina s kopijo-

vitými listami a malými bielymi al. modrastými kvetmi koncom leta. Rastie v sev. Amerike od 

Kanady po Floridu, sev. Texase a Nebraske. Prví osadníci Sev. Ameriky ju pouţívali pri liečení 

chrípkového ochorenia, tzv. horúčky zlomených kostí. Nazývali ju boneset (náprava kosti), kým 

severoamerickí Indiáni ague weed (bylina na zimnicu). Pochádza z vých. pobreţia Sev. 

Ameriky a rastie na močaristých pôdach. Obsahuje silicu so seskviterpénovými laktónmi, 

glykozid kupatorín, polysacharidy, flavonoidy vrátane kvercetínu, kempferolu a rutínu. Z celej 

byliny sa pripravuje zápar, tct. a homeopatické lieky. Má periférne vazodilatačný, diaforetický, 

choleretický, spazmolytický a mier ne laxatívny účinok. Pouţíva sa vo forme tct. pri chrípke 

spojenej s myalgiami, bronchitíde, chron. rinitíde, reumatických ťaţkostiach zhoršených vlhkom. 

Čínska med. ho odporúča pri letných nachladnutiach, úpale, stenokardii a dýchavici. V 

homeopatii sa pouţíva pri chrípke a malárii (Eupatorium).  

Eupatorium cannabinum L. (Asteraceae) – konopáč obyčajný (čes. sadec konopáč). Trváca, 1 –

- 2 m vysoká bylina s plazivým podzemkom. Byle má priame, červenkasté, krátko cchlpaté, 

jednoduché, len na vrchole rozkonárené do hustých chocholičnatých metlín. Listy vyrastajú 

veľmi hojne na celej byli, sú proti stojné, holé al. slabo chlpaté, krátko stopkaté, rozdelené aţ ku 

stopke do 3 – 5 podlhovasto kopijovitých, hrubo zubatých lístkov, veľmi podobných listom 

konopí. Najvrchnejšie listy bývajú niekedy jednoduché. Súkvetie je vrcholíkovité, veľmi bohaté, 

holé, s drobnými čiarkovitými listeňmi. Drobné úbory sú 4 – 6-kveté, 

vyrastajú na koncoch vidlicovite sa deliacich konárikov, majú valcovitý, 

strechovitý zákrov, zloţený z 2 – 4 radov tupých kopijovitých listeňov, z kt. 

vonkajšie sú veľmi krátke, chlpaté, vnútorné tenko blanité a holé. Kvetné 

lôţko je bezplevkaté a červenkasté. Kvety sú zriedka biele, voňavé a majú 

dlhé biele blizny. Plod je podlhovastá, päťboká a bradavičnatá naţka, na 

vrchole ovenčená chocholcom jednoduchých štetín. Kvitne od júla do 

polovice septembra. Rastie vo vlhkých lesoch, vedľa potokov a riek, na 

rúbaniskách, v priekopách ap., a to odníţiny aţ do horského pásma. Listy 

majú horkú chuť. V ľudovom liečiteľstve sa pouţívajú listy na liečenie rán, 

vňať má diuretické, laxatívne a emetické účinky. 

Eupatorium cannabicum 

 

Eupaverin
®
 (E. Merck) – antispazmodikum; →moxaverín. 

Eupaverina
®
 (Bracco) – antispazmodikum; →moxaverín. 

eupepsia, ae, f. – [eu- + g. pepsis trávenie] správne trávenie pri normálnej koncentrácii pepsínu v 

ţalúdkovej šťave; zried. 

euphonia, ae, f. – [eu- + g. fóné hlas] →eufónia. 



Euphorbia →Euphorbiaceae. 

Euphorbiaceae – mliečnikovité. Čeľaď dvojklíčnolistých rastlín značne rozdielneho vzhľadu. Sú 

to byliny, polokry, kry a stromy s nedelenými, striedavými listami a prilístkami. Niekedy sú listy 

redukované a asimilujú listové fylokládiá al. zduţnatené stonky (chilokauly). Jednopohlavné 

kvety sú rozmanité, často bez kvetného obalu a zoskupené do súkvetí. Osobit-ným súkvetím 

rodu mliečnikov je cytium. Plodom je tobolka. Sú opelivé hmyzom al. vetrom. Na semenách je 

mäsko. Mnohé sa vyznačujú mliečnicami s kaučukom. Rastú v trópoch (300 rodov, 7300 

druhov). V Európe divo rastú len 2 rody - baţanka (Mercurialis) a mliečnik (Euphorbia). Najlepší 

kaučuk dáva kaučukovník brazílsky (Hevea brasiliensis). Euphorbia hirta L. a E. pilulifera rastú 

v Austrálii (Queensland) a Indii. Škrobnaté 

hľuzy poskytuje maniok jedlý (Manihot 

esculenta). Z tropickej Afriky pochádza 

ricín obyčajný (Ricinus communis). 

Väčšina druhov obsahuje mliečny latex, kt. 

môţe byť veľmi jedovatý, napr. E. 

heptagona sa pouţíva vo vých. Afrike ako 

šípový jed. Iné druhy sa pestujú ako 

okrasné rastliny, napr. krotón (Croton).  

                 

Zľava: Euphorbia amygdaloidea, Euphorbia 

asula,  Euphorbia lucida 

 

 

 

 

Euphorbia hirta (Euphorbiaceae) – pryštec leţatý, mliečnik. Jednoročná al. trváca bylina s 

nízkou rozloţitou chlpatou byľou a oválnymi listami červenkastej farby. Pevné súkvetia malých 

kvetov sa zjavujú v lete, po nich nasledujú tobolky obsahujúce drobné červené semená. Je to 

jedna z mála bezpečných liečivých rastlín spomedzi niekoľkých tisícov druhov jeho čeľade. 

Pochádza z Indie, udomácnil sa však v celých trópoch. Rastie voľne na neobrobenej pôde a 

okraji ciest ako záhradná burina. Obsahuje flavonoidy vrátane kvercetínu, terpenoidy, fenolové 

kys., cholín a i. V ľudovom liečiteľstve sa pouţíva ako antiastmatikum, expektorans, 

spazmolytikum, antiparazitikum (zabíja a pomáha vypudiť parazity, zabíja améby). Z celej byliny 

sa pripravuje zápar a tct., kt. sa pouţívajú pri astme, bronchitíde a katare horných dýchacích 

ciest. V trópoch sa pouţíva proti amebóze. Čínski lekári ho predpisujú pri dermatofytóze nôh a 

i. koţných ochoreniach, ako aj pri dyzentérii. 

euphoria, ae, f. – [g. euforos nachádzajúci sa v dobrom stave] →eufória. 

Euphrasia officinalis (Scrophulariaceae) – očianka Rostkovova, očianka 

pravá, ambroţka, bradavník. Jednoročná bylina s oválnymi, zúbkatými listami. 

Od polovice do konca leta tvorí kvety, kt. majú dvojlaločnatý dolný pysk so 

ţltou škvrnou a jemne červené al. purpurové ţilky pripomínajúce krvou podliate 

oko. Meno dostala od jednej z troch gréckych grácií, Eufrosyné. Je to 



polocudzopasná rastlina, rastie vţdy spolu s lúčnou trávou. Pochádza z Európy, ale rastie aj v 

záp. Ázii a Sev. Amerike. Obsahuje iridoidné glykozidy vrátane akubínu, taníny, fenolové kys., 

silicu, cholín. Má antiflogistické a adstringenčné účinky. Prvé správy o jej pouţívaní v ľudovom 

liečiteľstve sú zo 14. stor., keď ju abatiša Hildegarda odporúčala „na posilnenie hlavy, očí 

a pamäti“. Pouţíva sa celá bylina, z kt. sa pripravuje zápar, tct. a extrakt. Podáva sa ako 

adstringens pri katare nosovej sliznice a horných dýchacích ciest, zápale prinosových dutín a 

očných spojoviek. Ako homeopatický liek (Euphrasia) sa pouţíva pri sennej nádche. 

Euphrasia officinalis 

 

Euphozid
®
 – inhibítor MAO, antidepresívum; →iproniazid. 

Euphthalmine
®
 (Warner-Chilcott) – anticholínergikum, pouţívané v oftalmológii; →eukatropín. 

Euphyllin
®
 (Byk Gulden) – bronchodilatans; →aminofylín. 

Euphyllin CR 150, 250 a 350 mg Retard
®
 cps (Byk-Gulden) – Aminophyllinum 150, 250, resp. 

350 mg v 1 kps. Bronchodilatans, antiastmatikum; →aminofylín. 

Euphylline L. A.
®
 (Valpan) – bronchodilatans; →teofylín. 

Euphylong retard
®
 cps. ret. (Byk Gulden) – Theophyllinum monohydricum 375 mg v 1 

retradrovanej kps. Bronchodilatans, antiastmatikum; →teofylín. 

Euplit
®
 (Desitin) – antideppresívum; →amitriptylín. 

euploidia, ae, f. – [eu- + g. -ploos súčasť číslovky] prítomnosť úplného chromozómového radu v 

jadre; vzniká presným znásobením bázického počtu chromozómov. Por. aneuploidia, 

monoploidia, polyploidia; →chromozómy. 

Eupnéron
®
 (Lyocentre) – bronchodilatans; →eprozinol. 

eupnoe, es, eupnoea, ae, f. – [eu- + g. pnoé, pnoié dýchanie] normálne, pokojné, pravidelné 

dýchanie. 

Euporphin
®
 – emetikum; →apomorfín. 

Eupractone
®
 (Baxter) – antikonvulzívum; →dimetadión. 

Euprax
®
 (Baxter) – antikonvulzívum; →albutoín. 

eupraxia, ae, f. – [eu- + g. praxis konanie, výsledok] správne konanie; normálne vykonávanie 

koordinovaných pohybov. 

Eupressyl
®
 (Valpan) – antagonista 1-adrenergických receptorov; antihypertenzívum; →urapidil. 

euprocín – syn. eukupín, izoamylhydrokupreín, izopentylhydrokupreín, 10,11-dihydro-6
,
-(3-

metylbutoxy)cinchonan-9-ol, C24H34NO2, Mr 382,53; miestne 

anestetikum, antiseptikum (Ecupin
®
). 

 

Euprocín 

 

 



Euprovasin
®
 (Magis) – antagonista -adrenergických receptorov; antihypertenzívum, 

antianginózum, antiearytmikum; →propranolol. 

euproteinaemia, ae, f. – [eu- + proteinum + g. haima krv] euproteinémia, normálna koncentrácia 

bielkovín v krvi. 

Euradal
®
 (Lacer) – kardioselektívny blokátor 1-adrenergických receptorov; →bisoprolol. 

Eurax
®
 (Geigy) – skabicídum, antipruriginózum; →krotamitón. 

Euraxil
®
 (Thomae) – skabicídum, antipruriginózum; →krotamitón. 

Eureceptor
®
 (Zambon) – agonista -adrenergických receptorov, podobný klenbuterolu a 

mabuterolu; →cimaterol. 

EureCor
®
 (Kade) – antianginózum; →izosorbiddinitrát. 

Eurekene
®
 – antikonvulzívum, antiepileptikum; sodná soľ →kyseliny valproovej. 

Euresol
® 

(Knoll) – keratolytikum, antiseboroikum; →rezorcinol. 

Eurex
®
 (Labaz) – blokátor 1-adrenergických receptorov, antihypertenzívum; →prazosín. 

Eurinol
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →trichlórmetiazid. 

Eurodin
®
 (Takeda) – sedatívum, hypnotkium; →estazolam. 

Eurodopa
®
 (Europa) – antiparkinsonikum; →levodopa. 

Eurogale
®
 (Europa) – choleretikum, antispazmodikum; →hymekromón. 

europidi →leukodermi. 

európium – chem. prvok, lantanid patriaci do skupiny vzácnych zemín, symbol Eu, Ar 151,96, Z 

63, mocenstvo 2, 3. V prírode sa vyskytuje v dvoch izotopoch: 151 a 153, k umelým izotopom 

patrí 143 - 150, 152 a 154 – 160. V zemskej kôre sa nachádza asi 0,14 – 1,1 ppm. Nachádza 

sa v minerále gadolinite. Spektroskopicky sa dokázal v Slnku a niekt. hviezdach. Objavil ho a vo 

forme oxidu pripravil r. 1896 Demracay. Pouţíva sa pri výrobe katódových trubíc (televízne 

obrazovky), v atómových elektrárňach, organické deriváty v NMR spektroskopii. 

Eurosan
®
 (Mepha) – anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam. 

Eurotiaceae – paplesňovité; syn. →Aspergillaceae. 

eurotofóbia – [eurotophobia] chorobný strach zo ţenských genitálií. 

eurrhythmia, ae, f. – [g. eurythmia správna miera] →eurytmia. 

eury- – prvá časť zloţených slov z g. eurys široký. 

eurybiont – [eury- + g. bios ţivot] org. s pomerne malými nárokmi na ţivotné prostredie. Pre 

svoju nenáročnosť je veľmi rozšírený. 

eurycephalus, i, m. – [eury- + g. kefalé lebka] eurycefalus, jedinec s nápadne širokou hlavou, 

lebkou. 

euryfágické živočíchy – polyfágne ţivočíchy. 

eurygnathismus, i, m., eurygnathia, ae, f. – [eury- + g. gnathos čeľusť] eurygnatizmus, 

eurygnatia, nápadne široké čeľuste. 



euryon, i, n. – [g. eurys široký] najvzdialenejšie miesto na temene hlavy od strednej čiary.  

euryopia, ae, f. – [eury- + g. óps-ópos oko] euryopia, abnormálne široko otvorené oči.  

euryplatycephalus, i, m. – [eury- + g. platys plochý + g. kefalé lebka] euryplatycefalus, jedinec s 

nápadne širokou plochou hlavou.  

euryprosopia, ae, f. – [eury- + g. prosópon tvár] euryprozopia, nápadne široká tvár. 

Eurypterida – vyhynutá skupina mäsoţravých článkonoţcov dosahujúcich často veľké rozmery 

(aţ 2 m). Ţili v prvohorách (ordovik-perm) na dne brakických a sladkých vôd.  

eurysoma, tis, n. – [eury- + g. soma tvár] euryzóm, dobre, široko urastený jedinec. 

eurytermia – [eurythermia] schopnosť (osobitne pri mikróboch) znášať veľké teplotné rozdiely. 

eurytermické živočíchy – ţivočíchy ţijúce v krajoch s rôz- nou priemernou ročnou teplotou, 

napr. puma (Felis concolor), kt. ţije takmer v celej Amerike od sev. Kanady aţ po Magalhaesov 

prieliv. 

eurythermia, ae, f. – [eury- + g. thermos teplo] →eurytermia. 

eurytmia – [eurrhythmia] súlad v pohyboch, normálna činnosť srdca, pravidelný tep; op. 

→arytmia, →dysrytmia. 

eurytopia, ae, f. – [eury- + g. topos miesto] schopnosť ţivých org. ţiť vo viacerých rôznych 

→biotopoch. 

eurytopné živočíchy – ţivočíchy, kt. ekologické nároky majú pomerne širokú škálu, a preto ţijú 

vo viacerých rôznych →biotopoch. Napr. piaďovka jesenná (Operophtera brumata) s veľmi 

podobným spôsobom ţivota ako stenotopný obaľovač zelený (Tortrix viridiana) sa vyskytuje 

nielen v bučinách, ale aj v dubinách, zmiešaných listnatých lesoch, ovocných sadoch, aj na 

ovocných stromoch pozdĺţ ciest, hoci všetky formácie utvárajú rôzne biotopy. 

Eusaprim
®
 (Wellcome) – sulfónamid; →sulfametoxazol. 

eusitia – normálna chuť k jedlu. 

Eusmanid
®
 – antihypertenzívum; →betanidín. 

Eusovit
®
 (Woelfer) →vitamín E acetát. 

Euspiran
®
 tbl. (Léčiva) – Isoprenalini sulfas 20 mg v 1 tbl. -symtatikomimetikum; →izoprenalín. 

Eusporangiidae – hrubovýtrusnicovité paprade, podtrieda triedy papradí. Dnešné sú trváce 

byliny, fosílne boli stromy. Stena dozretej výtrusnice je niekoľkovrstvová a výtrusnica vznikla z 

celej skupiny pokoţkových buniek.  

Eustachova trubica – [Eustach, B., tal. anatóm] trubica spájajúca ušnú dutinu s ústnou.; →tuba 

Eustachi. 

Eustrophinum
®
 – kardiotonikum; →strofantín. 

Eutagen
®
 – narkotické analgetikum; →oxykodón. 

eutanázia – [euthanasia] bezbolestné ukončenie ţivota v prípadoch nevyliečiteľnej choroby; 

usmrtenie z útrpnosti a na ţiadosť obete (u nás trestné). E. pôvodne znamenala všestrannú 

pomoc umierajúcemu zameranú najmä na zmiernenie telesných a duševných útrap. V súčas-



nosti sa ňou rozumie konanie zdravotníka, kt. cieľom je spôsobiť al. urýchliť exitus ťaţko 

chorého človeka na jeho ţiadosť (tzv. dobrovoľná eutanázia) al. na ţiadosť príbuzných, príp. 

na základe predpokladu, ţe by si to prial. Na ospravedlnenie e. sa uvádza prospech pacienta 

skrátením utrpenia, rešpektovanie vôle chorého, ako aj prospech iných osôb al. spoločnosti 

(úľava rodiny, ušetrenie nákladov na zdravotnícku starostlivosť o iných) ap.  

Tzv. nedobrovoľná eutanázia sa vykonáva bez vedomia pacienta (príbuzných), tzv. násilná e. 

proti vôli pacienta (príbuzných). Rozlišuje sa aj aktívna e. (tzv. stratégia preplnenej striekač-ky, 

priame zavinenie smrti pacienta podaním smrtiacej látky al. usmrcujúcim výkonom, zabitie z 

milosti na výslovné prianie trpiaceho, je zákonom zakázaná) a pasívna e. (tzv. stratégia 

odklonenej striekačky, prerušenie th., výţivy, príp. neposkytnutie inej zdravotníckej starostlivosti 

nevyhnutej pre ţivot na prianie pacienta). 

Od e. treba odlíšiť ukončenie al. nezačatie th., kt. pacientovi neprináša nijaký prospech (tzv. 

zbytočná terapia., angl. futile treatment), predstavuje pre pacienta neúnosnú záťaţ (riziko 

poškodenia, bolesť, zmrzačenie ap.) al. s kt. mentálne kompetentný pacient nesúhlasí. Povin- 

nosťou lekára i kaţdého zdravotníckeho pracovníka je zabezpečiť vţdy chorému náleţitú 

zdravotnícku starostlivosť a podmienky na pokojnú a ľudsky dôstojnú smrť. 

Osobitné problémy e. sa týkajú starostlivosti o novorodenca, handicapované osoby, nevylieči-

teľných pacientov, starých osôb, ako aj intenzívnej a terminálnej starostlivosti. 

Etické aspekty eutanázie - vychádzajú z rôznych názorov na právo človeka rozhodovať o 

svojom ţivote vrátane jeho ukončenia. Kresťanské, ţidovské a islamské náboţenstvo sa stavia 

proti nej, lebo človek si nesmie vziať ţivot, kt. mu dal Boh. Podľa liberálnejšách názorov, ak má 

človek právo na sebaurčenie, má právo prijať, ale aj odmietnuť svoj ţivot a má isté právo vyjadriť 

sa o kvalite svojho chorého a utrpením naplneného záveru ţivota. 

S e. súvisí problém samovraţdy. E. moţno však chápať ako tzv. asistovanú samovraždu, t. j. 

prenesenie spoluzodpovednosti za tento čin na druhú osobu, obyčajne lekára, o kt. sa tu mylne 

predpokladá, ţe je morálne povinný vyhovieť kaţdej ţiadosti trpiaceho pacienta. E. nie je 

súkromnou záleţitosťou, pretoţe tento akt. vyţaduje dve osoby (Callahan). Pacient nemá 

právo poţadovať od iného človeka, najmä lekára, aby splnil takéto jeho prianie. Lekár, kt. 

vyhovie ţiadosti pacienta o e., robí tak z falošného súcitu. Túţba pacienta po smrti totiţ často 

signalizuje situáciu, v kt. sa trpiaci pacient ocitol v depresii, stratil nádej, cíti sa opustený a 

vzdialený od ľudskej solidarity. Takýto pacient potrebuje naliehavú pomoc a ,,zabitie z milosti" 

by znamenalo jej definitívne odmietnutie. 

Nezanedbateľná je aj spoluúčasť spoločnosti, kt. tento spôsob riešenia buď odmieta al. 

schvaľuje. Ešte komplikovanejšia je situácia, keď stanovisko pacienta nie je známe al. sa len 

predpokladá.  

E. je aj predmetom sporov o kritériá, za kt. je vhodné, moţné a dokonca nevyhnutné ukončiť 

resuscitáciu. Rozhodujúce tu nie individuálne prianie pacienta, ale jeho prospech (benefit), 

obmedzené moţnosti spoločnosti (nemoţno resuscitovať kaţdého a ,,donekonečna") a zatiaľ 

rozlične interpretované kategórie dobrej a dôstojnej smrti. 

Problémové sú situácie, keď pacient nie je schopný prejaviť svoju vôľu a lekár musí v urči-tom 

čase rozhodnúť o ukoneční resuscitácie. Druhý okruh problémov sa vzťahuje na situácie, keď 

pacient môţe prejaviť svoju vôľu. Toto prianie moţno však akceptovať len v medziach zákona a 

úplne jednoznačne tu musia dominovať odborné kritériá. Lekár musí pritom zváţiť osobnosť 



pacienta, jeho vôľu, záťaţ a mieru utrpenia, účinnosť lekárskeho zásahu, ak je ešte dajaký 

moţný, dostupnosť th. prostriedkov a celospoločenské a ľudské poňatie konca ţivota. Lekár je 

povinný zabezpečiť umierajúcemu osobnú starostlivosť a ľudskú blízkosť, šetriť pacienta a 

nedovoliť akúkoľvek formu psychikej al. fyzickej izolácie. 

E. bola v rozpore uţ s Hippokratovou prísahou: ,,Salus aegroti suprema lex; sedare dolorem 

divinum opus. Ne occidis!" (záchrana chorého je najvyšší zákon; tíšiť bolesti je boţský skutok. 

Neusmrtiš!"). Záporne stanovisko k e. zaujala aj Ţenevská deklarácia Svetovej asociácie 

lekárov (1957) a Helsinské vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (1964). Podľa 

Deklarácie svetovej lekárskej asociácie (Benátky, 1983) má lekár pacientovi pomôcť v 

umieraní, ale nie k smrti. Lekár, kt. nepouţije ďalšiu th., ,,uľahčuje príchod smrti", ale nemoţno 

ho označiť za vykonávateľa e., ale naopak stráţcu dôstojného priebehu umierania. 

Právne aspekty eutanázie – väčšina štátov vrátane SR vo svojej legislatíve odmieta e. a 

najčastejším dôvodom je moţnosť jej zneuţitia. Niekt. legislatívne systémy pojem e. nepoznajú a 

o nej diskrétne mlčia. Osobitné postavenie má Holandsko, kde sa síce e. pokladá za zločin, kt. sa 

môţe potrestať odňatí, slobody aţ na 12 r., ale moţno ju uskutočniť, ak sa splnia určité 

podmienky, t. j.: 1. ţiadosť pacienta, kt. je opakovaná (prianie zomrieť musí byť dostatočné a 

nezvratné); 2. neznesiteľné utrpenie; 3. nesporne infaustná prognóza; 4. konzul-tácia aspoň 

jedného nezávislého lekára, kt. nepoznmá pacienta ani jeho problematiku. E. sa vykonáva 

úvodnou dávkou barbiturátov, po kt. nasleduje letálna dávka kurare. Kaţdý prípad vykonanej e. 

sa hlási prokurátorovi a ten rozhodne o tom, či začne al. nezačne trestné stíhanie. Ak lekár 

preukázateľne splnil uvedené kritériá, prokurátor obyčajne pre trestný čin nestíha. 

Podľa koncepcie ľudských práv, kt. sú predmetom všeobecnej deklarácie, medzinárodných 

paktov a právnych poriadkov do subjektívnych práv najdôleţitejším právom človeka je právo na 

ţivot, kt. je najvyššou hodnotu. Nezahrňujú však do nich právo na smrť ako ľudské právo na ňu. 

Právo chrániť ţivot ľudskej bytosti totiţ súčasne zakazuje zbaviť ju ţivota. Úmyselné zbavenie 

ţivota iného človeka, t. j. skrátenie ţivota al. urýchlenie smrti je vţdy usmrtením so skutkovými 

znakmi trestného činu. To, čím sa často dôvodí, ţe je rozdiel medzi vraţdou z nenávisti, s cieľom 

získať majetkový prospech a medzi usmrtením nevyliečiteľne chorého z útrpnosti, nie je rozdiel 

skutkový. Objektívnou stránkou činnosti páchateľa je usmrtenie ako dosiahnutý výsledok 

konajúceho subjektu.  

Pri e. sú teda naplnené objektívne zodpovednostné kategórie – príčinná súvislosť dosiahnutého 

výsledku (smrti) a protiprávnosť (právo zakazuje zbaviť kohokoľvek ţivota).  

Pre e. (usmrtenie) je potrebné úmyselné zavinenie. Pri aktívnej e. konajúci subjekt chcel 

spôsobom uvedeným v zákone porušiť al. ohroziť záujem chránený zákonom, t. j. chcel 

výsledok – smrť; ide o formu zavinenia s priamym úmyslom. Pri pasívnej e. ide o omi- sívne 

konanie (zo zanedbania al. spočívajúce v nekonaní), pričom subjekt koná tak, ţe zaviní 

porušenie záujmu chráneného právom, v danom prípade smrť, a to s priamym úmyslom, lebo 

tento protiprávny výsledok v objektívnom poznaní zapríčiňuje len smrť, teda chce tento 

výsledok, kt. sa ako jedine moţný aj dosiahne. 

Proti legalizácii e. stoja zásadné právne prekáţky. E. ako ľudské správanie úmyselne 

zbavujúce ţivota chorého nachádzajúceho sa v útrapách, má všetky skutkové znaky usmrtenia 

ako činu nebezpečného pre spoločnosť a nemoţno ho právne odlíšiť od trestného činu vraţdy. 

Motív na e. môţe mať význam len pre stupeň činu nebezpečného pre spoločnosť, ale 



usmrtenie sa nemôţe stať právom. Právo na ţivot nemoţno meniť ani zrušiť, resp. stotoţ-ňovať 

s právom na smrť. 

Euteberol
®
 (Merckel) – antagonista aldosterónu, diuretikum; →spironolaktón. 

eutektikum – zmes dvoch al. viacerých látok v určitom vzájomnom pomere, kt. sa topí a tuhne pri 

rovnakej konštantnej teplote podobným spôsbom ako chem. čistá látka (eutektická →teplota). 

eutenika – [euthenica] aplikovaná veda, kt. sa zaoberá zlepšením existencie človeka a jeho 

samého reguláciou jeho prostredia; por. eugenika. 

Eutensin
®
 (Hoechst) – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid. 

Eutensol
®
 – antihypertenzívum; →guanetidín. 

Euthatal
®
 – narkotické analgetikum; →pentazocín. 

euthanasia, ae, f. – [eu- + g. thanatos smrť; Thanatos g. mytologický boh smrti] →eutanázia. 

Eutheria – ţivorodce, cicavce, kt. rodia ţivé mláďatá. Patria sem vačkovce (→Marsupialia) a 

placentovce (→Monodelphia).  

euthymia, ae, f. - [eu- + g. thymos myseľ] →eutýmia. 

euthyreoidismus, i, m., euthyreosis, is, f. – [eu- + glandula thyreoidea štítna ţľaza] 

→eutyreoidizmus. 

Euthyrox
®
 tbl (Merck) – Levothyroxinum natricum 0,1 mg v 1 tbl. Hormón štítnej ţľazy; 

→levotyroxín. 

Eutocol
®
 – estrogén; →estradiol. 

eutokia, ae, f. – [eu- + g. tokos pôrod] eutokia, normálne prebiehajúci pôrod. 

eutonia, ae, f. – [eu- + g. tonos napätie] eutónia, normálne, fyziol. napätie (svalov, ciev). 

eutonikum →eutektikum.  

Eutonyl
®
 (Abbott) – inhibítor MAO, antihypertenzívum; →pargylín. 

eutopia, ae, f. – [eu- + g. topos miesto] normálna poloha orgánov. 

Eutrit
®
 (Takeda) →xylitol. 

eutrofia – [eutrophia] dobrý stav výţivy. 

eutrofizácia –  [eu- + g. trofé výţiva] narušenie rovnováhy vodnej biocenózy. E. vzniká tým, ţe sa 

vo vode prirodzeného al. umelého jazera hromadí veľké mnoţstvo dusičnanov a fosforečnanov. 

Nadbytok týchto ţivín zapríčiňúje neprimerané rozmnoţenie vodných rastlín (fytoplanktónu), 

najmä rias. Od čerpávaním kyslíka rozpusteného vo vode rastlinami sa jeho nedostatok prejaví 

pri potlačení ţivočíšnej zloţky (zooplanktónu), napr. rýb.  

eutrophia, ae, f. - [eu- + g. trofé výţiva] →eutrofia. 

eutychia – stav spokojnosti, psychosomatickej pohody (Vondráček). 

eutypia, ae, f. – [eu- + g. typos typ. druh] normálny stav, typ. 

eutýmia – [euthymia] vyrovnaná nálada, veselosť, duševná pohoda.  



eutyreoidizmus, eutyreóza – [euthyreoidismus, euthyreosis] stav s normálnou funkciou →štítnej 

žľazy.  

Euvaderm
®
 (Gödecke) – hepatoprotektívum; →betaín. 

Euvasal
®
 (Selvi) – periférne vazodilatans; →suloktidil. 

Euvernil
®
 (Heyden) – sulfónamid; →sulfanilylmočovina. 

Euvestin
®
 – estrogén; →dietylstilbestroldipropionát. 

Euvifor
®
 (UCB) – nootropikum; →piracetam. 

Euvitol
®
 (Allen & Hanburys) – centrálny stimulans; →fenkamfamín. 

E-VA-16
®
 – nosové dekongescens, vazokonstringens; →indanazolín. 

Evacalm
®
 (Unimed) – anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam. 

Evaclin
®
 – analgetikum; →izoladol. 

Evacort
®
 (Evans) – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizón. 

evacuans, antis – [l. evacuare vyprázdniť] evakuujúci, preháňavý, vyprázdňujúci, odstraňujúci.  

evacuatio, onis, f. – [l. evacuare vyprázdniť] evakuácia, vyprázdnenie, odsávanie. 

evacuatus, a, um – [l. evacuare vyprázdniť] evakuovaný, vyprázdnený, odsatý. 

Evadene
®
 (Ayerst) – antidepresívum; →butriptylín. 

Evadol
®
 (Clin-Comar-Byla) – analgetikum; →izoladol. 

Evadyne
®
 (Ayerst) – antidepresívum; →butriptylín. 

evagatio, onis, f. – [l. evagi uchopiť] evagácia, rozšírenie, znovavzplanutie. 

evaginatio, onis, f. – [l. evaginare vytiahnuť (z pošvy)] evaginácia, posunutie orgánu al. jeho časti 

z vnútra navonok; op. invaginatio. 

evakolácia – perkolačná extrakčná metóda na prípravu tekutých extraktov. Vylúhovadlom sa 

nasáva do trubicovitého perkolátora zniţením tlaku v nádobe, do kt. sa extrakt zachytáva. 

evanescens, entis – [l. evanescere zmiznúť] miznúci, zanikajúci, nestály. 

Evanol
®
 (Almirall) – laxatívum; →pikosulfát sodný. 

Evansite
®
 – antacídum; fosforečnan hlinitý. 

Evansova modrá – Evans blue, štvorsodná soľ kys. 6,6-[(3,3
,
-dimetyl[1,1

,
-bifenyl]-4,4

,
-di-

yl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy-1,3-naftaléndisulfónovej, C34H24N6Na4O14S4, Mr 960,83. 

Modré kryštáliky s bronzovým aţ zeleným leskom, rozp. vo vode, liehu, kys. a zásadách. 

Indikátor, kt. mení farbu pri pH 

10. Dg. látka pouţívaná na 

stanovenie objemu cirkulujúcej 

krvi (T-1824
®
, Azovan Blue

®
). 

Evansova modrá 



Evansovo pravidlo – [Evans Curtis, 1879 - 1947, amer. pediater] vzorec na odhad potrebných 

rozt. v th. akút. štádia popálenín. V prvých 24 h sa má podať 1 ml/kg Ringerovho laktátového 

rozt. a 1 ml/kg koloidného rozt. na kaţdé percento popáleného povrchu (max. na 50 %). V 

prvých 8 h sa podáva 50 % tohto objemu, pričom u dospelého jedinca treba dosiahnuť diurézu 

30 - 50 ml/h. Nasledujúcich 24 h sa má podať 0,5 ml/kg Ringerovho laktátového rozt. a 0,5 

ml/kg koloidného rozt. na kaţdé percento popáleného povrchu. Čistá elektrolytová th. sa 

upravuje podľa →Parklandovho vzorca. 

Evansov syndróm – [Evans, R. S., amer. lekár] →syndrómy. 

evap. – farm. skr. l. evapora odpar. 

evaporatio, onis, f. – [l. evaporare vypariť] evaporácia, odparovanie; zahustenie; premena 

kvapaliny na plynné skupenstvo.  

Evasprin
®
 – analgetikum; →fenyramidol. 

Evazol
®
 (Ravensberg) – antiseptikum, dezinficiens; →dekvalíniumchlorid.  

event(e)ratio, onis, f. – [l. e z, zo + l. venter brucho] eventrácia, prietrţ orgánu z vnútra brušnej 

dutiny navonok, príp. do hrudníkovej dutiny pri vrodených al. získaných defektoch bránice 

(rozsiahla brušná prietrţ, ťaţké poranenie); por. eviscerácia. 

Eventin
®
 (Minden) – symaptikolytikum, anorektikum; →cyklexedrín. 

eventus, us, m. – [l.] výsledok. 

Evercil
®
 gtt. opth. (Galena) – Phenylephrini hydrochloridum 12,5 g + Esculosidum sesqui-

hydricum 8 mg + Acidum voricum 50 mg + Hypromellosum 20 mg + stabilizanciá + Aqua 

sterilisata ad 10 ml. Oftalmologikum. Fenylefrínchlorid je sympatikomimetikum, vo vyšších 

dávkach pôsobí ako mydriatikum, v niţších ako dekongescens a vazokonstrikčná látka. Pôsobí 

priamo na -drenergické receptory v oku, a v závislosti od koncentrácie vyvoláva dilatáciu 

zrenice a konstrikciku arteriol v spojovkách. Eskulín pôsobí ako ochranná látka proti účinku 

svetelného ţiarenia. 

Indikácie – th. chron. nebaktériových zápalov spojoviek i alergického pôvodu, stavy 

akomodačnej astenopie, iritácia spojoviek vetrom, prachom dymom, príp. iným mechanickým 

dráţdením (tzv. civilizačné konkjunktivitídy). Iritácia spojoviek vyvolaná kontaktnými šošovkami 

al. v pooperačnom období, príp. doplnková th. pri episkleritídach a skleritídach. 

Kontraindikácie – baktériové a vírusové zápaly spojoviek, zníţená tvorba sĺz a glaukóm 

uzavreného uhla; precitlivenosť na fenylefrín. 

Interakcie - nemá sa podávať spolu s inhibítormi MAO. Súčasné podávanie tricyklických 

antidepresív môţe ovplyvniť TK. 

Nežiaduce účinky – neuvádzajú sa. 

Dávkovanie – 1 kv. 1 – 3-krát/d al. príleţitostne pri ťaţkostiach.  

Everfree
®
 (Cooper) – anthelmintikum; →nitrodan. 

Everiden
®
 tbl. (Slovakofarma) Natrii valproas 300 mg v 1 tbl. Antiepileptikum; →valproát sodný. 

eversio, onis, f. – [l. evertere obracať] →everzia. 



eversus, a, um – [l. evertere obracať] obrátený, vyvrátený, vykrútený.  

Evertas P
®
 pulv. ad us. vet. (Lonza Biotec, Kouřim, ČR) – Primidonum 0,5 g v 100 g prášku. 

Zink-metallibur, derivát karbamoylhydrazínu, inhibítor výdaja hypofýzových gonadotropínov, 

pouţíva sa na synchronizáciu ruje prasničiek a prasníc. 

everzia – [eversio] obrátenie, prevátenie orgánov navonok (napr. mihalnice); nenormálne 

uloţenie orgánov; ektópia. 

everzná fraktúra – zlomenina členka pri podvrtnutí s hyperextenziou nohy navonok. 

EVG – skr. elektroventrikulogram. 

Evicrol Anterior P/P
®
 pst. (Dental) – stomatologikum, chem. iniciovaný (samopolymerizujúci) 

dvojzloţkový mikrofilný kompozit. Dentálny výplňový materiál. 

evidement – [franc. évider vyhĺbiť, vyškrabať] chir. výškrab, vyprázdnenie, exkochleácia, kyretáţ. 

evidencia – 1. vedenie záznamov a údajov; prehľad o dačom; 2. súhrn záznamov o niečom. Vo 

filozofii e. znamená zrejmosť, očividnosť, kt. si uţ nevyţaduje ďalšie overovanie; najvyšší 

stupeň pochopenia, popoznatok vedúci k →istote. Pre e. je rozhodujúce filozofické stanovisko. 

V psychologistických koncepciách je e. ,,pocit istoty", pocit presvedčenosti. 

J. Locke pokladal e. za najvyšší stupeň intuitívneho, bezprostredného vedenia; →intuícia. F. 

Brentano rozpracoval dokonca ,,filozofiu e." Podľa neho e. uţ nemoţno ďalej definovať, ale iba 

preţívať v bezprostredne názorných súdoch. Podľa neho vyslovovať súdy e. znamená byť si 

istý pravdivosťou súdov. Všeobecná platnosť e. vyplýva z e. súdov. E. Husserl ovplyvnený 

Brentanom rozvíjal fenomenológiu s kľúčovým pojmom ,,nazerania podstaty". E. je podľa neho 

,,videnie, uchopovanie toho, čo sa samo núka, vecí takých, aké v skutočnosti sú". Podľa 

Brentana záţitok e. spočíva v základe pravdy. Teda nie e. spočíva na základe pravdivých 

súdov, ale ich objektívna pravda podmieňuje ich e. Súd však moţno pokladať za evidentný aţ 

vtedy, keď sa jeho pravidvosť dostatočne potvrdila ľudskou praxou, takţe si uţ bezprostredne 

nevyţaduje ďalšie overenie. Toto východisko je rozhodujúce pri riešení problémov súvisia-cich 

s e., kt. majú veľkú úlohu v logike, matematike a i. teoretických vedách,  

E. označuje odhalenie dajakého stavu veci, ako aj tým dané ,,duchovné videnie", vhľad. 

Obidve stránky sú korelatívne, teda neoddeliteľné. Napr. Hartmann rozlišuje medzi subjek-

tívnou a objektívnou e. To by mohlo viesť k nedorozumeniu, ako by šlo o dva od seba 

oddeliteľné procesy; mieni sa nimi však len to, ţe e. sa uvaţuje z hľadiska objektu al. subjektu. 

Výraz subjektívna e. sa často pouţíva aj v zmysle zdanlivej e., jej pocitu al. istoty. Pre mnohých 

je e. len e. v uţšom slova zmysle (bezprostredná e.), vyjavenie stavu veci o sebe samom, to, čo 

Husserl nazýva ,,pôvodnou sebadanosťou". 

Keď sa e. pokladá za všeobecné kritérium pravdy, musíme za e. označť aj sprostredkovanú 

evidencia, t. j. vyjavenie dajakého stavu vecí prostredníctvom iného stavu. V tomto prípade 

musí medzi spočiatku daným prostriedkom poznania a predmetom, kt. má byť poznaný, 

existovať nevyhnutná súvislosť a musí byť poznateľná (prostriedok poznania, ako aj predmet). 

Prostriedok poznania môţe byť stav veci, z kt. sa prostredníctvom úsudku poznáva iný stav 

veci al. aj spoľahlivé svedectvo osoby (→viera). Mnohí túto e. neuznávajú, pretoţe za e. 

uznávajú len zdôvodnenie, kt. k súhlasu núti aj psychologicky. Tu treba odlišovať absol. a 

hypotetickú (psychickú al. morálnu) e. 



Keď sa e. pokladá za kritérium →pravdy, znamená to, ţe pravda nachádza svoje kritérium v 

samom →súcne, kt. sa však – aby mohlo byť kritériom – musí ukazovať v dostatočne jasnosti, 

t. j. tak, aby sa dalo odlíšiť od dačoho iného. (Súcno sa nekryje so zmyslovo vnímateľným 

→bytím, ako tvrdia pozitivisti a netvorí len osobitný odbor vedľa iných, postavených na jeho 

úrovni, ako to chápe pluralizmus a súčasná filozofia hodnôt.) Námietka, ţe by sa na 

ubezpečenie o ,,dostatočnej jasnosti" vyţadovalo opäť dajaké iné kritérium, sa rieši 

diferenciáciou vlastného kritéria pravdy a podmienok, za kt. jedine môţe byť dačo kritériom 

pravdy. Vzhľadom na tieto podmienky vyţaduje toto kritérium zo strany subjektu zrozumiteľný a 

nezaujatý súd, kt. sa často dostaví sám od seba a vylúči kaţdú rozumnú pochybnosť; v iných 

prípadoch vyţaduje starostlivé skúšanie, absencia kt. môţe viesť k unáhleným a mylným 

súdom. Tým nie je zrušená moţnosť pravej e., ale sa len potvrdzuje známa skutočnosť, ţe 

neexistuje nijaké ,,kritérium pravdy", kt. by bez všetkej vlastnej snahy vylučovalo kaţdý omyl. 

evidens, entis – [l.] evidentný, jasný, zrejmý, nepochybný. 

Evic
®
 (Ciba-Geigy) – herbicídum; ametryn. 

E-Vimin
®
 →vitamín E. 

Evion
®
 (E. Merck) →vitamín E. 

Evipal
®
 (Winthrop) – sedatívum, hypnotikum, i. v. anestetikum; →hexobarbital. 

Evipan
®
 (Bayer) – sedatívum, hypnotikum, i. v. anestetikum; →hexobarbital. 

Evipan Sodium
®
 (Winthrop) – sedatívum, hypnotikum, i. v. anestetikum; →hexobarbital.  

Evipherol
®
 →vitamín E.  

evirácia – (eviratio) feminizácia, vyhasínanie muţských vlastností, zţenštenie, strata typic-kých 

znakov muţského pohlavia. Psych. bludné presvedčenie muţa, ţe sa stal ţenou.  

eviratio, onis, f. – [l. evirare zbaviť muţstva] →evirácia. 

eviscerácia – [evisceratio] 1. vyňatie vnútorných orgánov al. ich častí z telových dutín; 2. gyn. 

exenterácia podľa Brunschwiga; eventerácia. 

evisceratio, onis, f. – [l. eviscerare roztrhať] →eviscerácia. 

Evital
®
 (Sandoz) – herbicídum; →norflurazol. 

evocatio, onis, f. – [l. evocare vyvolať] →evokácia. 

evodiamín – 8,13,13,14-tetrahydro-14-metylindolo[2
,
,3

,
:3,4]pyrido[2,1-b]chinazolín-5(7H)-ón, 

C19H17N3O, Mr 303,35; látka izolovaná z Evodia rutaecarpa Hook & 

Thoms a kôry stromu Zanthoxylum rhetsa DC. (Rutaceae). 

Evodiamín 

 

 

evokácia – [evocatio] vybavenie, vyvolanie účinku. 

evokované potenciály – vyvolané →potenciály.  

evolúcia – [evolutio] vývoj, rozvoj, rozvíjanie. 



Biologická evolúcia – je postupná premena štruktúrne a funkčne jednoduchších organizmov 

na štruktúrne a funkčne zloţitejšie organizmy, vrátane človeka; →evolučná teória. 

Genetická evolúcia  – je definovaná ako zmena genet. zloţenia populácie v čase. Jej výcho-

diskom je vznik gen. rozdielnych jedincov: mutabilita (zabezpečuje vznik nového genetického 

materiálu), →selekcia (hlavný faktor, zabezpečuje rozmnoţovanie najlepšie prispôsobených 

jedincov populácie), náhodné zmeny počtu jedincov populácie (vyvolávajú náhle zmeny 

frekvencie génov, najmä v malých populáciách), migrácia (zabezpečuje výmenu génov medzi 

populáciami), izolácia (pôsobí v opačnom smere, znemoţňuje gen. spojenie populácií). Nové 

mutácie a gen. materiál dodaný do populácie zvonka, ako aj genotypy v populácii uţ existujúce 

vstupujú do hybridizačného procesu, vznikajú nové genotypové kombinácie, na kt. opäť pôsobí 

selekcia. 

Veľkosť populácie ovplyvňuje koncentráciu génov a genotypov, a tým pravdepodobnosť vzniku 

genotypických kombinácií a silu pôsobenia selekcie. Všetky evolučné faktory pôsobia spoločne, 

a tak vzniká rôzna rýchlosť evolučných zmien (tempo e.). Výsledok e. (nový stupeň adaptácie 

na dané podmienky) sa dosahuje rýchlejšie a je dokonalejší, ale iba dočasný, pretoţe 

pôsobenie selekcie je nepretrţité, mutabilita a hybridizačný proces sa nedajú zastaviť. Smer 

evolučného procesu moţno chápať ako progresívny prechod populácie z jedného stavu do 

iného (s lepšou prispôsobenosťou), divergenciou viacerých populácií na niekoľko nových 

populácií (ako prispôsobenie sa divergentným podmienkam prostredia) al. konvergenciu 

viacerých populácií a ich splynutie do novej jednotnej populácie. 

Jednotnou stránkou pôsobenia uvedených evolučných faktorov je korelovaná zmena genotypu 

a fenotypu. Ak nie sú gen. zmeny spojené so zmenami fenotypu, nemôţu sa bezprostredne 

evolučne vyuţiť, ale tvoria skrytú (kryptickú) gen. variabilitu, kt. je v populácii vţdy prítomná a 

tvorí rezervu gen. variability. Táto rezervná variabilita sa v prípade potreby štiepnym procesom 

uvoľňuje na vyuţitie evolučnými faktormi. V závislosti od toho, kt. z evolučných faktorov v ich 

komplexe má významnejšiu úlohu, závisí charakter gen. zloţenia budúcej populácie.  

Podiel jednotlivých evolučných faktorov na formovaní budúcej populácie závisí od veľkosti 

populácie. V malých populáciách majú všeobecne väčšiu váhu náhodné faktory (neočakávaná 

zmena frekvencie génov), vo veľkých populáciách zmeny pôsobiace systematicky (evolučný 

tlak). Pri kvantifikácii evolučného tlaku sa vychádza z jednotky e., kt. je súčasná východisková 

skupina jedincov, produkujúca potomstvo tvoriace budúce generácie. V závis-losti od sytému 

rozmnoţovania môţe byť menšia, rovnaká al. väčšia ako biol. druh. Súčasné →evolučné teórie 

vidia impulz e. v prostredí a jeho zmenách, kt. sa realizujú zmenami genotypov. Tieto zmeny 

tvoria obsah reakcie populácie, kt. výsledkom je oveľa lepšia adaptácia prostrediu. 

Chemická evolúcia – je fáza vývoja, v kt. z jednotlivých molekúl - H2, H2O, NH3, N2, CH4, CO, 

CO2, HCN atď. – vznikali stavebné kamene primitívnych predchodcov dnešných buniek. V 

súčasnosti sú známe mechanizmy vzniku aminokyselín, purínových a pyrimidínových báz a i. 

org. látok pôsobením svetelnej, tepelnej al. elekt. energie (blesky). Tieto látky sa za vhodných 

podmienok na Zemi polymerizovali na bielkovinové a i. molekuly. Polymerizácia prebiehala ešte 

bez riadiacej funkcie uţ prítomných makromolekúl, preto poradie jednotlivých monomérov bolo 

zväčša náhodné. 

V ďalšej fáze e. nastáva samoorganizácia (self assembly) rozličných zmesí makromolekúl a 

vznik zoskupení z bielkovín a nukleových kys., kt. sa samy reprodukovali pomocou selekcie 



(Eigenov model hypercyklu). Do tejto fázy spadajú aj ,,rozhodnutia" v prospech L--amino-

kyselín na výstavbu bielkovín, a tým aj vzniku optickej aktivity v biol. materiále al. vzniku genet. 

kódu.  

Na túto fázu nadväzuje vývoj dnešných ţivočíchov z primitívnych jednobunkových organizmov 

(→biologická evolúcia). 

Evolúcia vesmíru →vesmír. 

Evolúcia Zeme →Zem. 

evolučná teória – učenie o zákonitom vývojom procese ţivota a vzniku kvalit. nových foriem zo 

starých; →evolúcia. Do vystúpenia Darwina vládla Newtonova predstava univerza, kt. pre 

oblasť biol. spracoval napr. Harwey (1578 – 1657). Ţivý org. sa pokladal za komplex 

mechanických systémov, podobných hodinkám, kt. nevyhnutne predpokladajú existenciu a 

činnosť ,,hodinára". Do tejto koncepcie zapadol aj klasifikačný systém Linného (1707 – 1778), 

kt. tvrdil, ţe druhov (v neskoršej verzii rodov) rastlín a ţivočíchov je toľko, koľko ich na počiatku 

stvoril Boh.  

Autorom jednej z prvých e. t. bol J. B. de Lamarck (1744 – 1829), kt. postuloval priame 

pôsobenie vonkajšieho prostredia ako adaptáciu organizmov. Príčiny evolúcie videl v pouţívaní 

al. nepouţívaní orgánov a pôsobení ,,vnútorného fluida" ako potreby organizmov prispôsobovať 

sa.  

Ch. R. Darwin na základe rozsiahleho faktového materiálu dokázal, ţe dnešné organizmy sú 

výsledkom pomalého procesu premien niekoľkých pôvodných foriem. Vo svojej variačno-

selekčnej teórii vysvetlil túto evolučnú premenu na základe evolučných faktorov variability a 

selekcie (→darwinizmus).  

Aj keď Darwin riešil otázku príčin evolúcie, v skutočnosti neopovedal na otázku o pôvode 

druhov a o ,,mechanizme" ich vzniku. Jeho teória sa začala ďalej rozpracúvať aţ v polovici 

tohto storočia, keď uţ bolo známe, ţe dedičnosť sa viaţe na hmotné elementy v bunkovom 

jadre a ţe akákoľvek zmena štruktúry al. funkcie organizmu ďalšej generácie musí postihnúť 

gen. materiál v pohlavných bunkách, príp. raných fázach vývoja plodu. V nepohlavne sa 

rozmnoţujúcich organizmoch môţe ísť aj o somatické bunky, kt. sú svojou totipotenciou 

porovnateľné so zygotou. 

Na základe novších poznatkov genetiky, geografie, porovnávacej morfológie a embryológie, 

paleontológie, etológie, populačnej biológie a molekulovej biológie a molekulovej genetiky 

utvoril Spencer, Mayr, Dobzhansky a i. súčasnú syntetickú e. t.  

Súčasne s Darwinovou e. t. vznikali však aj iné koncepcie vývoja, kt. zdôrazňujú alternatívne 

mechanizmy vývoja. Patrí k nim neolamarckizmus, kt. zdôrazňuje moţnosť dediť vlastnosti 

získané počas ontogenetického vývinu. Zmenené vonkajšie podmienky ţivota podľa neho 

nemusia podmieňovať výber z mnoţstva náhodných mutácií, ale môţu zasiahnuť priamo oblasť 

genómu, kt. je zodpovedná za zmenu smeru prispôsobenia a preţitia. Tak môţu vznikať účelne 

zamerané mutácie. Podobná je predstava Waddingtona (1905-1975) o vnútor-nej zakódovanej 

vlastnosti organizmu vyvíjať sa cieľovo, pričom podmienky vonkajšieho prostredia fungujú len 

ako regulátory celého procesu. Odpadá tak náhodný vznik veľkého počtu slepých ciest vývoja a 

vývoj sa tým skracuje. 



E. t. sa premietli do troch filozofických a svetonázorových prúdov: a) materialistické koncepcie; 

b) vedecký kreacionizmus; c) finalistické koncepcie. 

Materialistické koncepcie – zväčša vyuţívajú Darwinovu teóriu na vysvetlenie vzniku ţivota a 

pôvodu človeka na výlučne hmotnom základe, pričom hmotu pokladajú za jedinú objektívnu 

realitu existujúcu od večnosti (hoci sám Darwin predpokladal stvorenie). Materialistický základ 

Darwinovej teórie zdôraznil najmä Ernst Haeckel (1834 – 1919), zakladateľ monizmu. 

Darwinovu teóriu si osvojil aj Friedrich Engels (1820 – 1895), kt. ju vyuţil na podporu svojho 

dialektického materializmu, vybudovaného na Heglovej dialektike a Feuerbachovom 

materializme. 

,,Vedecký kreacionizmus" – stavia evolúciu a stvorenie do nezmieriteľného protikladu, 

odmieta Darwinovu teóriu a evolúciu vôbec. Opis stvorenia v starozákonnej knihe Genezis 

pokladá za doslovne platný. Ak má biblia pravdu, niet dôvodu skúmať vývoj našej Zeme, rastlín, 

ţivočíchov al. človeka. Isté zmeny mohli al. môţu nastať iba v rámci pôvodne stvorených 

druhov al. rodov tak ako sa to prijímalo v období pred Darwinom na základe prác Linného. 

Evolúciu nemoţno experimentálne dokázať. Nevedeckosť e. t. spočíva v tom, ţe nie sú 

schopné predpovedať typ organizmu, kt. vznikne v budúcnosti. E. t. však predpovedala 

pravidelnú následnosť usporiadania fosílií v geologických vrstvách a stopy vývoja 

najjednoduchších al. najprimitívnejších organizmov sa našli v geologicky najhlbšie uloţených 

vrstvách, ako sa predpokladali. Zákonité usporiadanie fosílií sa aj dnes vyuţíva na určenie veku 

a charakteru geologických vrstiev. Evolúcia však neprebiehala v rôznych obdobiach rovnakou 

rýchlosťou. Rýchlo prebiehala napr. počas tzv. kambrickej explózie asi pred 750 miliónmi r., keď 

sa pomerne rýchlo (v priebehu asi 10 miliónov r.) zjavili mnohobunkové ţivočíchy, príslušníci 

všetkých v súčasnosti ţijúcich kmeňov. Odvtedy nové kmene nevznikli a evolúcia sa 

uplatňovala len vnútri kmeňov. 

Proti evolúcii sa často uvádza nedostatok prechodných typov medzi jednotlivými, najmä vyššími 

systematickými jednotkami. Paleontológovia a antropológovia však pokladajú počet 

prechodných typov za dostatočný. Navyše celkom súvislá reťaz prechodných typov by bola 

celkom zbytočná, pretoţe mnohé morfologicky prechodné typy by vôbec neboli ţivotaschopné. 

Pri väšších zmenách ţivotného prostredia (prechod organizmov z mora na suchú zem) treba 

predpokladať pomerne rýchlu zmenu podstatnej časti génov podmieňujúcich diferenciáciu 

orgánov uţ počas jednej al. niekoľkých generácií. Prechodné typy pritom vôbec nevznikli.  

Finalistické koncepcie – vnímajú zacielenoť a účelnosť diania v prírode a celom univerze a 

väčšinou predpokladajú nevyhnutnosť stvorenia. Podľa nich obdivuhodná dokonalosť v 

harmónii, jednoduchosti, koordinácii a vývojovej nadväznosti prírodných procesov kozmoge-

nézy, biogenézy a antropogenézy, viazaná na jedinečné podmienky našej Zeme, svedčia o 

nekonečnej inteligencii svojej Príčiny. Na otázku, či je evolúcia v protiklade so stvorením 

odpovedajú kresťanskí evolucionisti jednoznačne záporne. E. t. sa môţu dostať do rozporu iba 

s fundamentalistickým vysvetľovaním znenia biblického textu v Genezis (Nový zákon, Ján 1.) 

,,Na počiatku bolo slovo ..." hovorí o stvorení ako skutočnosti, kt. sa začala na základe vôle a 

impulzu Stvoriteľa, pričom vôbec nevylučuje vývoj. Alegorického spôsobu vyjadrovania sa v 

Starom zákone si bol vedomý aj Augustinus Aurelius Sanctus. Aj keď cirkev neskôr v 

stredoveku zaujala stanovisko blízke vedeckým kreacionistom, nakoniec prehodnotila svoj 

postoj k exegéze (výkladu textov) kníh Starého zákona, kt. zjavené pravdy podáva formou 

zodpovedajúcou úrovni myslenia a terminológii ľudí v čase pred 3-4 tisícmi r., keď boli jeho 



knihy napísané. Vedecký kreacionizmus v snahe zvýrazniť nevyhnutnosť stvorenia, a tým 

postaviť ho do ostrého protikladu s materializmom prechádza do extrému a odmieta vývoj 

vôbec. Inokedy vedecký kreacionisti kritizujúc evolúciu stotoţňujú často evolúciu s jej 

Darwinovou interpretáciou. 

Darwinova evolúcia prebieha graduálne, postupne, bez skokov. Často sa však zjavujú nové 

biol. formy, náhle, bez prechodných článkov. Podľa Darwina sa prechodné články nezachovali 

al. ešte čakajú na svojej objavenie. Amer. vedci S. J. Gould a N. Eldredge utvorili v 70. r. 

hypotézu, ţe evolúcia môţe prebiehať v skokoch (tzv. teória prerušovaných rovnováh). 

Tieto evolučné skoky moţno vysvetliť zákonitosťami klasickej genetiky. Okrem toho jestvujú 

gen. mechanizmy, zodpovedé za makromutácie, v dôsledku kt. by mohli vznikať v evolúcii 

náhle skoky (mechanizmus ,,preskakujúcich génov"). 

Darwinova teória je natoľko zjednocujúcim princípom všetkého ţivého, ţe prechádza ako 

determinant celou taxonómiou. Taxonómia má prinášať materiál na evolučné analýzy, no ten 

môţe byť systematikmi nevedomky upravený uţ tak, aby zodpovedal evolučnej teórii. S 

návrhom ako sa vymaniť z tohto uzavretého metodologického kruhu prišiel nem. biológ William 

Henning v 70. r. s novou taxonomickou metódou - tzv. kladistikou. Princípom tejto metódy je 

utváranie genealogických (príbuzenských) vzťahov medzi organizmami akoby evolučná teória 

vôbec neexistovala. Kladistické genealogické schémy (kladogramy) sa často nelíšia od 

fylogenetických ,,stromov", v niekt. prípadoch sú však značné rozdiely. Nie je v nich napr. 

miesto pre plazy al. podľa kladogramov dinosaury nevyhynuli, ale sa premenili na vtákov ap.  

Podľa Darwinovej evolučnej teórie hlavným faktorom evolúcie je premenlivosť, dedičnosť a 

výber (v domácich podmienkach umelý, v prírode prírodný). V boji o existenciu, v dôsledku 

pôsobenia podmienok vonkajšieho prostredia, zo ţivých org. ostávajú naţive a dávajú 

potomstvo len jedince najviac prispôsobené. 

Darwin dokázal, ţe druhy vznikajú jeden z druhého (teória o pôvode druhov, descendenčná 

teória). Druhou zásluhou Darwina bolo vysvetlenie mechanizmu postupnej premeny druhov 

pomocou teórie prírodného výberu (selekčná teória). Nedostupným ostal pre Darwina 

mechanizmus dedičnosti tých vlastností na potomkov, kt. sa ukázali ako vhodné 

prostredníctvom mutácie (rekombinácie) a selekcie génov. 

Aţ A. Weismann (1834 - 1914) očistil genetiku od Lamarckových názorov a hypotézami o 

dedičnosti utvoril základ modernej biol. evolučnej teórie (tzv. →neodarvinizmus).  

Súčasná evolučná teória sa opiera o selekčnú teóriu v spojení s populačnou genetikou. 

Prírodný výber (selekcia) umoţňuje zachovanie al. upevnenie dedičných vlôh (génov) a 

kombinácií génov v populácii al. druhu, kt. zodpovedajú daným podmienkam prostredia a 

zatláča dedičné vlohy a kombinácie génov s nízkou prispôsobovacou schopnosťou. Meradlom 

selektívnej hodnoty (adaptačnej hodnoty) a prispôsobovacej schopnosti genotypu je relat. 

prínos pre genofond nasledujúcich generácií. Výber predpokladá gen. variabilitu. Mutácie 

(rekombinácie), kt. ustavične utvárajú gen. variabilitu a prírodný výber, predstavujú hlavné 

faktory regulácie vzťahu populácia - prostredie a evolučné premeny populácí a druhov. 

V biol. sa len zriedka pouţíva pojem ,,boj o život" (angl. struggle for life, nem. Kampf um 

Dasein), pretoţe organizmy sa väčšinou nestretávajú v bezprostrednom fyzickom boji, ale len 

sprostredkovane vyuţívaním rovnakých zdrojov potravy atď. Okrem toho sa v tomto pojme 

neoprávnene zdôrazňuje význam indivídua pre evolučnú dynamiku. Sám Darwin ho pouţíval v 



širšom metaforickom zmysle, ako závislosť jedného tvora od druhého, úspech v zachovaní 

potomstva atď. Pojem zahrňuje aj zápas s nepriaznivými podmienkami neţivej prírody 

(nedostatok vody, prílišná zima al. teplo ap.). 

Pojem selekcia bol známy dávno pred Darwinom ako mechanizmus, kt. vylúčením neschop-

ných al. aberantných jedincov zabezpečuje uchovanie stvorených typov v ich pôvodnej podobe. 

Darwin zdôraznil ,,tvorivú" silu prírodného výberu v evolúciiu. Pokladal ho za nástroj 

diferencovaného preţívania lepšie prispôsobených jedincov umoţňujúci vznik nových 

systematických kategórií. Dnes je známe, ţe pre fylogenetický vývoj nie je najdôleţitejšie 

preţitie indivídua, ale podiel ktorým jedinec prispieva ku genetickému zloţeniu budúcich 

generácií. Preto sa prírodný výber definuje ako diferenčné preţívanie genotypov. Dôkaz o 

rozdielnosti uvedených definícií a koncepcií funkcie prírodného výberu podávajú napr. kríţence 

koňa a osla, kt. sú schopné preţiť v drsnejších podmienkach ako ich rodičia, ale nezanechávajú 

potomstvo, a preto nemajú význam pre evolúciu. 

Prírodný výber má istý smer a intenzitu. Podľa smeru môţe byť prírodný výber dostredivý, 

odstredivý, priamočiary al. disruptívny. 

Dostredivý prírodný výber (centripetálna selekcia) sa vyskytuje v prípade, ţe modálna trieda 

istého znaku (najpočetnejšia trieda z variantov v populácii) je vďaka svojim vlastnostiam lepšie 

prispôsobená podmienkam prostredia ako všetky ostatné triedy. Prírodný výber smeruje k 

zachovaniu modálnej triedy, eliminácii všetkých krajných odchýliek a väčšej špecializácii 

populácie ako celku. 

Odstredivý prírodný výber (centrifugálna selekcia) nastupuje, keď modálna trieda istého znaku 

uţ nevyhovuje zmeneným podmienkam. Zvyšuje sa variácia znakov všetkými smermi, pričom 

selekcia eliminuje jedince nepatriace týmto znakom k modálnej triede. Tento typ selekcie sa 

nevyskytuje v prírode v ideálnej podobe. Jeho prvky sa však prejavujú v prípade, ţe zmena 

podmienok vyvolá postupné rozdelenie populácie na niekoľko subpopulácií s rôz-nou 

adaptáciou modálneho znaku.  

Priamočiary prírodný výber (lineárna selekcia) prepokladá zmenu prostredia v jednom smere. 

Paralelne s ňou postupuje selekcia znaku, takţe adaptácia znaku ostáva zachovaná. 

Disruptívny prírodný výber sa vyskytuje v prípade, ak sa jednotlivé izolované populácie 

adaptujú na odlišné podmienky. Pri takejto selekcii sa súčasne uplatňujú zloţky centripetálnej, 

lineárnej a centrifugálnej selekcie. 

Intenzitu selekcie moţno vyjadriť ako percentuálnu zmenu zastúpenia istého génu, génovej 

kombinácie al. znaku prenášaného z generácie na generáciu, ktorá vzniká pôsobením prírod-

ného výberu. Pri smrtiacich (letálnych) génoch doshuje aţ 100 %, v extrémnych podmienkach 

(prílišné sucho, mráz ap.) z veľkej populácie preţije iba malé percento jedincov, ktoré majú v 

dcérskych generáciách neobyčajne vysoké percento génov umoţňujúcich preţitie. Takéto 

prípady sú známe napr. z aplikácie insekticídov na rôzne druhy hmyzu. Spočiatku sa populácia 

hmyzu prudko redukuje, v priebehu niekoľkých generácií však postupne nastupujú jedince 

znášajúce niekoľkonásobne vyššie koncentrácie insekticídov. Preto má expandujúca populá-cia 

potomkov iné zloţenie genofondu. Kolísanie počtu jedincov v populácii (tzv. populačné vlny) sú 

významným vývojovým činiteľom. 

Koncepciu prírodného výberu doplnil Darwin r. 1859 koncepciou pohlavného výberu, kt. pre-

bieha nezávisle od existenčného zápasu vo vzťahu k iným organizmom al. abiotickým faktorom. 



Spočíva v súperení jedincov toho istého pohlavia. Výsledkom nie je smrť neúspešného 

konkurenta, ale zníţenie al. elimináciu potomstva. Nejde pritom len o súperenie medzi 

samčekmi, ale aj o to, ţe samičky si vyberajú samčekov s alestetickými sek. pohlavnými znakmi 

(ţivšie sfarbenie peria, dlhšie perie ap.).  

Prírodný výber má za následok rozbiehavý (divergentný) vývoj. Línia materského druhu sa vetví 

do dvoch al. viacerých vývojových línií, z kt. kaţdá sa v dôsledku prispôsobenia prírodného 

výberu prispôsobuje inému spôsobu ţivota. Diverzifikácia je podľa Darwina biol. výhodná, 

pretoţe umoţňuje, aby na jednotke plochy al. objemu ţilo viac organizmov a aby takto 

organizmy mohli lepšie a kompexnejšie vyuţívať zdroje prostredia. 

Všetky evolučné procesy pozostávajú z 2 stupňov, variácie a selekcie. V 1. stupni vzniká veľký 

počet variácií (mutantov, zoskupení, kombinácií ap.), z kt. sa v 2. stupni prirodzeným výberom 

vyberajú optimálne riešenia, napr. druhy s optimálnou konšteláciou génov al. vonkajších 

znakov, optimálne zoskupenia druhov v populáciách ap. Prvý stupeň je zákonitá nevyhnutnosť, 

pretoţe nastáva v dôsledku platnosti a pôsobenia objektívne existujúcich prírodných zákonov. 

Evolučný proces moţno charakterizovať ako napätie medzi náhodilosťou a nevyhnutnosťou. 

Celý proces moţno rozdeliť na mnoţstvo uzlových bodov, z kt. najdôleţitejšie sú: atómy → 

molekuly → biomolekuly → prokaryonta → eukaryonta → metazoá → človek → ?.  

Z ontologického hľadiska evolúcia uskutočňuje z veľkého počtu moţných stavov al. foriem bytia 

(esse potentia) len niektoré (esse actu). Charakteristickou črtou evolučného procesu je, ţe je to 

proces tvorivý, kt. prebieha oportunisticky, čiţe nepredvídavo. Vzrastajúca komplexnosť hmoty 

a hierarchia jej štruktúry utvára prirodzenú harmóniu. Nie je to však harmónia daná a priori. 

Harmónia sa tvorí aţ dodatočne, a posteriori, vďaka precíznosti zákonitostia usmerňujúcim 

evolúciu. 

Za zmeny štruktúry DNA sú zodpovedné mutácie. Podľa pôvodných predpokladov by kaţdá 

takáto zmena mala mať za následok aj zmenu fenotypu (stavby a funkcie) organizmu. Prírodný 

výber by mal umoţniť preţitie jedincovi al. populácii najlepšie geneticky prispôsobenej novej 

situácii. Prevaţná väčšina mutácií sa však vo fenotype organizmu neprejaví, je z hľadiska 

evolúcie neutrálna. Na základe tohto poznatku utvoril Kimura (1979) neutrálnu teóriu evolúcie. 

Jej nedostatkom je jej redukcionistické chápanie vývoja a nerešpektovanie celostnosti a 

hierarchického usporiadania organizmu.  

evolutio, onis, f. – [l. evolvere valiť, prúdiť] →evolúcia. 

evonogenín →digitoxigenín. 

Evoxin
®
 (Sterling) – antiemetikum; →domperidón. 

Evramicina
®
 – antibiotikum; →troleandomycín. 

EW 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ewartov príznak – [Ewart, William, 1848 – 1929, londýnsky lekár] →príznaky. 

Ewingov sarkóm – [Ewing, James, 1866 – 1943, newyorský patológ] vysoko malígny sarkóm 

vychádzajúci z kostnej drene. Postihuje najčastejšie osoby medzi 10. a 30. r., lokalizuje sa 

najmä v diafýzach stehnovej kosti, tíbie a humeru, rebrách a panvových kostiach. Rýchlo 

hematogénne metastazuje najmä do pľúc. Prejavuje sa bolesťami, opuchom, horúčkami a 



miernou leukocytózou. Dg. sa stanovuje pomocou rtg. snímok, na kt. sa zisťujú neostro 

ohraničené defekty kostí s periostálnou reakciou. Pri angiografii sa znázorní nádor bohatý na 

cievy utvárajúce početné a-v anastomózy. Th. spočíva v aktinoterapii a chemoterapii, príp. chir.  

EX 

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

ex – [l.] z, zo. 

EX 4810
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; ambuzid. 

EX 4883
®
 – antidepresívum; →rolicyprín. 

EX 12-095
®
 – antikonvulzívum; →eterobarb. 

ex abrupto – [l.] bez prípravy. 

exacerbans, antis – [l. exacerbare strpčiť] exacerbujúci, zhoršujúci sa, znova sa objavujúci. 

exacerbatio, onis, f. – [l. exacerbare strpčiť] exacerbácia, zhoršenie, nové vzplanutie (cho-roby). 

Exacin
®
 (Toyo Jozo) – antibiotikum; →izepamicín. 

exactus, a, um – [l. exigere presne odmerať] exaktný, presný, dôkladný, vedecky podloţený.  

Exacyl
®
 sol., tbl. obd. (Choay; Sanofi) – Acidum tranexamicum 250 al. 500 mg v 1 dr. 

Antihemoragikum, antifibrinolytikum; →kyselina tranexamová.  

exaggeratio, onis, f. – [l. exaggerare nahromadiť] exagerácia, subjektívne, prehnané predstavy o 

prejavoch choroby. 

exairesis, exhairesis, is, f. – [g. exairesis vyňatie, vybratie] →exhairéza. 

Exal
®
 – antineoplastikum; →vinblastín. 

exalamid – 2-(hexyloxy)benzamid, C13H19NO2, Mr 221,30; derivát salicylamidu, miestne 

fungicídum (HBA
®
, Hyperan

®
). 

Exalamid 

 

 

exaltácia – [exaltatio] nadmerne vystupňovaný psychický, najmä emočný stav, chorobné 

povznesená nálada. Ide o neopodstatnený pocit moci, sily, vlastnej dôleţitosti a dobrého stavu, 

spokojnosti, úspechu; stav psych. deliberácie so vzrušenou náladou, opojením, zvýšeným 

sebavedomím (často teatrálnym správaním), zvýšenými nárokmi (napr. pri mánii). 

exaltatio, onis, f. – [l. exaltare zvyšovať] →exaltácia. 

Exaltolid
®
 – oxacyklohexadekan-2-ón, C15H28O2, Mr 240,37; piţmová zlúč. zodpovedná za 

príjemnú vôňu koreňa angeliky. Pouţíva sa v parfumérii. 

 

 

Exaltolid 



 

Examen
®
 – extrakt cicavčej pečene. 

examen, inis, f. – [l. examinare skúšať] skúška, posudok. 

exametazín – zloţka rádionuklidového diagnostika →Brain-Spect
®
 kit, →Ceretec

®
 (HM-PAO) inj. 

sicc., →Leuco-Scint
®
 kit, →Trombo-Scint

®
 kit. 

exametazinum →exametazín. 

examinatio, onis, f. – [l. examinare skúšať] examinácia, skúšanie, vyšetrovanie. 

Exandron
®
 (Chantal) – dermatologikum pouţívané v th. akne a alopecie; →cyoktol. 

Exangit
®
 – antitusikum; →benzonatát. 

exantém – [exanthema] vyráţka. 

exanthema, tis, n. – [g. exanthéma vred] →exantém. 

Exabthema allergico-toxicum medicamentosum →liekový alergicko-toxický exantém. 

Exanthema allergicum neonati →novorodenecký alergický exantém. 

Exanthema maculopapulosum – makulopapulózny exantém, osýpková vyráţka prejavujúca 

sa nápadne červenými škvrnami. 

Exanthema subitum →roseola infantum. 

exanthematicus, a, um – [g. exanthéma vred] exantematický, vyráţkový, vyvolaný al. spojený s 

vyráţkou. 

exaprazol – syn. →ezaprazol. 

exarticulatio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. articulatio kĺb] exartikulácia. 

exartikulácia – [exarticulatio] chir. odstránenie končatiny v kĺbe. 

ex cathedra – [l.] z katedry, váţne, s plnou zodpovednosťou.  

excavatio, onis, f. – [l. excavare vyhĺbiť] exkavácia, vyhĺbenina, jamka, vkleslina. 

Excavatio retrouterina – najhlbšie miesto peritoneálnej dutiny u ţeny, vklesnuté medzi 

maternicou, rektom a obidvoma riasami (plicae retrouterinae). 

Excavatio retrovesicalis – najhlbšie miesto peritoneálnej dutiny u muţa, medzi rektom a 

močovým mechúrom. 

excavator, oris, m. – [l. excavare vyhĺbiť] exkavátor, lyţičkový nástroj na vyškriabavanie, 

odstraňovanie poškodeného tkaniva, v stomatológii na odstránenie poškodeného dentínu na 

prípravu výplne zuba. 

excavatus, a, um – [l. excavare vyhĺbiť] prehĺbený, vyhĺbený, vpadnutý, vklesnutý. 

Exceglan
®
 (Dainippon) – antiepileptikum; →zonizamid. 

Excegram
®
 (Dainipppon) – antiepileptikum; →zonizamid. 

Excenel
®
 inj. ad us. vet. (Upjohn) – Ceftiofurum natricum 1 al. 4 g vo fľaštičke. Antibiotikum. 

Pouţíva sa v th. respiračných ochorení hovädzieho dobytka (pneumónie, prepravnej horúčky) 



vyvolanej najmä zárodkami Pasteurella haemolytica, P. multocida a Haemophilus somnus; 

respiračné ochorenia prasiat vyvolané zárodkami Haemophilus a Pasteurella. 

excentrickosť – [l. ex z, zo + l. centrum stred] psychol. výstrednosť, odchýlka od normálneho 

správania, avšak nie v takom rozsahu, al. takého charakteru, aby sa mohla pokladať za prejav 

duševnej poruchy (často má charakter upútavania pozornosti). 

excentricus, a, um – [l. ex z, zo + l. centrum stred] excentrický, leţiaci mimo stredu; výstredný, 

nápadný. 

exceptio, onis, f. – [l. excipere vybrať] excepcia, výnimka, výhrada, mimoriadnosť. 

exceptional child – [angl.] psychol. výnimočné dieťa, líšiace sa somaticky al. psychicky od normy. 

Výraz sa pouţíva správne len v extrémnych prípadoch, napr. vysokého nadania v protiklade s 

oligofréniou, gigantizmus proti trpaslíctvu; beţne sa pouţíval zúţene na postihnuté, 

handicapované deti. 

excerebratio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. cerebrum mozog] excerebrácia, rozrušenie a vyňatie 

mozgu z lebečnej dutiny (napr. pri embryotómii). 

excessivus, a, um – [l. excedere prekročiť] excesívny, nadmerný, výstredný, nemierny, pre-

sahujúci beţnú normu. 

excessus, us, m. – [l. excedere prekročiť] exces, vybočenie z normálneho konania, výstrelok. 

Excessus in baccho – výstrednosť v pouţívaní alkoholu, nadmerné pitie alkoholu. 

excidium, i, n. – [l. excidere zničiť] excídium, zrušenie, zničenie, zánik.  

excimerový laser – druh →laseroterapie, kt. sa vyuţíva v th. refrakčných chýb (myopia, 

astigmatizmus). Na rozdiel od ostatných druhov laserov nepracuje na tepelnom, ale fotoche-

mickom princípe. Laserový lúč vyvoláva odparenie povrchu rohovky s presnosťou  bez toho, 

aby zanechal jazvu, čím mení jej zakrivenie. Počas výkonu sa sleduje príp. pohyb oka a pri jeho 

prudšom pohybe preruší dopad laserového lúča. Výkon je nebolestivý. 

Excipial Mandeloilsalbe
®
 ung. (Spirig) – Amygdale oleum 75,1 g + Ricini oleum hydrogenatum 5 

g v 100 g masti. Dermatologikum, ochranná masť pri práci vo vlhkom prostredí a so slabo 

alkalickými al. kyslými rozt. 

Excipial U hydrolotio
®
 lot. (Spirig) – Carbamidum 20 mg (2 %) v 1 ml emulzie typu o/v 

obsahujúcej 10 % lipidov a konzervovanej butylhydroxyanizolom E320. Dermatologikum, 

pouţíva sa na hydratáciu epidermis a substitúciu koţných lipidov; →karbamid. 

excisio, onis, f. – [l. excidere zničiť, vymýtiť] excízia; 1. chir. vyňatie, vyrezanie tkaniva; 2. gen. 

vyštepenie určitej kratšej nukleotidovej sekvencie z dlhšej nukleotidovej sekvencie. Excisio 

bioptica – bioptická excízia, vyňatie časti tkaniva na histologické vyšetrenie počas operácie. 

excitabilita – [excibilitas] 1. vzrušivosť; 2. trvalý stav pohotovosti na vzrušenie, excitáciu (por. 

→arousal). E. je schopnosť vzrušivej bunky odpovedať na účinný podnet. Majú ju všetky napr. 

nervové a svalové bunky. Tzv: automatické (rytmogénne) bunky sú samovzrušivé – môţu sa 

aktivovať samé (spontánna al. aktívna excitácia), kontraktilné bunky odpovedajú len na podnet, 

kt. k nim prichádza z automatických štruktúr (→rytmogenéza).  

Po excitácii potrebujú všetky bunky v srdci určitý čas na zotavenie, aby obnovili vlastnú 

excitabilitu a mohli odpovedať na opakovanú stimuláciu (refraktérna fáza). Perióda obnovenia 



excitability rýchlych buniek korešponduje s finálnou časťou transmembránového akčného 

potenciálu (TAP) (napäťovo závislá obnova excitability). Pomalé bunky majú refraktérnu fázu 

dlhšiu (napäťovo zívislá obnova excitability). To znamená, ţe tieto bunky nemajú vo fáze 3, keď 

dosiahli určitú hodnotu napätia obnovenú excitabilitu; ich excitabilita sa obnoví aţ po uplynutí 

určitého času po skončení TAP. 

Vzťah medzi excitabilitou a TAP moţno rozdeliť na päť periód (obr. 9): 1. perióda absolútnej 

refraktérnosti (ARP); 2. veľmi krátka perióda lokálnej odpovede, v kt. sa môţe potenciál lokálne 

meniť, ale nemôţe sa propagovať; efektívna refraktérna perióda (ERP) zahrňuje ARP a periódu 

lokálnej odpovede; 3. perióda parciálnej 

excitability (syn. relatívna refraktérna perióda, 

RRP); zahrňuje koncovú časť fázy 3; odpoveď 

sa dosiahne iba nadprahovým podnetom a 

môţe sa propagovať; 4. perióda normálnej 

excitability – bunka odpovedá na kaţdý podnet 

prahovej intenzity; 5. krátka perióda 

supernormálnej excitability na konci fázy 3 – 

bunka odpovedá na podprahový podnet. 

 

Obr. Vzťah excitability k TAP a krivka EKG. 

A – vulnerabilná perióda; B – perióda 

supernormálnej excitability 

 

Za sínusový rytmus sa pokladá rytmus iniciovaný zo sínoauri- kulárneho uzla. Aktivácia 

postupuje cez predsiene na komory s normálnym intervalom P–R, kt. nepresahuje 0,20 s u 

dospelých a frekvencia akcie srdca je v rozpätí 60 – 100/min. 

K poruchám excitability patria rozličné druhy tachyarytmií. 

Pod pojem tachyarytmia sa zahrňujú náhle vzniknuté stavy so zrýchlením frekvencie nepravi-

delnej činnosti komôr > 100/min. Moţno ich rozdeliť na supraventrikulárne a ventrikulárne 

(komorové). Ku komorovým tachyarytmiám patria komorové extrasystoly (ES) a rôzne druhy 

komorovej tachykardie. Kým dg. komorových ES je jednoduchá, dg. komorových tachykardií a 

najmä ich odlíšenie od supraventrikulárnej býva niekedy ťaţká. Ich dfdg. je však dôleţitá, 

pretoţe ich th., a tým aj prognóza sú podstatne rozdielne. 

Paroxyzmálne supraventrikulárne tachykardie - vyvolávajú skoro vţdy mechanizmus re-entry. 

Uzavretý okruh aktivácie prebieha cez SA uzol na predsieň, AV uzol a naspäť do SA uzla. 

Súčasťou tohto kruhu môţe byť aj AV oblasť s antegrádnym postupom aktivácie a s 

retrográdnym postupom cez bypassový trakt. Antegrádny bypassový trakt je prítomný pri WPW 

sy., častejšie však ide len o skrytý retrográdny by-passový trakt. 

Normálna funkcia SA uzla sa zisťuje v dôsledku ischémie pri koronárnej ateroskleróze prevaţne 

pravej a. coronaria, dalej pri amyloidóze predsiení, napr. pri tzv. senilnej amyloidóze. 

excitácia – [excitatio] vzrušenosť, podráţenie. Psychol. vzrušenie, aktuálne prebiehajúci proces 

vzrušenia po nejakom podnete (por. →excitabilita). Dynamika eexcitácie (→arousal) má tri fázy: 

1. aktivačná (akceleračná) fáza (narastanie intenzity e. aţ do určitého maxima; je to rastová 



funkciua, kt. je supernonovaná odtlmenými osciláciami so zrýchľujúcou sa frekvenciou; 2. 

lineárna (udrţovacia) fáza, pri kt. e. sa urţuje na rovnakej úrovni a je superponovaná lineárnymi 

osciláciami; pri rozličných intenzitách e. môţe byť táto fáza rôzne dlhá al. chýba v závislosti od 

vnútorných a vonkajších determinantov; 3. dezaktivačná (deceleračná) fáza s exponenciálnym 

pokleso intenzity e. Tento klesajúci trend je superponovaný osciláciam s klesajúcou 

frekvenciou. Tento priebeh sa zisťuje vo všetkých excitabilných systémoch, platí pre neurón, 

ako aj celý proces spánku, emócie, dynamiku učenia a moţno ho matematicky definovať (Lát a 

Gollová-Hémon, 1969; 1973). 

Špecifickým zdrojom e. sú tzv. špecifické pudy, špecifické pudenie, resp. špecifické programy; 

zahrňujú: a) z etologické hľadiska kumulácia excitačného potenciálu rozličných vrodených 

programov jedinca (por. →inštinkt); b) z alimentárneho hľadiska kolísanie hladu; c) v 

sexuálnom správaní úroveň hormónov. V prípade a) a b) platí ich časovanosť a prítomnosť 

špecifických homeostatických systémov, t. j. pri hlade väzba na zásobu ţivín, pri sexuálnom 

správaní väzba na sexuálnu zrelosť, príp. pri zvieratách sezónnosť ap. Nešpecifické zdroje e. 

majú 4 determinanty: a) konštitučný faktor; b) ontogenetický (vekový) faktor; c) biol. rytmy; d) 

aktuálny metabolicko-endokrinný stav (Lát a Gollová-Hémon, 1969; 1973). 

excitans, antis – [l. excitare vzpruţovať] excitačný, vzpruţujúci, vzrušujúci činnosť orgánov.  

excitatio, onis, f. – [l. excitare vzpurţovať] →excitácia. 

excízia – [excisio] 1. chir. vyňatie, vyrezanie tkaniva; 2. gen. vyštepenie určitej kratšej nuk-

leotidovej sekvencie z dlhšej nukleotidovej sekvencie. 

exclusio, onis, f. – [l. excludere vylúčiť] →exklúzia. 

excochleatio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. cochlear lyţica] →exkochleácia. 

excoriatio, onis, f. – [l. excoriare zbaviť koţe] →exkoriácia. 

excrementum, i, n. – [l. excernere vylučovať] →exkrement. 

excrescentia, ae, f. – [l. excrescere vyrastať] →exkrescencia. 

excretio, onis, f. – [l. excernere vylučovať] →exkrécia. 

excretorius, a, um – [l. excernere vylučovať] exkrečný, vylučovací. 

excretum, i, n. – [l. excernere vylučovať] →exkrét. 

excretus, a, um – [l. excernere vylučovať] vylúčený, odstránený z organizmu. 

exculpatio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. culpa vina] exkulpácia, zbavenie viny, ospravedlnenie. 

excyklofória – odchýlka osi oka smerom von; →heterofória. 

EXD
®
 – insekticídum; →dixantogén. 

Exdol
®
 (Frosst) – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén. 

Exelderm
®
 (ICI) – antimykotikum; →sulkonazol. 

Exelgyn
®
 (Cassenne) – miestne antimykotikum; →butokonazol. 

Exelmin
®
 (Lederle) – anthelmintikum, antinematodikum; →piperazíncitrát. 

exemplar, aris, n. – [l. exemplar príklad] vzor, príklad, ukáţka. 



exemplum, i, n. – [l.] príklad, doklad, vzor.  

exencephalia, ae, f. – [l. ex z, od + g. enkefalos mozog] exencefália, anomália s nedokonale 

vyvinutou lebkou a mozgom a mozgovou prietrţou. 

exenteratio, onis, f. – [l. ex z, zo + g. entera útroby] exenterácia, vybratie vnútorného orgánu, 

eviscerácia. 

exercitium, i, n. – [l. exercere uvádzať do pohybu] cvičenie, cvik, namáhanie (napr. svalov pri 

cvičení). 

exesio, onis, f. – [l. exedere zničiť] exesia, postupná deštrukcia povrchových častí tkaniva. 

exercitium, i, n. – [l. exercere uvádzať do pohybu] cvičenie, cvik, namáhanie (napr. svalov pri 

cvičení). 

exesio, onis, f. – [l. exedere zničiť] exesia, postupná deštrukcia povrchových častí tkaniva. 

exesus, a, um – [l. exedere zničiť] vyhlodaný, skazený, ,,vyrazený" (zub). 

exfoliatio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. folium list] exfoliácia, olupovanie odumretého tkaniva (epitelu).  

Exfoliatio linguae areata – ploché ohraničené olupovanie sliznicového epitelu pri ,,mapovitom 

jazyku". 

exfoliativus, a, um - [l. ex z, zo + l. folium list] exfoliatívny, olupujúci sa, odlúpaný. 

exhairéza – [ex(h)airesis] odstránenie, vyňatie nervu (napr. n. phrenicus), cievy al. časti niekt. 

orgánu 

exhalatio, onis, f. – [l. exhalare vydýchnuť] exhalácia, vyparovanie; hlboký výdych; vypúšťanie 

priemyslových splodín do ovzdušia. 

exhaláty – škodlivé látky v ţivotnom prostredí, kt. vznikajú ako odpady pri technologických 

procesoch; e. môţu byť plynné, aerosólového charakteru, pevné al. tekuté. 

exhaustio, onis, f. – [l. exaurire vyčerpať] exhauscia, vyčerpanie, vysilenie.  

Exhaustio uteri – zoslabenie maternicových kontrakcií pri pôrode. 

exhaustivus, a, um – [l. exhaurire vyčerpať] vyčerpávajúci, vysiľujúci. 

exhibicionizmus – [exhibitionismus] 1. okázalé vystavovanie, zdôrazňovanie, najmä citu; 2. 

pohlavná  úchylka,  pri  kt.  sa  orgazmus najúčinnejšie pripravuje verejným obnaţovaním a 

najmä ukazovaním genitálu pred cudzou eroticky nepripravenou osobou. Exhibicionistický akt 

býva spojený s masturbáciou. Ejakulácia nastáva priamo pri akte al. krátko po ňom. 

Exhibicionisti sú schopní heterosexuálnych stykov, môţu tu byť aj vysoko výkonní, ale preferujú 

exhibicionistické aktivity a nedajú sa odradiť ani opakovanými trestami. Vyhranení exhibicionisti 

(asi 10 %) nehľadajú inú formu sexuálneho ukojenia. V zriedkavých hetero-sexuálnych 

vzťahoch sú neúspešní, zato v exhibicionistických aktivitách podnikaví a vynaliezaví. 

Exhibicionistické správanie sa vyskytuje ako ľahšie dostupná forma sexuálneho ukojenia u 

psychopatických, sociosexuálne nevyspelých (adolescenti) a defektných osôb (oligofrenici, 

dementné osoby). Môţe byť príznakom org. choroby mozgu al. endogénnej psychózy. Zried-

kavejšie je náhradnou formou pri strate moţnosti heterosexuálnych stykov a v alkoholickom 

opojení. 



U ţien sa e. ako expozícia genitálu prakticky nevyskytuje. Obdobné tendencie u ţien majú iný 

charakter a nie sú protizákonné. Ako jeden z najčastejších sexuálnych deliktov sa u nás posti-

huje len ako výtrţníctvo. 

Th. sa treba pokúsiť o hormónovo navodený útlm a psychoterapeutické ovplyvnenie s cieľom 

navodiť primeranú sociosexuálnu adaptáciu; →aberrationes sexuales. 

exhibitionismus, i, m. - [l. exhibere ukazovať] exhibicionizmus; →aberrationes sexuales. 

Exhirud
®
 (Plantogran) – antikoagulans; →hirudín. 

Exhirudine
®
 – antikoagulans; →hirudín. 

Exhoran
®
 →disulfiram. 

exhumatio, onis, f. – [l. ex z + l. humus zem] exhumácia, úradné vykopanie mŕtveho z hrobu. 

exifón – (2,3,4-trihydroxyfenyl)(3,4,5-trihydroxyfenyl)-metanón, 4-galoylpyrogalol, C13H10-H7, Mr 

278,22; nootropikum (Adlone
®
). 

 

Exifón 

 

 

exiguus, a, um – [l.] malý, nepatrný. 

exikát – botanika zbierkový (herbárový) vysušený exemplár rastliny (mach, lišajník). 

exina – biol. vonkajšia vrstva bunkovej steny zrelého peľového zrnka. 

ex inactivitate – [l.] z nečinnosti. 

exiprobén – kys. 2-[3-(hexyloxy)-2-hydroxypropoxy]-benzoová, C16H24O5, Mr 296,37; 

choleretikum (sodná soľ C16H23NaO5 – DCH-21
®
, Etopalin

®
). 

Exiprobén 

 

 

Exirel
®
 (Pfizer) – bronchodilatans; →pirbuterol. 

existencia – [existentia] jestvovanie, jeden zo základných pojmov →existencializmu, označuje 

spôsob bytia osobnosti. Termín prvýkrát v tomto zmysle pouţíval Kirkegaard. Podľa 

existencialistov je e. centrálne jadro ľudského ,,ja", vďaka kt. nevystupuje ako jednotlivé 

empirické indíviduum al. ako ,,mysliaci rozum", t. j. niečo všeobecné, všeľudské, ale ako 

konkrétna neopakovateľná osobnosť. E. nie je podstatou človeka, pretoţe podstata je niečo 

určené, vopred dané a e., naopak, je ,,odkrytá moţnosť". Jedno z najdôleţitejších určení e. je 

jej neobjektivizovateľnosť. Človek môţe objektivizovať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti 

prakticky, jestvovanie v podobe vonkajších predmetov. Ďalej môţe urobiť objektom vlastného 

skúmania aj svoje psychické deje, svoje myslenie atď., objektivizujúc ich teoreticky. Jediné čo 

uniká jeho praktickému al. teoretickému objektivizovaniu, a teda aj jeho poznaniu, a čo mu teda 

nepodlieha je e. Učenie o e. je zamerané proti racionalistickému chápaniu človeka, kt. vidí 



podstatu človeka v rozume, ako aj proti marxistickému chápaniu človeka, ako súhrnu 

spoločenských vzťahov.  

existencializmus – [existentialismus] filozofia existencie. Ide o iracionalistický filozofický smer, kt. 

vznikol po 1. svetovej vojne v Nemecku, počas 2. svetovej vojny vo Francúzsku a po nej v iných 

krajinách, medzi iným aj v USA. Ideovými východiskami e. bola filozofia ţivota (Husserlova 

fenomenológia, Kierkegaardovo náboţensko-mystické učenie). Rozlišuje sa náboţenský e. 

(Marcel, Jaspers, Berďajev, Šestov, Buber) a ateistický e. (Heidegger, Sartre, Xamus, de 

Beauvoire). Pre e. je typické optimistické chápanie sveta a viera v progresívny vývoj 

spoločnosti, kt., vydrţal skúšku búrlivých udalostí 20. stor. Vznikol ako pesimistický svetonázor, 

kt. si kládol otázku, ako má ţiť človek, kt. stratil liberálno-progresivistické ilúzie, pred tvárou 

historických katastrof? E. je reakciou na racionalizmus osvietenstva a klasickej nemeckej 

filozofie, ako aj kantovsko-pozitivistickú filozofiu, kt. sa veľmi rozšírila koncom 19. stor. a 

začiatkom 20. stor. 

Zákl. črta racionálneho myslenia podľa e. spočíva v tom, ţe vychádza z princípu protikladnosti 

subjektu a objektu. Racionalista vníma celú realitu a v nej aj človeka len ako objekt vedeckého 

skúmania a praktického manipulovania; jeho prístup k realite je neosobný. E. vystupuje ako 

protiklad mimoosobnej, ,,objektívne`` vedeckej filozofie, čím stavia proti sebe filozofiu a vedu. 

Napr. Heidegger hovorí, ţe predmetom filozofie je ,,súcno". Pod súcnom sa rozumie všetko, čo 

sa vzťahuje na empirický svet, od kt. treba odlíšiť samo bytie. Bytie sa nepostihuje 

sprostredkovane (pomocou racionálneho myslenia), ale bezprostredne, odhaľujúc sa človeku 

ako jeho vlastné bytie, jeho osobné jestvovanie, t. j. ako →existencia. Práve v existencii je 

obsiahnutá nerozčlenená celistvosť subjektu i objektu, neprístupná racionálno-vedeckému a 

špekulatívnemu mysleniu. 

Človek si beţne neuvedomuje seba ako existenciu; na to je nevyhnutné, aby sa ocitol v hra-

ničnej situácii (podľa Jaspersa nem. Grenzsituation). Hraničnou situáciou sa rozumie smrť, 

utrpenie, strach, vina, boj, kt. stavujú človeka na hranicu medzi bytím a nebytím. Človek, kt. sa 

ocitol v hraničnej situácii, t. j. pred tvárou smrti, objavil seba ako existenciu a prvýkrát objavil aj 

svoju slobodu. Oslobodzuje sa od všetkých konvencií a všeobecne prijatých názo-rov, kt. 

charakterizujú sféru ,,man" a kt. ho predtým sputnávali, po prvý raz chápe sám seba ako 

existenciu. Hraničná situácia umoţňuje človeku prejsť od ,,neskutočného" bytia k skutoč-nému, 

vytrháva ho z pút kaţdodenného vedomia. To podľa e. nie je schopné urobiť teoretické 

myslenie. Všetko, čím predtým človek ţil, javí sa mu ako iluzórne bytie, ako svet zdania; v ta-kej 

situácii začína človek chápať, ţe ho tento svet oddeľoval od reálneho bytia, kt. je voči 

empirickému svetu transcendentné. Táto hraničná situácia umoţňuje osobnosti, aby sa dotkla 

transcendencie, Boha. 

,,Man" je nem. neurčité zámeno, kt. do e. zaviedol Heidegger; vystupuje ako podmet vo vetách 

s neurčitým podmetom. Pobyt vo svete ,,man" je podľa Heideggera spôsob existencie 

jednotlivca, kt. myslí, cíti a koná ,,ako všetci" (veškerenstvo u Dostojevského), nevoli si v kaţdej 

situácii svoju skutočnú cestu. ,,Man" vystupuje vo forme všeobecne prijatých princípov 

správania, morálky, meravých a ,,zvecnených" foriem jazyka, myslenia atď. ,,Man" je podľa 

Heideggera človeku vţdy nepriateľské, prekáţa jeho slobodnej činnosti, odosobňuje ho. Aby sa 

človek zbavil nadvlády ,,man" a získal slobodu, musí sa podľa e. ocitnúť v hranič-nej situácii 

medzi ţivotom a smrťou. Len keď pocíti strach zo smrti, vytrháva sa z ,,kaţdodenného bytia", 

stáva sa slobodným a môţe byť zodpovedný za svojej činy.  



V koncepcii e. sa odráţa antagonizmus jednotlivca a spoločnosti. V tejto koncepcii slobody je 

vyjadrený protest proti konformizmu a bezzásadovosti jednotlivca, kt. sa cíti iba kolieskom v 

ohromnom byrokratickom stroji, neschopným nič zmeniť na behu udalostí. E. zdôrazňuje ľudskú 

zodpovednosť za všetko, čo sa v dejinách stáva. V teórii poznania zdôrazňuje metódu 

bezprostredného, intuitívneho postihovania reality. Podľa e. filozofia, vďaka svojej poznáva-cej 

metóde stojí bliţšie k umeniu neţ k vede. 

existentia, ae, f. – [l.] →existencia. 

existentialismus, i, m. – [l. existentia jestvovanie + -ismus] →existencializmus.  

exitus, us, m. – [l. exire odísť] východ, odchod, zánik, koniec. 

Exitus in tabula – smrť na operačnom stole. 

Exitus letalis –-smrť, úmrtie, koniec ţivota. 

Exitus pelvis – panvový východ. 

ex juvantibus (diagnosa) – [l.] dg. stanovená podľa účinku podávaných liekov, liečebných 

úkonov.  

exklúzia – [exclusio] 1. vylúčenie, výlučnosť; 2. operačné vylúčenie funkcie niekt. orgánu bez 

jeho odstránenia. 

Alelová exklúzia – vylúčenie alely, je mechanizmus regulácie expresie imunoglobulínových 

génov. A. e. znamená, ţe z párových chromozómov sa môţe fenotypovo (fukčne) prejaviť iba 

jeden (jeden od matky, druhý od otca). Fenomén a. e. významne ovplyvňuje špecifickosť a 

účinnosť utvorených protilátok. V lymfocyte B sa vyjadrí len jedna alela pre ľahký a jedna pre 

ťaţký reťazec imunoglobulínov, kým ich párové alely sú z expresie vylúčené.  

Izotypová exklúzia je mechanizmus regulácie expresie, kt. spočíva v tom, ţe jeden lymfocyt B 

môţe syntetizovať len reťazec k al. l, ale nie obidva. 

exkochleácia – [excochleatio] vyškriabanie, odstránenie chorobného tkaniva ostrou lyţičkou. 

exkoriácia – [excoriatio] odstránenie koţe aţ na zamšu; oderka. 

exkrécia – [excretio] odstraňovanie látok z tela, vznikajúcich pri metabolických dejoch. V 

ţivočíšnych org. sa vyvinuli rozmanité exkrečné ústroje, kt. majú obyčajne špecifické funkcie, 

ako odstraňovanie produktov katabolizmu a prebytočnú vodu, čím udrţujú stálosť vnútorného 

prostredia. U niekt. druhov majú aj iné fyziol. funkcie (→koža). 

Najjednoduchší spôsob e. majú prvoky, a to pomocou pulzujúcej vakuoly, kt. sa striedavo 

sťahuje a rozťahuje. Pôsobí ako osmoregulačné zariadenie na odvádzanie vody, a tým 

vyrovnávanie osmotického tlaku protoplazmy vzhľadom na okolie. 

Mnohobunkové živočíchy majú niekoľko typov vylučovacích orgánov. Najjednoduchší typ sú 

protonefrídie (niţšie červy); veľká bunka (plamienková) končiaca sa bičíkom al. zväzkom 

bičíkov, zbiera z tela odpadové látky a vylučuje ich do osobitného kanálika. Kmitaním bičíkov 

(bŕv) vzniká v kanáliku podtlak a vylučovaná tekutina uniká jedným al. niekoľkými otvormi. 

Dokonalejší typ sú metanefrídie (nefrídie) obrúčkavých červov. Tvoria ich samostatné kanáli-ky, 

začínajúce sa v jednom segmente lievikom (nefrostómom), kt. sa otvára do dutiny článku, 



preráţa medzičlánkovú priehradku (disipiment), stočeným kanálikom ústi do druhého článku a 

odtiaľ von, resp. sa pred vyústením rozširuje a utvára močový mechúrik. 

Charakteristické vylučovacie orgány má hmyz. Su to tzv. Malpighiho rúrky - dlhé tenkosten-né 

rúrky ústiace do zadnej časti čreva. Epitel hornej časti prepúšťa telové tekutiny s odpado-vými 

látkami, v spodnej časti spätne preniká voda, kt. sa znova dostáva do obehu telových štiav, čo 

je dôleţité najmä pri druhoch ţiviacich sa suchou potravou. 

Najdokonalejšie vylučovanie orgány majú stavovce; →obličky: predobličky (pronefros), 

prvoobličky (mesonefros) a pravé obličky (metanefros). 

exkrečná frakcia sodíka – skr. FENa, podiel filtrovaného sodíka z celkove vylúčeného sodíka 

močom, miera tubulárnej reabsorpcie sodíka. FENa sa vypočíta podľa vzorca: 
  
    U-Na 
     -----–– 
     P-Na 
 FENa = ------–– x 100 
     U-Cr 
    ----–-- 
     P-Cr 

kde P-Cr a U-Cr je koncentrácia kreatinínu v plazme, resp. moči, P-Na a U-Na koncentrácia 

sodíka v plazme, resp. moči. 

exkrement – [excrementum] výlučok, výkal, látka vylúčená organizmom.  

exkrescencia – [excrescentia] výrastok; chorobné bujnenie tkaniva. 

exkrét – [excretum] výkal, odpadová látka, produkty (sliny, spútum, stolica, moč, slzy, pot, 

ureterálne expulzie, sperma a i.). 

Exlan
®
 – kopolymér akrylonitrilu s akrylamidom al. substituovaný; dezinficiens odolné voči kys. a 

zásadám. 

Exlutena
®
 (Organon) – steroidný antikoncepčný prostriedok; →lynestrenol.  

Exluton(a)
®
 tbl. (N. V. Organon) – Lynesterenolum 0,5 mg v 1 tbl. Steroidný antikoncepčný 

prostriedok; →lynestrenol. 

Exmigra
®
 – antimigrenózum; →ergotamín. 

Ex-Na
®
 (Robins) – diuretikum, antihypertenzívum; →benztiazid. 

exoamylázy →amyláza. 

exoallergia, ae, f. – [exo- + allergia precitlivenosť] exoalergia, alergia vyvolaná alergénmi 

pochádzajúcimi zvonka. 

exobiológia – kozmická biológia. 

exocarentia, ae, f. – [exo- + l. carere strádať] exokarencia, nedostatok určitých výţivných látok v 

potrave. 

exocoeloma, tis, n. – [exo- + g. koilóma telová dutina] exocelóm, extraembryonálny celóm, 

dutina v extraembryonálnom mezoderme. 

exocoelomicus, a, um – [exo- + g. koilóma telová dutina] extracelómový, mimo telovú dutinu. 

Exocorpol
®
 (Green Cross) →poloxamér 331. 



exocrinus, a, um – [exo- + l. krínein oddeľovať] →exokrinný. 

Exoderil
®
 (Biochemie) – Naftilini hydrochloridum 10 mg (1 %) v 1 g krému. Miestne 

antimykotikum; →naftilín. 

Exoderil
®
 (Sandoz) – miestne antimykotikum; →naftifín. 

exoderma, tis, n., exodermis, is, f. – [exo- + g. derma koţa] vonkajšia vrstva kôry v niekt. 

koreňoch rastlín; jej štruktúra sa podobá endoderme: bunkové steny sú zhrubnuté a obsahujú 

suberínové lamely. 

exodextranáza →dextranáza.  

Exodor-Grun
®
 →chlorofyl. 

Exofene
®
 – anthelmintikum, atitrematodikum; →hexachlorofén. 

ex offo – ex officio, z úradnej moci, z úradnej povinnosti. 

exofória – [exophoria] odchýlka osi oka temporálnym smerom; →heterofória.  

exoftalmometer – prístroj na meranie →exoftalmu; →Hertelov exoftalmometer. 

exoftalmus – [exophthalmus] syn. protrusio bulbi, proptosis, chorobné, čiastočné, jedno-stranné 

al. obojstranné vystúpenie očných bulbov z očnice s obmedzením ich pohyblivosti. E. moţno 

objektívne zmerať exoftalmometrom. Meria sa vzdialenosť od najvonkajšieho okraja očnice k 

vrcholu rohovky (u muţov sú 17 mm, u ţien 16 mm, u 14-r. detí asi 14,5 mm). Toto meranie je 

dôleţité pri hodnotení progresie al. ústupu e. E. je kardinálnym príznakom ochorení očnice al. 

jeho okolia, môţe však byť aj prejavom celkového ochorenia. E. môţe byť jednostranný al. 

obojstranný. Môţe byť jednoduchý, axiálny, keď prominuje len samotný bulbus dopredu v 

smere svojej sagitálnej osi. Ak sa oko uchyľuje do strán al. vertikálne, hovorí sa o deviácii; 

dislokácia bulbu znamená zmenu polohy bulbu mimo očnice, napr. následkom úrazu čeľustnej 

dutiny ap. 

Exoftalmus následkom vývojových chýb – pri predčasnej synostóze lebkových švov 

(akrocefália) rastom a tlakom mozgu sa zmenšuje a oplošťuje priestor očnice, vzniká bilaterálna 

protrúzia bulbov s hypertelorizmom (enormne zväčšená distancia zreníc) a divergenciou. 

Vzhľad pacientov je taký výrazný, ţe tvorí stereotypy vymykajúce sa z familiárnej podoby 

(turicefá-lia, kraniofaciálne dysotózy, Crouzoova choroba a i.). E. so zákalmi rohovky sa 

vyskytuje pri niekt. dedičných metabolických chorobách s akumuláciou mukopolysacharidov 

(choroba Hurlerovej, gargoylizmus). Dieťa má trpasličí vzrast a malformácie tváre. Pri 

Handovej-Schüllerovej-Christianovej chorobe býva e. prítomný v 80 % prípadov. Protrúzia 

bulbu je vyvolaná najčastejšie xantomatózou orbitálnych kostí, zriedkavejšie prolapsom 

mozgového tkaniva cez defekty očnicových stiev. E. sa zisťuje aj pri fibróznej dysplázii a 

kraniofaciálnej osteopatii (Pagetova ostitis deformans, leontiasis, Schönbergova osteoporóza a 

i.). 

Exoftalmus z obehových príčin – obehové poruchy sú veľmi zriedkavou príčinou e. 

Intermitujúci e. môţe byť následkom varixov v očnici. Pri vzpriamenom drţaní hlavy je oko v 

normálnej polohe al. je prítomný mierny anoftalmus. Pri predklone nastáva protrúzia bulbu, 

niekedy aj pri prudkom natočení hlavy, kompresii v. jugularis, pri zadrţaní dychu a zosilnenom 

výdychu. 



Pulzujúci exoftalmus (exophthalmus pulsans) vzniká následkom a-v aneuryziem 

kavernózneho sínusu al. lézií a. carotis int. Vzniká spontánne al. po úraze. Po úraze býva 

spojený obyčajne s bo-lesťami a vírivým hlukom v hlave. Pri auskultácii je počuteľný šelest nad 

a. temporalis a čelom synchrónny s pulzom. Pri stlačení a. carotis a bulbu šelest i tep vymiznú. 

Exoftalmus pri chorobách očnice  

• Sy. svalového kúžeľa – axiálny e. s normálnou pohyblivosťou oka, bez bolesti. Vízus je 

zníţený. Oftalmoskopicky sa zisťuje edém papily (ak je proces viac vpredu a komprimuje 

centrálnu ţilu) al. atrofiu papily (ak ide o proces vzadu a tlačí na n. opticus). Niekedy je zriasená 

a porušená sietnica s tlakom okolo zadného pólu. 

• Sy. hornej orbitálnej štrbiny – ak sú postihnuté nervy, kt. prechádzajú fisúrou (n. trochlearis, n. 

abducens a n. oculomotorius), vzniká ophthalmoplegia sensitivo-motorica. Ide o totálnu obrnu 

všetkých okohybných svalov vrátane ptózy a poruchy citlivosti I. vetvy n. trigeminus, mydriázu 

bez priamej poruchy zrenice. Pri malej vzdialenosti dolného konca orbitálnej štrbiny od canalis 

opticus je skoro postihnutý aj zrakový nerv neuritídou al. tlakovou atrofiou. Vzniká 

ophthalmoplegia sensorio-sensitivo-motorica. Horná očnicová štrbina má steny enormne tenké, 

preto jej afekcia hrozí propagáciou nielen smerom do očnice, ale aj do lebky. 

• Sy. kavernózneho sínusu – ide o jednostrannú oftalmoplégiu a obrnu n. trigeminus často 

spojenú s neuralgiami. Pri lézii prednej časti kavernózneho sínusu je anestézia 1. vetvy n. 

trigeminus. 1. a 2. vetva je postihnutá pri poškodení strednej časti splavu. 

• Sy. orbitálnej podlahy – vzniká pri nádore prerastajúcom do očnice. Býva spojený s prud- kými 

neuralgickými krízami s anestéziou 2. vetvy n. trigeminus. Vzniká e. a diplopia léziou dolných 

okohybných svalov. Po rozšírení procesu do lebky sa bolesti propagujú z maxily do strednej 

lebečnej jamy, očné svaly sú ochrnuté a vyvíja sa celková kachexia. 

Kongestívny edém očnicového tkaniva vyvoláva parafenyléndiamín (vlasové farbivo).  

Exoftalmus podmienený nádormi – nádory vyvolávajúce e. môţu byť benigné (cysty, 

dermoidy, mukokéla, meningoencefalokéla) al. malígne (sarkóm, karcinóm, endotelióm). Do 

očnice môţu nádory prerastať aj z okolia (meningeóm klinovej kosti a i.) al. zo samého oka, 

príp. sa v nej usídľujú metastázy. 

Exoftalmusd pri úrazoch očnice a prednej časti lebky – nezápalový e. môţe vyvolať 

spontánny al. traumatický emfyzém. Charakterizuje ho zväčšujúci sa zápalový edém mihalníc, 

kt. pri pohmate praská. V th. sa odporúča ľahký kompresívny obväz, treba sa vyvarovať 

prudkému smrkaniu. E. s obmedzenou pohyblivosťou bulbu môţe vzniknúť pri spontánnom al. 

traumatickom hematóme očnice. Prítomný tu býva aj hematóm mihalníc a spojovky. Hematóm 

sa obyčajne spontánne resorbuje, niekedy sa však opuzdrí a môţe imitovať nádor.  

Exoftalmus pri zápale očnice – akút. zápal sa na očnicu môţe z bulbu rozšíriť pri panoftalmii 

(najčastejšie pri poranení), tenonitíde (seróznom al. hnisavom zápale episklérového tkaniva), 

zápale slzovej ţľazy al. slzového vaku, hnisavých procesoch na tvári a mihalniciach (eryzipel, 

furunkul a i.), nosa a prinosových dutín, zápalu zubov (napr. osteomyelitis maxillae u dojčiat), 

vzácne z ucha cez ţilovú spleť al. spätne tromboflebitídou kavernózneho sínusu. 

E. pri chron. zápale očnice môţu byť nešpecifické a špecifické. Častejšie nešpecifické zápaly 

(,,psedotumory") môţu vznikať ako granulácie okolo cudzieho telieska al. organizovaného 

hematómu, reaktívny zápal na mitigovanú infekciu z okolia, často sa však jeho príčina nezistí. 



Dfdg. treba odlíšiť ostatné príčiny e., najmä nádor a tzv. myositis orbitalis chronica (ophthal-

momyositis chronica). 

Špecifické chron. zápaly očnice sú veľmi zriedkavé. Patrí sem tbc, kt. sa vyskytuje vo forme 

periostitídy okraja orbity al. tuberkulómu. Ďalej sem patrí prakticky vymiznutý syfilis očnice a 

sarkoidóza. Obraz chron. zápalu očnice môţu vyvolať aj parazitárne ochorenia (echinokokus, 

cysticerkus a i.). 

Metastaticky vzniká infekcia do očnice pri celkových al. loţiskových infekčných chorobách 

(šarlach, pertussis, pneumónia, pľúcny absces, tonzilitída, cholecystitída, chrípka ap.). 

Serózny zápal episklérového väziva (serózna tenonitída) sa môţe vyskytnúť podobne ako 

burzitída a tendovaginitída pri reumatizme, metastatickej forme gonorey, zriedka pri osýpkach, 

šarlachu a parotitíde, príp. pri úraze a po operáciách na okohybných svaloch. Prítomný je edém 

mihalníc, chemóza spojovky a mierny e. s obmedzenou pohyblivosťou bulbu. V th. sa 

odporúčajú teplé obklady, salicyláty, kortikoidy v kv., masti al. retrobulbárne. Zápal môţe 

recidivovať. Hnisavá tenonitída je zriedkavá, býva skôr sek. infekciou z okolia. Pod spojov-kou 

sa pri niekt. úpone priameho svalu zjavuje hnis, kt. sa môţe prevaliť spontánne, al. treba 

vykonať incíziu. Ku komplikáciám patrí panoftalmitída a flegmóna očnice. 

E. sa môţe spájať aj s ostitídou a periostitídou, z kt. sa skoro vyvíja subperiostový absces. 

Býva pritom bolestivosť najmä na dotyk, edém mihalníc a spojovky, bulbus odtlačený na 

protiľahlú stranu a obmedzene pohyblivý. Prognosticky priaznivejšia je osteoperiostitis ante-rior 

pri okraji očnice. Hojenie niekedy sprevádza reaktívna hyperostóza. Ochorenie môţe 

recidivovať. 

Osteopetritis posterior je hrozivé hnisavé ochorenie hrotu očnice s nebezpečím priameho 

preniknutia do lebkovej dutiny al. cez tromboflebitídu kavernózneho sínu. Následkom zápalu n. 

opticus vzniká rýchlo amauróza. Charakteristický je edém mihalníc, chemóza spojovky, e., sy. 

očnicového hrotu: ophthalmoplegia totalis, anestézia 1., príp. 2. vetvy n. trigeminus. Kom-

plikáciou býva flegmóna očnice. V th. sa odporúčajú antibiotiká, v štádiu kolikvácie drenáţe. 

Slepota oka je trvalá. 

E. sa zisťuje aj pri orbitocelulitíde (→flegmóna a absces očnice). 

Tromboflebitída očnicových žíl môţe vzniknúť ako prim. infekcia cestou ţíl. Rozoznávajú sa 2 

formy: 1. thrombophlebitis anterior (postupuje z tváre, nosa, ústnej dutiny, fossa zygomatica, 

mihalníc); 2. thrombophlebitis posterior (propaguje sa spätne tromboflebitídy kavernóz-neho 

sínu). Typické je zhoršovanie stavu, nápadná kresba rozšírených ţíl na edematóznych 

mihalniciach prominujúcich nad koţu, mohutné nastrieknutie spojovkých a episklérových 

modravo sfarbených ciev. 

Najobávanejšou komplikáciou akút. zápalov očnice je tromboflebitída kavernózneho sínu, pri 

kt. sa okolo infekčného embolu tvorí trombóza, krv v splave stagnuje al. sa prúd ţilovej krvi 

obráti. Charakaterizujú ju bolesti v čele a oku, hypalgézia 1. vetvy n. trigeminus, edém mihalníc 

a koreňa nosa, rýchla protrúzia oka. Prítomná býva totálna oftalmoplégia. Vízus klesá. 

Prostredníctvom spojok medzi obidvoma splavmi sa proces šíri aj na druhú stranu. Pyémia 

podmieňuje alteráciu celkového stavu, vysoké kolísavé teploty, triašku, tachykardiu s nitkovitým 

pulzom. Ţilami môţe infekcia vniknúť do bulbu a vyvolať ťaţkú poruchu výţivy oka končiacu 

jeho atrofiou. Zápal sa šíri do lebkovej dutiny ako leptomeningitída. Putujúci infekčný trombus 

môţe vyvolať embóliu pľúc ap. Náhle vzniká zápalový, príp. kongestívny edém mihalníc, 



chemóza spojovky, protrúzia nepohyblivého bulbu. Keď sa dá vidieť do vnútra oka, zisťuje sa 

normálny nález al. kongescia, príp. obraz cievnej oklúzie. Stav vyţaduje okamţitú 

hospitalizáciu, rýchlu aplikáciu širokospektrálnych antibiotík a sanáciu príčiny, obvykle je 

potrebná punkcia, incízia, príp. drenáţ. 

Exoftalmus nervového pôvodu – paralytický e. môţe vyvolať obrna n. oculomotorius pri 

dráţdení sympatika (obrátená Hornerova triáda: e. nepatrného stupňa, mydriáza a rozšírená 

očná štrbina). Iritáciu sympatika vyvoláva aj niekt. lieky (napr. kokaín).  

Exoftalmus endokrinného pôvodu – tyreotoxický e. je súčasťou klasickej triády: e., struma, 

tachykardia pri Gravesovej-Basedowovej chorobe. Protrúzia je axiálna, väčšinou obojstranná. 

Protrúzia vzniká pomaly al. náhle, v extrémnych prípadoch sa bulbus dokonca luxuje pred 

mihalnice. Súčasne bývajú prítomné ostatné očné príznaky (Bostonov, Gräfeho, Charvátov, 

Jellinekov, Möbiusov, Stellwagov a i.). Niekedy vyvoláva pocit suchosti na príliš obnaţenom 

bulbe, príp. diplopiu pri určitej svalovej nerovnováhe a ľahkej unaviteľnosti. 

Patogenéza oftalmopatie pri Basedowovej chorobe je nejasná. Predpokladá sa účasť autoimu-

nitného mechanizmu, ako o tom svedčí prítomnosť antigénu s Mr 24 000 v okohybných svaloch 

a štítnej ţľaze, ako aj protilátok proti očným svalom v sére, kt. nie sú prítomné u pacientov bez 

očných príznakov. Ochorenie štítnej ţľazy nie je pp. príčinou e. Vylučuje sa však účasť 

hypofýzových faktorov; sekrécia TSH je pri hypertyreóze potlačená a pacienti s hypotyreózou a 

vysokým TSH exoftalmus nemajú. Morfol. ide o degeneráciu svalových vláken, infiltráciu 

lymfocytmi a makrofágmi so zmnoţením kyslých mukopolysacharidov, tuku a vody. Tieto 

zmeny svalov môţu vyvolať stenčenie ich vláken a fibrózu. 

E. pri hypertyreóze môţe mať niekoľko stupňov: I° – neinfiltratívna oftalmopatia, kt. 

charakterizuje retrakcia mihalníc s rozšírením očnej štrbiny a vydesený výraz očí (Dalrympleov 

príznak), takţe e. je spočiatku len dráţdivý. Môţe ju vyvolať nadbytok hormónov štítnej ţľazy 

akéhokoľvek pôvodu (Gravesova-Basedowova choroba, toxický adenóm, iatrogénna 

hypertyreóza). II° – infiltratívna oftalmopatia prejavujúca sa spočiatku edémom retrahovaných 

mihalníc a miernou protrúziou bulbov. Vyskytuje sa len pri Gravesovej-Basedowovej chorobe. 

Môţu sa však vyskytnúť prípady ťaţkého ochorenia aj bez očných príznakov. III° – postihnutie 

okohybných svalov, ich zhrubnutie a obmedzenie pohyblivosti bulbov najprv v extrémnych 

polohách, neskôr uţ výrazné obmedzenie aţ fixácia bulbu; obyčajne je prítomná diplopia. V° – 

postihnutie rohovky (erózie, rohovatenie, príp. perforácia, lagoftalmus, v ťaţkých prípadoch 

panoftalmitída po perforácii rohovky zapríčiňujúca oslepnutie); VI° – kompresia n. opticus s 

obmedzením vízu a zorného poľa aţ neschopnosť vnímať svetlo a slepota. 

E. sa prejavuje nadmerným slzením, častými infekciami, bolesťami hlavy, fotofóbiou, svrbením, 

poruchami al. stratou zraku, príp. diplopiou al. prolapsom bulbu. Môţu byť prítomné ťaţkosti s 

konvergenciou bulbov, pri pohľade nadol horná mihalnica zreteľne zaostáva a zjaví sa biely 

pruh skléry medzi mihalnicou a rohovkou (Gräfeho príznak), ţmurkanie je veľmi zriedkavé 

(Stellwagov príznak). 

Malígny exoftalmus je progredientná forma e. s ťaţkým priebehom a bolesťami, 

konjunktivitídou, ulcus corneae následkom akút. zápalu (napr. pri panoftalmii), pri dystostosis 

craniofacialis hereditaria al. endokrinnom e. (endokrinnej oftalmopatii). Endokrinne podmienený 

malígny e. (tyreotropný, ophthalmoplegia exophthalmica, hyperoftalmopatická forma 

Basedowovej choroby, edematózny e., hypofýzovo-diencefalický e.) je podmienená pp. 



poruchou funkcie hypofýzového tyrotropínu, kt. vyvoláva zvýšenú produkciu faktora 

vyvolávajúceho e. (→exophthalmus producing factor, EPF).  

Kauzálnu th. nepoznáme. Často sa e. zlepšuje po úprave funkcie štítnej ţľaze tyreostatikami. 

Vplyv chir. th. a rádioterapie nie je natoľko preukazný. Lokálna th. sa uplatňuje pri I° a II°. 

Odporúčajú sa tmavšie sklá proti svetloplachosti, ako aj obvyklá th. príp. konjunktivitídy. Pri II° a 

III° (zápaly predných častí oka, protrúzia a nástup paréz očných svalov) sa osvedčuje 

systémová aplikácia glukokortikoidov (1 mg/kg ekvivalentu prednizónu s postupným zniţovaním 

dávky počas 8 – 12 týţd.; pri IV° a V° sa podáva aţ 100 – 140 mg/d). Odporúčajú sa aj 

imunosupresíva (cyklosporín A 4 – 5 mg/kg/d). Zhrubnutie okohybných svalov sa zmierňuje po 

aplikácii oktreotidu. Alternatívou kortikoidov je oţiarenie obidvoch očníc zo spánkovej strany. 

Od oţiarovania hypofýzy sa upustilo. Rýchle zníţenie hodnôt autoprotilátok sa dosa-huje 

plazmaferézou. Účinok býva výrazný, avšak iba dočasný. Pri neúspechu konzervatívnej th. sa 

vykonáva dekompresia očnice napr. uvoľnením komunikácie do sinus maxillaris, fossa 

infratemporalis al. odstránenie os sphenoidale, príp. sa upravuje funkcia okohybných svalov a 

korigujú mihalnice. V začiatočných štádiách sa dá zvýšený obsah mukopolysacharidov v 

tkanivách očnice ovplyvniť retrobulbárnou aplikáciou hyaluronidázy. Lokálna th. (skarifikácia 

herniovanej spojovky, tarzorafia, zásahy na m. levator palpebrae) je obyčajne nedostatočná. Pri 

prudkom vývoji e. a riziku straty zraku je potrebná dekompresia (odstránenie ktorejkoľvek 

kostnej steny očnice), zmnoţený orbitálny materiál potom prolabuje uvoľnenou cestou. Je tu 

vysoké riziko infekcie. 

Pseudoexoftalmus – nepravý, zdanlivý e. sa vyskytuje pri ťaţkej myopii, keď je bulbus v 

predozadnej ose zväčšený. Dojem e. vzbudzuje aj zväčšený bulbus a hydroftalmus al. deviácia 

očí nadol pri hydrocefale (príznak zapadajúceho slnka). 

exogamia, ae, f. – [exo- + g. gamos sobáš] cudzooplodenie, alogamia, splývanie samčích a 

samičích gamét z rôznych haploidných, diploidných, resp. polyploidných jedincov. Jediná forma 

oplodnenia rôznopohlavných druhov. Pri rastlinách ide aj o prenos peľu na iné kvety tej istej 

rastliny. 

exogastrula, ae, f. – [exo- + l. gastrula vývojové štádium zárodku] gastrula s vychlípeným 

vnútorným zárodočným listom. 

exogenes, es – [exo- + l. gignesthai vznikať] exogénny, vonkajšieho pôvodu, z vonkajších príčin, 

vznikajúci zvonka, vzniknutý mimo bunku v okolitom prostredí. 

exogénna alergická alveolitída →alergická alveolitída. 

exohysteropexis, is, f. – [exo- + g. hysterá maternica + g. pexis spevnenie] exohysteropexia, 

fixácia fundu maternice k brušnej stene mimo peritoneálnu dutinu. 

exokarp – vonkajšia vrstva oplodia; →perikarp. 

exokrinný – [exocrinus] s vonkajšou sekréciou, so samostatným vývodom na povrch tela al. do 

dutiny niektorého orgánu. 

Exolan
®
 – antipsoriatikum; →antralín. 

exomphalus, i, m. – [exo- + g. omfalos pupok] exomfalus, pupková prietrţ. 

Exomycol
®
 gel (Zyma, licencia Pliva) – Phenylhydrargyri boras 0,06 % v gélovom základe. 

Antimykotikum, antiseptikum; →Phenylhydrargyrum boricum, ČL 4.  



exón – genet. sekvencia DNA zloţeného génu, ktorých tran-skript sa pri post-translačnej úprave 

zostrihom prim. transkriptu nevyštepuje; úsek génu kódujúci určitú sekvenciu aminokyselín (na 

rozdiel od intrónu, kt. nekóduje nijakú časť polypeptidového reťazca); →gén.  

Konštitutívny exón – sekvencia DNA zloţeného štruiktúrneho génu pôsobiaca pri všetkých 

posttranskripčných úpravách alternatívnym zostrihom ako e. 

Potenciálny exón – syn. fakultatívny e., sekvencia DNA zloţeného génu pôsobiaca pri niekt. 

posttranskripčných úpravách alternatívnym zostrihom 

ako e. a v iných ako intrón. 

Obr. Exónovo-intrónová štruktúra eukaryotického génu: 

pri transkripcii sa najprv tvorí heterogénna nukleová RNA 

(hnRNA), kt. je verným prepisom génovej informácie uloţenej 

v DNA. V ďalšej fáze sa z hnRNA vyštepujú intróny a spájajú 

exóny (spájanie strihom). Aţ takto vzniknutá mediátorová 

RNA (mRNA) je pripravená na translačný proces.  

 

 

 

 

Exonal
®
 (Toyama) – antineoplastikum; →tegafur. 

exonukleázy – enzýmy hydrolyzujúci molekulu dsDNA, odštepujú nukleotidy z jedného konca, 5
,
- 

al. 3
,
-konca polypeptidového reťazca. 

Exopan
®
 (Ciba) – antitusikum; →cyklexanón 

exoparasitus, i, m. – [exo- + g. parasítos cudzopasník] exoparazit, parazit ţijúci na povrchu 

hostiteľa. 

exophoria, ae, f. – [exo- + g. forá nosenie] →exoforia.  

exophthalmus, i, m. – [exo- + g. ofthalmos oko] →exoftalmus. 

exophthalmus producing factor – skr. EPF, faktor vyvolávajúci →exoftalmus, látka izolovaná z 

hypofýzy zvierat, kt. je schopná v experimente vyvolať vznik exoftalmu. Je štruktúrne podobná 

tyrotropínu. U ľudí je jej úloha v patogenéze exoftalmu nejasná, skôr sa o nej pochybuje. 

exophytia, ae, f. – [exo- + g. fyton rastlina] exofytia, rast navonok (pri nádore).  

Exopin
®
 – anthelmintikum, antinematodikum; →piperazíncitrát. 

Exopon
®
 (Ciba) – antitusikum; →cyklexanón.  

Exorbin
®
 (Ayerst) – antacídum; →polyamínmetylénová živica. 

Exosalt
®
 (Bayer) – diuretikum, antihypertenzívum; →benztiazid. 

exosmosis, is, f. – [exo- + osmosis prenikanie] exosmóza, osmotický pohyb častíc látky 

membránou z uzavretého systému navonok; op. endosmóza.  



exospora, ae, f. – [exo- + g. sporá výsev] exospóra, výtrus húb. E. vznikajú nepohlavným 

rozmnoţovaním exogénne pučaním, odškrtením z konca hýf al. ich rozpadom. Podľa spôsobu 

vzniku sa delia na konídiá, oidiá (vznikajú rozpadom hýf) a chladomydospóry (hruboblanné 

výtrusy vznikajúce z ojedinelých buniek hýf). 

exostosis, is, f. – [exo- + g. osteon kosť] exostóza, ohraničené bujnenie na povrchu kosti 

podobné nádoru, osteóm vychádzajúci z povrchu kosti (hyperostóza, hrboľovitý al. ostrohovitý 

výrastok). Podľa miesta vzniku sa rozoznáva e. eburnea a e. medullosa.  

Exostosis bursata – exostóza vychádzajúca z epifýzovej časti kosti, pozostávajúca z kostného 

a chrupavčitého tkaniva pokrytého puzdrom zo väzivového tkaniva. 

Exostosis cartilaginea – druh osteómu pozostávajúceho z vrstvy chrupavky, kt. sa vyvíja pod 

periostom kosti. 

Exostosis multiplex hereditaria – vrodené mnohopočetné chrupavčité exostózy, syn. 

ekchondrosis ossificans, mnohopočetná osteokartilaginózna e., diafýzová aklázia. Ide o 

autozómovo domi-nantne dedičné systémové ochorenie kostry postihujúce častejšie muţov 

prejavujúce sa rastom e. na rôznych častiach kostry. Jednotlivé e. pozostávajú z kostnej stopky 

a chrupavčitej čiapočky. Ochorenie sa niekedy prejaví uţ v 12. r. ţivota, väčšinou však v 

neskorších r. E. rôzneho rozsahu vyrastajú najčastejšie v blízkosti epifýzových chrupaviek 

dlhých kostí končatín, často symetricky, ale môţu postihovať aj kostru trupu. Metafýzy dlhých 

kostí bývajú rozšírené a deformované. S ukončením rastu sa zastavuje aj rast e., ostávajú však 

stacionárne po celý ţivot. Asi v 10 – 20 % sa malígne (sarkomatózne) zvrhávajú. Chir. sa 

odstraňujú len tie e., kt. zapríčiňujú mechanické ťaţkosti (tlak, dráţdenie nervu, porucha 

svalovej funkcie svalov, deformácie kostí). 

Exostosis osteocartilaginosa multiplex →exostosis multiplex hereditaria. 

Exostosis subungualis – reaktívne kostné výrastky pokryté chrupavčitou čiapočkou 

vyskytujúce sa na distálnom článku, obyčajne palca, najmä u ţien. 

exostóza →exostosis.  

Exosulfonyl
®
 – chemoerapeutikum, antileprotikum; →sukcisulfón. 

Exosurf Neonatal
®
 inj. sicc. (Wellcome) – Colfoscerili palmitas 108 mg v suchej forme + 

Hexadecanolum + Tyloxapolum + Natrii chloridum ako adjuvans; →kolfosceril. Pouţíva sa v 

profylaxii sy. respiračnej insuficiencie (ARDS), sy. hyalínových membrán nedonosených 

novorodencov s pôrodnou hmotnosťou < 1350 g al. vyššou hmotnosťou s rizikom tohto sy. 

Exotancain
®
 (DDR) – miestne anestetikum; →propipokaín. 

exoterický – [exotericus] zameraný navonok; op. ezoterický. 

exotericus, a, um – [g. exoterikos krajný, vonkajší] →exoterický; op. esotericus. 

exothermalis, e – [exo- + g. thermé teplo] exotermálny, exotermický, uvoľňujúci teplo navonok 

(pri chem. a fyz. procesoch). 

Exotherm Termil
®
 (Diamond) – fungicídum; →chlórtalonil. 

exotoxicosis, is, f. – [exo- + g. toxikon jed] exotoxikóza, otrava organizmu jedom vonkajšieho 

pôvodu; otrava baktériovým exotoxínom. 



exotoxíny – [exotoxinum] →toxíny produkované patogénnymi baktériami a i. mikróbmi. 

exotoxinum, i, n. – [exo- + g. toxikon jed] →exotoxíny. 

EXP-126
®
 – antivirotikum; →rimantadín. 

EXP-999
®
 – antiemetikum; →metopimazín.  

Expahes
®
 (HES 200/0,5) 10 % inf. (Laevosan) – Hydroxyethylamylum (HES 200/0,5 so strednou 

Mr 200 000) 10 % v izotonickom rozt. NaCl. Infundabilium. Pouţíva sa v th. hypovolémie; 

→hydroxyetylškrob. 

Expandex
®
 (Comm.Solvents) – expander plazmatického objemu; →dextrán. 

expansio, onis, f. – [l.] expanzia, roztiahnutie, rozšírenie, rozpínanie, rozpätie. 

expansivus, a, um – [l.] expanzívny, rozšírujúci sa, rozťahujúci sa, rozpínajúci sa. 

expanzín – antibiotikum; syn. →patulín. 

Expar
®
 – syntetické pyretroidové insekticídum; →permetrín. 

expectorans, antis – [l.] →expektoranciá. 

expectatio, onis, f. – [l.] očakávanie. 

expectoratio, onis, f. – [l.] expektorácia, vykašlávanie; vykašlaná látka.  

expeditio, onis, f. – [l.] expedícia, vydanie, vypravenie (lieku). 

expektoranciá –  [expectorantia (remedia)] liečivá uľahčujúce vykašľavanie; →kašeľ. 

expellatio, onis, f. – [l.] vypudenie. 

experientia, ae, f. – [l.] skúsenosť. 

experiment – [experimentum] →pokus, skúška.  

Experimental Insecticide No. 269
®
 – experimentálne insekticídum; →endrín. 

experimentalis, e – [l. experiri skúšať] experimentálny, pokusný. 

experimentum, i, n. – [l. experiri skúšať] →experiment. 

expertus, a, um – [l. experiri skúšať] skúsený, osvedčený.  

explanatio, onis, f. – [l. explanare vysvetliť] explanácia, vysvetlenie, výklad. 

explanatorius, a, um – [l. explanare vysvetliť] explanačný, vysvetľujúci. 

explanatory trial – angl. analýza výsledkov klinického pozorovania podľa skutočne absolvovanej 

th. Spôsob vyhodnocovania klinickej štúdie podľa toho, akú th. osoby skutočne podstúpili, bez 

ohľadu na predchádzajúce zaradenie do skupiny (→randomizácia). Intention to treat je 

analýza podľa pôvodného th. zámeru a spôsob vyhodnocovania podľa randomizácie do skupín 

bez ohľadu na to, či pacienti skutočne príslušnú th. dostali (odpoveď na otázku o najlepšiu th. 

a jej praktickom pouţití).  

explantácia – [explantatio] odňatie určitého orgánu na jeho →transplantáciu al. vyňatiwe 

implantátu (napr. vnútroočnej šošovky). 



explantát – [explantatum] čerstvo vyňaté tkanivo z tela (na tkanivovú kultúru al. →trans-

plantáciu). Vo farm. sa uplatňujú rastlinné e. ako surovina a zdroj liečiv. Nepodliehajú vplyvu 

vonkajšieho prostredia, ročnému obdobiu, počasiu a nenapádajú ich škodcovia. Z parenchý-

mových pletív sa odvodzujú kalusové e. reprezentované nediferencovaným bunkovým 

materiálom, kt. bunky rastú v tekutých pôdach. Na udrţiavanie e. sú potrebné ţiviny (K, Ca, Mg, 

zdroje dusíka, fosforu, síry, glukóza, stopové prvky). Z org. látok je to kokosové mlieko, 

hydrolyzát kazeínu ap. Nevyhnutný je prídavok vitamínov, fytohormónov a rastových hormónov, 

v prípade bunkových kultúr prevzdušňovanie a zachovávanie sterility ţivného prostredia. Za 

vhodných podmienok a pri pôsobení rastových stimulátorov moţno kalusy morfologicky 

diferencovať, pričom sa tvoria korene, výhonky, a nakoniec aj kompletné rastliny. Praktický 

význam majú aj transformačné schopnosti rastlinných e. (napr. kultúra Digitalis je schopná 

transformovať digitoxín na digoxín). Perspektívne sú aj imobilizované bunkové systémy a 

kultivácia protoplastov.  

explantatio, onis, f. – [l. ex z + l. planta rastlina] explantácia, vyňatie tkaniva z tela (na tkanivovú 

kultúru al. transplantáciu). 

explantatum, i, n. – [l. ex z + l. planta rastlina] →explantát. 

expletio, onis, f. – [l. explere vyplniť] explécia, vyplnenie, doplnenie.  

expletívum – obľúbené slovo v reči. 

expletivus, a, um – [l. explere vyplniť] expletívny, vyplňujúci, doplňujúci.  

explicatio, onis, f. – [l. explicare vysvetliť] →explikácia.  

explicatus, a, um – [l. explicare vysvetliť] jasný, zrrejmý. 

explicite – [l.] explicitne, jasne, zrejme, výslovne; op. implicite. 

explikácia – [explicatio] vysvetlenie, rozvinutie, explanácia. 1. Etapa výskumu, kt. má odhaliť 

podstatu určitého predmetu al. javu, vysvetlenie. Spočíva v tom, ţe sa ukáţe, ako podlieha 

vysvetľovaný objekt určitému zákonu. E. môţe byť atributívna, substanciálna, genetická (aj 

príčinná), kontragenetická (aj funkčná), štruktúrna atď. Z hľadiska štruktúry sa e. delí na e. 

prostredníctvom vlastného zákona a e. pomocou modelovania. E. často súvisí s opisom a 

obvykle sa na ňom zakladá. Sama tvorí základ vedeckého predvídania (prognózovania). 

2. Logicko-metodologický spôsob zámeny beţného, no nepresného pojmu al. predstavy 

presným vedeckým pojmom. E. vystupuje obvykle ako rozpracovanie východiskových pojmov 

vedeckej teórie, na rozdiel od predvedeckého (al. ešte neurčitého vedeckého) poznania 

predmetu. Termín e. je rozšírený v logickej sémantike, kt. skúma význam jazykových výrazov a 

interpretácie logických kalkulov.  

exploratio, onis, f. – [l. explorare skúmať] explorácia, zisťovanie, dotazovanie sa, vyšetrovanie.  

explorativus, a, um – [l. explorare skúmať] exploratívny, pokusný, zisťovací. 

explosio, onis, f. – [l. explodere vybuchnúť] explózia, výbuch, náhle uvoľnenie energie, reakcia. 

explosivus, a, um – [l. explodere vybuchnúť] explozívny.  

expositio, onis, f. – [l. exponere vystaviť] →expozícia. 

Exponcit
®
 (Arzneimittelwerk VEB) – anorektikum →norpseudoefedrín.. 



ex post – [l.] dodatočne, po ukončení akcie, deja. 

expozícia – [expositio] 1. výklad, súbor vystavovaných predmetov; 2. vystavenie sa pôsobeniu 

určitého činiteľa (napr. chladu); 3. fotograf. čas osvetlenia citlivej fotografickej vrstvy; osvit; 4. 

rádiol. čas oţiarenia.  

expozičný test – vyšetrovacia metóda, pomocou kt. sa zisťuje, či určitá látka zodpovedá za 

chorobné prejavy. Napr. v dermatológii sa pri podozrení na liekovýexabtém podá suspektný liek 

v malej dávke a sleduje sa, či sa opäť zjaví exantém. 

expozimeter – prístroj na meranie (odhad) intenzity osvetlenia fotografovaného predmetu; 

osvitometer. 

expozitúra – pobočka, filiálka.  

expresia – [expressio] 1. genet. vyjadrenie sa, prejavenie sa genómu al. génu; 2. mechanické 

vytlačenie silou, napr. plodu, placenty; 3. spôsob vyjadrovania, výraz, výrazovosť. 

Expresia genómu – expresia súboru génov bunky al. vírusu. 

Expresia génu – vyjadrenie gen. informácie génu v prim. štruktúre a funkcii polypeptidu (v 

prípade štruktúrneho génu), v prim. štruktúre a funkcii RNA neurčenej na transláciu (v prípade 

génov pre RNA) al. vyjadrenie regulačnej oblasti v jej činnosti a funkcii. Dočasná expresia 

génu – expresia klonovaných génov bezprostredne po vpravení do protoplastov, napr. elekt. 

pulzami bez ich integrácie. 

expresivita – [expressivitas] výraznosť prejavu; miera al. spôsob fenotypového prejavu určitého 

génu, kt. sa môţe vyjadriť kvantit. al. kvalit. Závisí od genotypu, prostredia a môţe byť 

konštantná al. variabilná.  

expresívna afázia – [aphasia expressiva] →afázia. 

expresívny – [expressivus] týkajúci sa  vyjadrovania. Napr. e. afázia. 

expresor – nástroj určený na →expresiu (2). 

expressio, onis, f. – [l. exprimere vytlačiť] →expresia. 

expressis verbis – [l.] výrazne, výslovne. 

expressivitas, atis, f. – [l. exprimere vytlačiť] →expresivita. 

expressus, us, m. – [l. exprimere vytlačiť] vytlačený, vypudený.  

exprimát – materiál získaný vytlačením (expresiou) (z hnisového loţiska, z prostaty po jej masáţi 

a i.).  

exprimovať – [exprimere vytlačiť] vytláčať, vyjadrovať. Krvné bunky exprimujú rôzne antigény 

(CD) v rôznych fázach svojho vývoja. 

ex privata industria – [l.] z vlastnej usilovnosti; z vlastného príčinenia. 

expropriácia – [expropriatio] vyvlastnenie. 

expulsio, onis, f. – [l. expellere vyháňať] →expulzia. 

expulzia – [expulsio] vyhnanie, vypudenie.  

Exrheudon N® (Neos) – analgetikum, antiflogistikum; →fenylbutazón. 



exsangvinácia – [exsanguinatio] 1. vykrvácanie, nadmerná strata krvi; 2. výmena krvi dieťaťa pri 

novorodeneckej ţltačke následkom inkompatibility v systéme Rh.  

exsanguinatio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. sanguis krv] →exsangvinácia.  

exsanguis, e – [l. ex z, zo + l. sanguis krv] bez krvi, vykrvácaný, po veľkej strate krvi.  

Exsel® (Herbert) – sulfid selénu; →selén. 

exsiccans, antis – [l. exsiccare vysušovať] vysušujúci, vysúšajúci.  

exsiccator, oris, m. – [l. exsiccare vysúšať] exsikátor. 

exsiccatus, a, um – [l. exsiccare vysúšať] exsikovaný, vysušený, zbavený vody al. inej kvapaliny.  

exsiccosis, is, f. – [l. exsiccare vysúšať] →exsikóza. 

exsikátor – [exsiccator] vysušovač, prístroj na vysušovanie látok al. na ich uchovávanie v suchu. 

Ako vysúšadlá, látky pohlcujúce vodnú paru chem. al. fyz. adsorpciou (hygroskopické látky) 

sa pouţívajú chlorid vápenatý, síran horečnatý al. sodný, oxid vápenatý, hydroxid draselný, 

koncentrovaná kys. sírová al. oxid fosforečný. Regenerovateľné vysúšadlá sú polárne 

adsorbenty (silikagél) a molekulové sitá, po zvlhnutí ich moţno za zvýšenej teploty vysušiť a 

opakovane pouţiť. Uchovávaním na e. sa chránia liečivá pre hydrolýzou, neškodné a pritom 

veľmi účinné molekulové sitá sa ako drobné guľôčky umiesťujú priamo v záveroch fľaštičiek a 

túb s tbl. Vyššiu účinnosť majú vákuové e.  

exsikóza – [exsiccosis] vysýchanie, pokles celkovej telovej vody pri neprimeranej náhrade jej 

strát; →dehydratácia. E. vzniká stratou vody z organizmu (pri vracaní, hnačkách, potení atď.). 

Klin. sa prejavuje suchou koţou, suchými sliznicami, zníţeným turgorom koţe, mäkkými očnými 

bulbami, poklesom centrálneho ţilového tlaku, oligúriou, smädom (ak je zachované vedomie). 

exsomnis, e – [l. ex z, zo + l. somnus spánok] bez spánku, nemoţnosť usnúť.  

exspectatio, onis, f. – [l. expectare očakávať] očakávanie, vyčkávanie.  

exspectatus, exspectativus, a, um – [l. expectare očakávať] očakávaný, čakajúci, vítaný; v 

období pred vlastným liečením nedostatočne dokázaná choroba. 

exspirácia – [exspiratio] 1. vydychovanie; 2. obdobie pouţiteľnosti liečiva. Lehota (mesiac, rok) 

uvedená na prípravkoch, v kt. sa liek môţe vydať a pouţiť. Po jej uplynutí je pouţitie moţné len 

na základe osobitného povolenia. Uvádza sa len pri vybratých liekoch, kt. dlhotrvajúcu stabilitu 

nemoţno zaručiť. Ostatné lieky majú určenú záručnú lehotu, počas kt. výrobca zodpovedá za 

stanovenú akosť a čas pouţiteľnosti, časový úsek, v kt. pri dodrţaní predpísaného spôsobu 

skladovania sa vlastnosti prípravku nemenia a môţe sa pouţívať v liečbe (3 – 5 r.). 

exspiračný rezervný objem – angl. expiratory reserve volume, ERV,  objem vzduchu, kt. moţno 

vydýchnuť maximálnym usilnovným vydýchnutím po pokojnom výdychu. 

exspiratio, onis, f. – [l. expirare vydychovať] →exspirácia. 

exspirium, i, n. – [l. expirare vydychovať] exspírium, výdych, súčasť pľúcnej ventilácie. Pokojný 

výdych je pasívny dej, kt. nevyţaduje energiu (nádychom roztiahnuté pľúca sa svojou 

elastickosťou a pruţnosťou hrudníka zmrašťujú a vypudzujú pritom vzduch). Výdych opri 

záchvate prieduškovej astmy je sťaţený zúţením priedušiek a musí byť podporovaný 



pomocnými dýchacími svalmi. Forsírované exspírium – aktívny výdych so spoluúčasťou 

pomocných dýchacích svalov. 

ex(s)tasis, is, f. – [l. exstasis vytŕţenie] →extáza. 

ex(s)tinctio, onis, f. – [l. ex(s)tingere zničiť] →extinkcia. 

exstirpácia – [exstrpatio] úplné chir. vyňatie, odstránenie orgánu al. tkaniva, nádoru. E. zubnej 

drene (pulpy) je odstránenie všetkej zubnej drene z korunkovej a koreňovej časti dreňovej 

dutiny. Vykonáva sa exstirpačnými ihlami po predchádzajúcom znecitlivení anestatikami al. 

umŕtvení drene chemickými prostriedkami.  

Vitálna exstirpácia pulpy (pulpektómia) je najčastejšou formou devitalizácie zuba (obvykle pri 

akútnej pulpitíde). V lokálnej anestézii sa široko otvorí dreňová dutina a pomocou 

pulpextraktorov sa kompletne odstráni korunková i koreňová dreň, následne sa ošetria 

a zaplnia koreňové kanáliky. Pri vitálnej amputácii pulpy (pulpotómia) sa naproti tomu 

uchováva ţivá koreňová pulpa pri náhodnom otvorení dreňovej dutiny. Ide o odstránenie 

korunkovej drene aţ po vchody do koreňových kanálikov a bnásledné prekrytie amputačnej 

plochy kalcimhydroxidom.  

exstirpatio, onis, f. – [l. exstirpare vytrhnúť z koreňa] exstirpácia. 

exstirpatus, a, um – [l. exstirpare vytrhnúť z koreňa] exstirpácia, vyňatý, úplne odstránený. 

ex(s)trophia, ae, f. – [g. ekstrofein obracať] extrofia, ektrofia, obracanie, otočenie, prevracanie 

orgánov z vnútra navonok. 

exsucatio, onis, f. – [l. sucus šťava] exsukácia, vysatie. 

exsudát – [exsudatus] výpotok, zápalom podmienený výstup tekutín a buniek z krvného a 

lymfatického riečiska. Podľa zloţenia sa rozoznáva serózny (vodnatý), seróznopurulentný 

(vodnatohnisový), fibrinózny, hemoragický (krvavý) al. chylózny e. Hustota e. je vyššia (> 1,018) 

ako transsudátu (<1,015). 

exsudatio, onis, f. – [l. exsudare vypotiť] exsudácia, tvorba (zápalového) výpotku. 

exsudatívna enteropatia →enteropathia exsudativa. 

exsudatus, a, um – [l. exsudare vypotiť] →exsudát. 

exsufflatio, onis, f. – [l. exsufflare vypudiť] exsuflácia, vyčerpanie vzduchu z dutín (napr. 

pohrudnicovej pri pneumotoraxe). 

ext. – skr. l. externus vonkajší. 

Extacol
®
 (Nikken) – anxiolytikum, myorelaxans; →fenprobat. 

extáza – [exstasis] 1. mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia, vytŕţením, veľkým 

nadšením; 2. angl. ecstasy, skr. XTC, triviálny, priekupnícky názov halucinogénu, 3,4-

metyléndioxymetamfetamín (→MDMA), stimulačná droga, niekedy označovaná ako „droga 

priateľstva“.  Charakteristickým účinkom je okrem všeobecných stimulačných prejavov 

prehĺbenie empatie a záujmu o okolie. Riziko vzniku závislosti je rovnaké ako pri ostatných 

stimulačných drogách. Por. amfetamín. 

Ext. D & C Orange 3
®
 – červenohnedé farbivo oranţ I, pouţíva sa v biol., zriedkavejšie ako 

indikátor. FDA ho zakazuje pouţívať v potravinárstve, farmakol. a kozmetike. 



Ext. D & C Red No. 14
®
 – farbivo olejová červená XO; FDA ho zakázalo pouţívať v 

potravinárstve, farmakol. a kozmetike. 

Ext. D & C Red No. 15
®
 – tmavočervené farbivo pouţívané na farbenie vlny; FDA ho zakázalo 

pouţívať v potravinárstve, farmakol. a kozmetike; →Ponceau 3R. 

Ext. D & C Yellow No. 1
®
 – hnedoţlté farbivo metanilová ţltá. Pouţíva sa ako indikátor (pri pH 

1,2 má červenú, pri pH 12,3 ţltú farbu). FDA ho dovoľuje pouţívať len externe. 

Ext. D & C Yellow No. 7
®
 - zelenoţlté farbivo naftolová ţltá S, pouţíva sa na farbenie vlny, 

hodvábu; FDA ho dovoľuje pouţívať len externe. 

Ext. D & C Yellow No. 9
®
 – farbivo ţltá AB, predtým pouţívané v potravinárstve; obsahuje 

karcinogén b-naftylamín, preto ho FDA zakázalo pouţívať. 

Ext. D & C Yellow No 10
®
 – farbivo ţltá OB, predtým pouţívané v potravinárstve; obsahuje 

karcinogén -naftylamín, preto ho FDA zakázalo pouţívať. 

extd. s lint. – skr. extendere supra linteum natrieť na plátno. 

extemporalis, e – [l. ex z, zo + l. tempus čas] extemporálny, nevčasný, nepripravený. 

extempore – [l.] v čas potreby, podľa potreby, príleţitostne, nepripravene. 

Extencilline
®
 – benzatín →penicilín G. 

extensibilitas, atis, f. – [l. extendere napínať] extenzibilita, roztiahnuteľnosť, schopnosť 

roztiahnutia. 

extensio, onis, f. – [l. extendere napínať] →extenzia. 

extensitas, atis, f. – [l. extendere napínať] extenzita, rozsah, rozpätie. 

extensor, oris, m. (musculus) – [l. extendere napínať] extenzor, naťahovač, napínač (svalu). 

extentus, a, um – [l. extendere napínať] natiahnutý, napätý. 

extenzia – [extensio] natiahnutie, naťahovanie, napínanie svalu, zlomených končatín ako th. 

úkon. Ťah, napr. končatiny, v smere jej dlhej osi pri zlomeninách al. distorzii 

s cieľom zabrániť dislokácii al. odľahčiť kĺb. Dá sa vykonať manuálne 

(repozícia), vyuţitím vlastnej hmotnosti časti končatiny, extenzným obväzom, 

napr. náplasťou, drôtom al. ťahom skrutky zavedenej do extenzného otvoru; 

→trakcia. 

Obr. Extenzný (náplasťový) obväz peri fraktúre humeru 

 

 

Extenzné obväzy – sú kombináciou ťahu a čiastočnej imobilizácie. Jej hlavnou úlohou je 

zabezpečiť trvalý ťah za určitú časť tela pri súčasnom znehybnení v správnom, väčšinou v 

strednom postavení v kĺboch príslušnej časti tela. Pouţívajú sa najmä pri prim. nestabilných 

zlomenminách, ako sú trieštivé, špirálovité al. šikmé zlomeiny.  

Okrem pôsobenia vonkajších síl, kt. vyvolávajú zlomeninu, ale aj dislokáciu, sa pri dislokácii 

uplatňujú aj sily svalového ťahu na opačných koncoch zlomeniny. Pokiaľ nie je moţná včasná 



náprava operáciou, je vhodné pouţiť extenziu, kt. má odstrániť škodlivý svalový ťah, udrţať 

fragmenty v dislokačnom postavení, dlhodobé udrţať úlomky v repozičnom postavení a udrţovať 

svalstvo v správnom tonuse, kt. má pozit. vplyv na ich trofiku. Extenzia je vhodná aj pri 

imobilizácii časti tela pri patol. procesoch al. v snahe dosiahnuť korekciu postavenia určitej časti 

tela. 

Extenzia sa dá priloţiť v pokojovom postavení na posteli al. zamontovať do pevných (najčas-

tejšie sadrových) obväzov a ich nositeľ ostáva mobilný (tzv. halo traction). Extenzie sa delia na:  

• Extenzie pôsobiace vlastnou hmotnosťou (zavesením a ťahom v naklonenej rovine) - pouţívajú 

sa na oblasť krčnej chrbtice pomocou Sajrovho aparátu al. častejšie Glissonovej slučky, kt. sa 

prikladajú na hlavu a upevnia pomocou pracky. Hlavný ťah ide cez záhlavnú oblasť a pod bradou. 

Nevýhodou je obmedzenie zákl. funkcií pacienta (jedenie, pitie, hovor) a problémy s dosahovaním 

správneho osového ťahu. Hlava je často ťahaná do nevhodnej ľahkej ventrálnej flexie. Extenziu 

hrudnej chrbtice moţno improvizovať na šikmo postavenej posteli vlastným ťahom pacienta, 

prichyteného pruhmi k čelu postele vyššie postavenému. Obidva spôsoby extenzie sa častejšie 

konštruujú so závaţím. 

• Extenzie pôsobiace ťahom závažia – je výhodnejšie a konštrukčne jednoduchšie ako s pouţitím 

vlastnej hmotnosti. Problémom je vhodná fixácia extenčného materiálu k telu pacienta. Dá sa 

dosiahnuť nekrvavými (bez porušenia koţného krytu) al. krvavými metódami (extenčný aparát 

preniká koţou do kostného tkaniva, za kt. sa zavesuje závaţie) 

K nekrvavým metódam patrí botičková, náplasťová extenzia a extenzia pomocou Böhlerových 

návlekových extenzorov. 

Botičková extenzia sa vykonáva pomocou Hessigovej manţety, čo je koţená objímka vpredu so 

šnôrovaním. Ťah sa uskutočňuje za pásky umiestené na dolnom okraji objímky. Moţno pouţiť 

závaţie v celkovej hmotnosti max. 2 kg, pretoţe inak sa napriek vhodnému podloţeniu vatou 

môţu utvoriť dekubity, najmä na chrbte nohy. 

Mastizolová extenzia – pozostáva z 2 silných pruhov náplasti prilepenej po stranách končatiny, kt. 

sú distálne pretiahnuté vo forme písmena ,,U", s dostičkou z pevného materiálu uloţenou do jeho 

vrcholu, slúţiacou na uchytenie závaţia. Pozdĺţne pruhy sa ďalej pripevňujú na koţu kruhovými 

obtáčkami náplasti na lepšie spevnenie a rozloţenie ťahovej sily do plochy. Nevýhodou tohto 

postupu je riziko povrchových exkoriácií na koţi.  

Extenzia pomocou Böhlerových návlekových extenzorov – vyuţíva sa na dočasné zabezpečenie 

ťahu za prsty pri repozíciách zlomenín v oblasti predlaktia a zápästia. Sú to trubkovité návleky 

zhotovené skríţeným pletením, kt. sa navlečú na prst. Pri ťahu za tieto extenzory v pozdĺţnej ose 

sa zúţi ich profil. Tým sa pevne uchytia za prst. Odstraňujú sa jednoducho tým, ţe sa stlačia 

obidva konce návleku proti sebe. Návlek sa skráti, profil sa rozšíri a prst sa ľahko uvoľní. 

Krvavé metódy extenzie zahrňujú Crutchfieldovu, Klappovu-Kirschnerovu a →Steinmannovu 

extenziu. Crutchfieldova extenzia je vhodná pri poranení krčnej chrbtice. Je to špeciálna svorka 

opatrená 2 bodcami, kt. sa zavádza z 2 krátkych incízií pod vonkajšiu vrstvu diploickej kosti v 

biaurikuulárnej čiare. Pomocou nej sa zabezpečuje dostatočný ťah 8 – 16 kg za hlavu. Vhodne 

imobilizuje a pri neobmedzuje pacienta ako Glissonova slučka (pri hovore a jedení). Pri 

Klappovej-Kirschnerovej extenzii sa vrtačkou zavádza tenký Kirschnerov drôt do typických miest, 

ako je pätová kosť, tuberositas tibiae, epikondyly stehnovej kosti, olekranon a i. Drôt sa pripevní 

do sobitnej podkovy, za kt. sa zapojí závaţie potrebnej hmotnosti (1/10 aţ 1/7 hmotnosti 



pacienta). Drôt má byť čo najkratší (podkova sa pribliţuje čo najviac ku koţi, ale nesmie na ňu 

tlačiť) a musí byť napnutý v podkove. Starostlivo treba pritom sledovať stav koţe v miestach, kde 

ju drôt perforuje (riziko infekcie koţe, najmä perforovanej kosti).  

• Extenzie pomocou elastických materiálov (Delbetove kruhy) – aplikuje sa výnimočne, väčšinou v 

kombinácii s inými extenziami. Ťah sa dosahuje vhodne 

napätými gumovými hadicami Nevyhnutná je pritom trvalá 

kontrola a úprava ťahu. Uplatňuje sa pri konštrukcii extenzií na 

hornej končatine, prstoch ap. 

 

 

Extenzie pôsobiace vlastnou hmotnosťou. a – Sajrov aparát; b – 

Glissonova slučka 

 

 

  

 

Extenzie pôsobiace  ťahom závažia      

 

 

 

 

 

 

Extenzia pomocou Böhlerových  nálevkových extenzorov 

 

 

 

 

 

                Extenčný aparát na kolenový kĺb  
 
 
 
 
           
 
          
 Mastizolová extenzia 



 

 

 

 

 

 

 

                     

      Klappova-Kirschnerova  extenzia                            

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rôzne druhy extenzie 

 
 

extenzometer – technický reometer 

deformujúci tlakom. Extenzometrická hodnota je 



plocha al. stredný priemer plochy, kt. pôsobením definovaného tlaku pokryje štandardné 

mnoţstvo vzorky liečiva (masti, krému). 

              Extenzometer 

 

 

 

 

 

exterior, oris – [l.] vonkajší, zvonka. 

externum – liek na vonkajšie pouţitie. Pripravený v lekárňach sa označuje červeným štítkom s 

čiernym textom. 

exter(n)us, a, um – [l.] externý, vonkajší, leţiaci na vonkajšej strane. 

Exterol
®
 (Dermal) – dezinficiens; karbamid hydrogénperoxidu. 

extero(re)ceptivus, a, um – [l. exter(us) vonkajší + l.  capere chápať] extero(re)ceptívny, 

vybavujúci sa podráţdením vonkajšieho snímača, týkajúci sa vnímania podnetu zvonka. 

extinkcia – [extinctio] 1. Fyz. logaritmická miera →absorpcie svetla pri jeho prechode roztokom 

(→Lambertov-Beerov zákon); meria sa pomocou →fotometrie. 2. Fyziol. Vyhasnutie 

podmienených reflexov pri chýbaní nepodmieneného podnetu. 3. Psychol. vymiznutie naučeného 

správania pri neopakovaní spojenia podnetu a reakcie al. nedostatočnom posilňovaní 

odmeňovaním; →behaviorizmus.  

extinctio, onis, f. – [l. extingere vyhasiť] →extinkcia. 

extorsio, onis, f. – [l. extorquere vykrútiť] extorzia, vykrútenie, vymknutie, podvrtnutie. 

extr. – skr. na recepte pre extractum extrakt, výťaţok. 

extraarticularis, e – [extra- + l. articulus kĺb] extraartikulárny, mimokĺbový. 

extracapillaris, e – [extra- + l. capillaris vlásočnicový] extrakapilárny, mimovlásočnicový. 

extracapsularis, e – [extra- + l. capsula puzdro] extrakapsulárny, mimopuzdrový. 

extracardialis, e – [extra- + g. kardiá srdca] extrakardiálny, mimosrdcový. 

extracellularis, e – [extra- + l. celulla bunka] extracelulárny, mimobunkový. 

extracerebralis, e – [extra- + l. cerebrum mozog] extracerebrálny, mimomozgový. 

extracorporalis, e – [extra- + l. corpus telo] extrakorpárálny, mimotelový. 

Extracort
®
 (Basotherm) – glukokortikoid, antiflogistikum; →triamcinolón. 

extracranialis, e – [extra- + g. kránion lebka] extrakraniálny, mimomozgový.  

extractio, onis, f. – [l. extrahere vytiahnuť] →extrakcia. 

extractum, i, n. – [l. extrahere vytiahnuť] →extrakt. 



Extractum absinthii – extrakt z paliny pravej; →Artemisia absinthium. 

Extractum belladonnae – extrakt z ľuľkovca zlomocného. Obsahuje asi 1,5 % hyosciamínu; 

spazmo-lytikum (→Atropa bella-donna). 

Extractum calami – extrakt z puškvorca obyčajného; →Acorus calamus. 

Extractum centaurii – extrakt zo zemeţlče menšej; →Centaurium erythrea.  

Extractum conii – extrakt z bolehlavu škvrnitého (→Conium maculatum). 

Extractum digitalis – extrakt z náprstníka (Digitalis lanata, D. purpurea). 

Extractum e dermatophagoides pteron →Bencard HDM
®
 inj. 

Extractum eleutherococci
®
 (Medexport) – Extractum elleu-theriococci standardisatum. 

Roborans. Ide o nešpecifické stimulans, kt sa pouţíva v th. neurastenických sy., pri somatickom 

oslabení, psychickej a fyzickej únave, na zvýšenie obrany org. pri riziku ochorení z nachladenia. 

Nie je vhodný ako monoterapia ťaţkých úzkostných stavov a funkčných psychóz. U 

hypertonikov je ţiaduca zvýšená opatrnosť. 

Extractum faecis siccum – výťaţok hydrolyzátu kvasníc (Faex medicinalis) zmiešaný s 

vysušenými kvasnicami a usušený vo vákuu. Pouţíva sa ako zdroj vitamínov skupiny B, 

dietetikum, pomocná látka (plnivo tbl.); →liečivé kvasnice. 

Extractum filicis (maris) – extrakt z paprade samčej (Aspicium filix-mas), obsahuje kys. 

filixovú a aspidinofilicín; pouţíval sa ako anthelmintikum. 

Extractum fluidum – výluh drogy, kt. 1 ml obsahuje 1 g účinnej drogy. 

Extractum helianthii – extrakt zo slnečnice ročnej; →Helianthus annuus. 

Extractum hyosciami – extrakt z durmanu obyčajného; →Datura stramonii. 

Extractum liquiritiae – extrakt zo sladkovky hladkoplodnej; →Glycyrrhiza glabra. 

Extractum malti – výťaţok z naklíčeného jačmeňa, z kt. sa získava maltóza. 

Extractum opii – extrakt z →ópia, obsahujúci asi 20 % morfínu.  

Extractum thymi fluidum – výluh z materinej dúšky obyčajnej; →Thymus vulgaris. 

Extractum valerianae – extrakt z valeriány lekárskej; →Valeriana officinalis. 

extraduralis, e – [extra- + l. (mater) dura tvrdá mozgová blana] extradurálny, leţiaci mimo, 

navonok od tvrdej mozgovej blany; epidurálny. 

extraembryonicus, a, um – [extra- + g. embryon zárodok] extraembryový, mimozárodkový. 

extrahepaticus, a, um – [extra- + g. hepar pečeň] extrahepatálny, mimopečeňový. 

extrahovateľné nukleárne antigény – ENA, antigény bunkového jadra, proti kt. sa zistili 

antiprotilátky. AntiENA sú orgánovo špecifické autoprotilátky proti týmto antigénom. Vyšetrujú 

sa pri imunopatologických stavoch, najmä systémových. Patria sem napr. Sm antigén – 

glykoproteín obsiahnutý v bunkovom jadre, pozit. napr. pri lupus erythematosus systemicus, 

overlap syndróme), anti SA a anti SS (pozit. napr. pri lupus erythematosus systemicus 

a Sjögrenovom sy., systémovej sklerodermii, tyreotoxikóze a i. imunopatologických stavoch), 



anti Sci-70 (topoizomeráza, značne špecifická pre systémovú sklerodermiu) a i. 

antisyntetázové protilátky. 

extrachromozómový – [extra- + chromosoma chromozóm] mimo chromozóm. E. gény 

v baktériách sä napr. na plazmidoch. 

extraintestinálny – [extra- + l. intestinum črevo] mimočrevný, napr. e. komplikácie črevných 

zápalov (postihnutie kĺbov, pečene, kože, oka); e. infekcia vyvolaná baktériou E. coli; por. 

extrakolický). 

extrajunkčný – [extra- + l. junctio spojenie] mimo junkcie, spojenia. Napr. svalová membrána má 

oblasť, kt. sa nachádza mimo nervosvalovej platničky. 

extrakapilárny – [extra- + l. vasa capillaria kapiláry] mimo kapiláry. Napr. e. proliferácia epitélií 

v glomerule, kt. má za následok vznik tzv. kosáčikov; por. endokapilárny. 

extrakapsulárna extrakcia – extractio extracapsularis, skr. ECCE, postup pri operácii katarakty, 

kt. spočíva v porušení predného puzdra šošovky, vymasírovaní jej jedra s následným 

výplachom, aspiráciou a ponechaním zadného pozdra šošovky v mieste. Keď je jadro šošovky 

emulzifikované, ide o fakoemulzifikáciu. Vo zvyšnom zadnom puzdra sa môţe niekedy vyvinúť 

nový zákal (cataracta secundaria). 

extrakardiálny – [extra- + g. cardia srdca] mimosrdcový. E. vplyvy na činnosť srdca (vplyvy 

nervov, liekov ap.); op. intrakardiálny. 

extrakcia – [extractio] vytiahnutie; vylúhovanie. 

1. Pôrod. vytiahnutie (napr. novorodenca, pri polohe hlavičkou vákuovým extraktorom, pri polohe 

panvovým koncom rukou, vákuovým extraktorom al. kliešťami). Rozoznáva sa polovičná a 

úplná e. (manuálna e.), kt. sa vykonáva pri panvovom konci, keď ešte nastal pôrod trupu po 

dolný uhol lopatky, ako aj pri priečnej polohe plodu, a to jednorazovo Brachtovým manévrom al. 

dvojrazovo: najprv e. pliec a ramien (Müllerovým al. Lövsetovým manévrom, príp. klasickým 

uvoľnením ramien, potom e. hlavičky (Veitov-Smellieho manéver). 

2. Urol. slučková operácia pri stresovej inkontinencii moču u ţien, kt. cieľom je repozícia funkčne 

dôleţitej oblasti močového mechúra do brušnej dutiny a zlepšenie prenosu tlaku na uretru pri 

záťaţových situáciách. Ku komplikáciám patria obštrukčné poruchy močenia a urgentná 

inkontinencia pri nadmernej korekcii. 

3. Oftal. extrakcia šošovky – operačné odstránenie šošovky pri →katarakte. 

4. Stomat. extrakcia zuba – odstránenie zuba pomocou špeciálnych nástrojov: extrakčných 

klieští; vykonáva sa väčšinou v lokálnej anestézii. Prvou fázou je luxácia zuba, t. j. prerušenie 

závesného aparátu zuba a rozšírenia alveolu pomocou kývavých a viklavých pohybov. Potom 

nasleduje vlastná extrakčná fáza– vlastné vytiahnutie zuba y alveolu.  Pri zuboch 

s rozbiehavými koreňmi, deštruovaných al. zlomených môţu nastať komoplikácie, kt. sa riešia 

separáciou (predchádzajúcim oddelením) jednotlivých koreňov a ich postupnou extrakciou 

(komplikovaná e. z.), príp. obklopením mimoperiostového laloka a odstránením radixov pod 

priamou kontrolou zraku (chirurgická e. z.). Koreň zuba, kt. sa po extrakcii zalomí a ponechjá 

in situ, príp. koreň zarastený deštruovaného zuba, sa nazýva radix relicta. Podľa stavu, 

viditeľnosti a umiestnenia koreňa sa volí technika odstránenia – od jednoduchej po chir. 

extrakciu.  



5. Farm. vylúhovanie; premena látky z jednej fázy do druhej; oddelenie určitej látky zo zmesi 

iných látok rozpúšťadlom; oddeľovanie látok (separácia, izolácia) na základe ich rozdielnej 

rozpustnosti vo vhodne zvolenom rozpúšťadle (e. v systéme tuhá látka–kvapalina), al. na 

základe ich rozdielnej rozpustnosti v dvoch vzájomne nemiešateľných rozpúšťadlách (e. v 

systéme kvapalina–kvapalina). Prechod oddeľovanej látky z tuhej do kvapalnej fázy al. z jednej 

kvapalnej fázy do druhej nastáva →difúziou.  

Pri e. v systéme tuhá látka – kvapalina sa na vopred upravený tuhý materiál (rastlinnú drogu 

ap.) pôsobí rozpúšťadlom (vylúhovadlom), v kt. sú rozp. pokiaľ moţno len ţiaduce účinné 

zloţky, a vzniknutý rozt. – kvapalný extrakt sa oddelí od tuhého zvyšku – rafinátu. 

Extrakčné metódy tu môţu byť diskontinuálne (periodické), kontinuálne al. polokontinuálne. Pri 

diskontinuálnych metódach (→macerácia) sa extrahovaný materiál a vylúhovadlo plnia do 

extraktora po jednorazových vsádzkach (periodicky) a po určitom čase, ideálne po dosiahnutí 

rovnováhy, sa od seba oddelia. Jednorazová e. býva nedokonalá, často ju treba viacstupňovo 

opakovať. Difúzia vylúhovaných látok do výluhu – extraktu, je úmerná ich koncentračnému 

gradientu, jednorazová e. sa preto urýchli miešaním, pričom na začiatku je najrýchlejšia a s 

pribliţujúcou sa rovnováhou rýchlosť e. postupne klesá. 

Účinnejšie a rýchlejšie sú kontinuálne metódy, keď sa extrahovaný materiál a vylúhovadlo do 

extraktora dodávajú a z neho odstraňujú kontinuálne, plynulo tak, aby sa vo vylúhovadle 

neustále obnovoval koncentračný gradient. Kontinuálne metódy, napr. protiprúdová e., sú však 

technicky náročnejšie. 

Pri polokontinuálnych metódach býva vsádzka extrahovaného tuhého materiálu jednorazová, 

kým prítok vylúhovadla a odtok extraktu je plynulý, častým príkladom je →perkolácia. V 

Soxhletovom prístroji sa perkolácia uskutočňuje tak, ţe odtekajúci extrakt sa destiluje a 

oddestilované rozpúšťadlo sa plynule vracia na jednorazovú vsádzku extrahovaného materiálu, 

postup je však pouţiteľný len pri vylúhovaní stálych a málo prchavých zloţiek nízkovriacim 

rozpúšťadlom. 

E. v systéme kvapalina–kvapalina vyuţíva navzájom rozdielnu rozpustnosť oddeľovaných 

zloţiek v dvoch pokiaľ moţno nemiešateľných (obmedzene miešateľných) rozpúšťadlách, kt. 

utvárajú dvojfázový kvapalinový systém. Často sa extrahuje z vodného rozt. (vodnej fázy) 

zloţka lepšie rozpustná v pridanom málo polárnom org. rozpúšťadle – benzén, cyklohexán, éter 

ap. Do org. rozpúšťadiel sa z vodnej fázy extrahujú (vytrepávajú) najmä málo polárne org. zlúč. 

(molekuly) a niekt. neionizované anorganické látky (jód). Pretrepávaním dvojfázového systému 

sa difúziou extrahovanej zloţky cez fázové rozhranie ustáli rozdeľovacia (extrakčná) rovnováha 

a po rozvrstvení státím al. odstredením sa vodná a org. fáza od seba oddelia. Ak extrahovaná 

zloţka nepodlieha konkurenčným vedľajším rovnováham (ionizácia ap.), po pretrepaní sa 

pomer jej koncentrácie vo vodnej a org. fáze rovná jej rozdeľovaciemu koeficientu, t. j. pomeru 

rozpustnosti v týchto fázach, a nezávisí od jej celkového mnoţstva. V takom prípade sa výťaţok 

extrakcie vyráta z príslušného rozdeľovacieho koeficientu a objemu obidvoch fáz, pričom je 

výhodná viacstupňová, opakovaná e. s čo najmenšími podielmi org. rozpúšťadla. Do 

nepolárnych rozpúšťadiel nie sú extrahovateľné ionizované látky, ionizáciu pri e. kyslých zloţiek 

(karboxylových kys., fenolov ap.), preto potlačenie okyslením vodnej fázy a pri e. zásaditých 

zloţiek, naopak, jej alkalizáciou. Do mierne polárnych rozpúšťadiel, ako je chloroform 

(→dielektrická permitivita) moţno extrahovať aj niekt. elektrolyty vo forme iónových párov, 



najmä ak katión aj anión sú org. povahy s lipofilnými skupinami. E. iónových párov liečiv s 

opačne nabitými iónmi farbív nasledovaná fotometriou je významnou analytickou metódou. 

extrakoitový – [extra- + l. coitus súloţ] nekoitový, prebiehajúci mimo koitus. Napr. e. sexuálna 

aktivita (petting), e. pohlavný styk (felácia, cunnilingus a i.). 

extrakolický – [extra- + l. colon hrubé črevo] mimo hrubé črevo. Pouţíva sa najmä na opis 

mimočrevných prejavov proktokolitídy (napr. kĺbových, očných). 

extrakonárna kolaterála – [extra- + l. arteria coronaria vencovitá tepna + l. collateralis pobočný] 

kolaterála v koronárnom riečisku medzi kornárnym riečiskom  a inými tepnami, napr. 

mamárnymi; por. interkoronárny a intrakoronárny. 

extrakorporálny – [extra- + l. corpus telo] mimotelový. Umiestnenie určitých zariadení na 

podporu niekt. telových funkcií zamená nemoţnosť ich prechodného umiestnenia a fungovania 

(t. j. miniaturizáciu) v ľudskom tele. 

Extrakorporálna membránová oxygenácia – angl. extracorporeal membrane oxygenation, 

ECMO. Metóda umoţňujúca dodávku kyslíka aj bez ventilácie pľúc. Má význam pri ťaţšom 

postihnutí pľúc. Umoţňuje dočasné nahradenie funkcie pľúc (krv sa okysličuje mimo telo v 

oxygenátore) Ide o modifikovaný kardiopulmonálny bypass, kt. sa pouţíéva na zabezpečenie 

prívodu kyslíka, odstraňovania oxidu uhličitého na mimotelových membránach a na podporu 

cirkulácie. Metóda sa pouţíva u novorodencov s tzv. pretrvávajúcou fetálnou cirkuláciou, 

účinnosť u ostatných detí a dospelých je sporná. 

Extrakorporálny obeh – mimotelový obeh. Metódas nahráízdajúca funkciu srdca a pľúc 

pacienta počas operácie. Zabezpečuje krvný obeh a oxygenáciu krvi, a tým umoţňuje vykonať 

niekt. zloţité operácie, najmä na srdci. 

 extrakorpuskulárny – [extra- + l. corpusculum teliesko] mimo telisok, obyčajne v zmysle 

krviniek. Napr. e. hemolytická anémia, kt. príčina je mimo erytrocyt. Sú obyčajne získané, napr. 

autoimunitné, poliekové, toxické. 

extrakt – [extractum] výťaţok; kvapalný, zahustený al. suchý výluh z drog. Podľa konzistencie 

hotového e. sa rozoznávajú e. tekuté (extracta fluida), riedke (extracta tenua), husté (extracta 

spissa) a suché (extracta sicca); v súčasnosti sa prakticky vyuţívajú len e. tekuté a suché; 

→extrakcia. 

extralaryngealis, e – [extra- + g. larynx hrtan] extralaryngeálny, mimohrtanový. 

Extralax
®
 ‹supp. (Léčiva) – Bisacodylum 10 mg v 1 čapíku; laxatívum; →bisakodyl. 

extralobaris, e – [extra- + l. lobus lalok] extralobárny, mimo lalok. 

extraluminalis, e – [extra- + l. lumen priesvit] extraluminálny, mimo priesvit. 

extralymphaticus, a, um – [extra- + l. lympha miazga] extralymfatický, mimomiazgový, mimo 

lymfatické tkanivo. 

extramammaris, e – [extra- + l. mamma prsník] extramamárny, mimo prsník. 

extramedullaris, e – [extra- + l. medulla dreň] extramedulárny; 1. mimodreňový, napr. 

mimodreňová krvotvorba, kt. prebieha mimo kostnú dreň, najmä v slezine a pečeni (je normálna 

v embryovom vývoji, u ľudí sa po narodení vyskytuje len pri niekt. chorobách, napr. 

myelofibróze); 2. mimo miechu; op. intramedullaris 



extramucosus, a, um – [extra- + l. mucosa sliznica] extramukózny, mimo sliznicu; op. 

intramucosus. 

extramuralis, e – [extra- + l. murus stena, hradba] extramurálny, mimo budovu, ústav, mimo 

stenu nejakej dutiny (napr. extramurálny myóm). 

Extramycin
®
 (Bayer) – antibiotikum; →sisomicín. 

Extranase
®
 (Rorer) – antiflogitikum; →bromelaín. 

extranodalis, e – [extra- + l. nodus uzol, uzlina] mimouzlový, mimouzlinový. 

extranosocomialis, e – [extra- + g. nosokomeion nemocnica] extranozokomiálny, mimone-

mocničný. 

extranuclearis, e – [extra- + l. nucleus jadro] extranukleárny, mimojadrový.  

extraocularis, e – [extra- + l. oculus oko] mimoočný; op. intraocularis. 

extraoralis, e – [extra- + l. os-oris ústa] extraorálny, mimoústny. 

extraordinarius, a, um – [extra- + l. ordo poriadok, rad] extraordinárny, mimoriadny, osobitný. 

extraossealis, e – [extra- + g. os, ossis kosť] mimokostný. Napr. e. myelóm; op. intraossealis. 

extrapelvicus, a, um – [extra- + l. pelvis panva] extrapelvický, mimopanvový. 

extrapenilný – [extra- + l. penis pohlavný úd] mimo penisu. Na mechanizme erekcie sa 

zúčastňujú extrapenilné a intrapenilné faktory (cievy, nervy). 

extrapericardialis, e – [extra- + l. pericardium osrdcovník] extraperikardiálny, mimo, navonok od 

osrdcovníka. 

extraperitonealis, e – [extra- + l. peritoneum pobrušnica] extraperitoneálny, leţiaci v brušnej 

dutine mimo pobrušnicu, pred pobrušnicou (prae-) al. za ňou (retroperitonealis). 

extrapharyngealis, e – [extra- + g. farynx hltan] extrafaryngeálny, mimohltanový. 

extraphalangealis, e – [extra- + g. falanx člen, článok] extrafalangeálny, mimočlánkový. 

extraplacentaris, e – [extra- + l. placenta plodové lôţko] extraplacentárny, leţiaci mimo 

maternicové lôţko. 

extrapleuralis, e – [extra- + g. pleura pohrudnica] extrapleurálny, mimopohrudnicový. 

extrapolácia – obdoba interpolácie pre prípad, ţe ide o určenie hodnoty funkcie v bode leţiacom 

mimo vyšetrovanej oblasti. 

extrapotenčný blud – druh makromanického bludu: pacient sa pokladá za neobyčajne silného, 

bohatého ap. Vyskytuje sa pri progresívnej paralýze  

extrapulmonalis, e – [extra- + l. pulmo pľúca] extrapulmonálny, mimopľúcny. 

extrapyramidalis, e – [extra- + l. pyramis ihlan] extrapyramídový, leţiaci mimo pyramídovej 

dráhy; patriaci k extrapyramídovému systému. 

extrapyramídové príznaky – [extra- + pyramídová dráha] príznaky vznikajúce pri poruche 

extrapyramídového systému, t. j. pri dysregulácii svalového tonusu a pohybu Rozlišuje sa 

hypertonicko-hypokinetický sy. (napr. pri Parkinsonovej chorobe) a strasom a svalovou 



rigiditou (v úpopredí sú poruchy mimiky, chôdze a drţania tela) a hypotonicko-hyperkinetický 

sy. (chorea, atetóza, hemibalizmus, dystónia a i.). Príčinou môţe byť lézia príslušných oblastí 

al. vplyv vonkajších látok (niekt. lieky, alkohol). 

extrapyramídový systém – [extra- + pyramídová dráha] skr. EPS, súhrn všetkých kôrových 

a podkôrových jadier a ich spojení (dráh), kt. nie sú súčasťou pyramídovej dráhy. Je 

zodpovedný za udrţovanie svalového napätia (tonusu) a za koordináciu pohybov. Činnosť EPS 

prebieha mimovôľovo a súbeţne s vôľovou pohybovou aktivitou iniciovanou pyramídovou 

dráhou a príslušnými kôrovými oblasťami mozgu, z kt. vychádza. Súčasťou EPS sú najmä 

bazálne gangliá, štruktúry mozgového kmeňa (ncl. ruber, substantia nigra, centrá pre 

rovnováhu, retikulárna formácia a i.), mozočka (ncl. dentatus) a nespočetné spoje medzi nimií, 

ako aj s ostatnými časťami CNS (kôrou, miechou a i.).  

extr. aq. – skr. na recepte pre extractum aquosum vodný extrakt. 

extrarenalis, e – [extra- + g. ren oblička] extrarenálny, mimo obličku, leţiaci navonok od obličky. 

extraskeletálny – [extra- + g. skeleton kostra] mimokostrový. Napr. e. kalcifikácia pri terciárnej 

hyperparatyreóze. 

extrasomaticus, a, um – [extra- + g. soma telo] extrasomatický, mimotelový. 

Extra Strength Maalox Plus-Cher
®
 susp. – antacidum s vysokým obsahom aktívnych látok, 

najmä →simetikónu. Zloţenie: Magnesii hydroxidum 450 mg + Aluminii hydroxidum 500 mg + 

Simeticonum 40 mg v 5 ml suspenzie. Má nízky obsah sodíka (0,25 mg Na/ml) a expeduje sa s 

príchuťou čerešní al. mäty. Neutralizačná kapacita je 26,1 mekv. v 5 ml suspenzie. 

extrasystola – [extrasystole] skr. ES, mimo pravidelného základného rytmu predčasne al. 

oneskorene vznikajúca srdcová kontrakcia; →arytmie. E. môţe byť ojedinelá al. opakovaná, 

príp. v sérii. Keď vznikajú v jednom mieste majú tieto komplexy rovnaký tvar (monotopné ES), 

keď vznikajú na rozličných miestach (polytopné ES), ich charakter sa líši. Podľa miesta vzniku 

podráţdenia sa rozoznávajú dve formy ES: 1. supraventrikulárne (predsieňové) ES 

vychádzajúce z centrier nad Hisovým zväzkom (sínusová, predsieňová, A-V ES); prejavuje sa 

predčasne sa zjavujúcou vlnou P, normálnym komplexom QRS a len zriedka kompenzačnou 

prestávkou; 2. ventrikulárne (komorové) ES, kt. môţu vychádzať z ktorejkoľvek časti 

prevodového systému, Hisovho zväzku nad vetvením (hranica predsiení a komôr); ide o 

predčasné kontrakcie len komôr, kt. sa prejavujú chýbaním vlny P pred rozšíreným a 

deformovaným komplexom QRS. Po komorovej ES nasleduje obyčajne kompenzačná 

prestávka. Pri bradykardii sa zisťujú interponované ES. ES vychádzajúce z pravej komory 

vykazujú obraz ľavokomorového bloku, ES z ľavej komory obraz pravokomorového bloku. 

Podľa výskytu sa ES delia na ojedinelé, nahromadené a ES v salvách. Keď po normálnych 

systolách nasledujú viaceré ES v konštantnom odstupe, ide o fixnú väzbu (bigeminia, 

trigeminia, polygeminia). Keď na jednu normálnu systolu pripadajú pravidelne dve ES, hovorí sa 

o extrasystólii 2:1, pri troch ES o extrasystólii 3:1 atď. Pri interponovaných ES sa mimoriadna 

systola nachádza medzi 2 normálnymi systolami bez kompenzačnej prestávky, pretoţe 

nasledujúci vzruch zo sínusového uzla prichádza v čase, keď je uţ refraktérna fáza ES 

ukončená. 

extrasystole, es, f. – [extra- + g. systolé kontrakcia] →extrasystola. 



extrasystolia, ae. f. – [extra- + g. systolé kontrakcia] extrasystólia, výskyt predčasných srdcových 

kontrakcií. 

extrathoracalis, e – [extra- + g. thorax hrudník] extratorakálny, mimohrudníkový. Napr. 

mimohrudníkové prejavy bronchogénneho karcinómu (napr. paraneoplastické prejavy 

a metastázy); op. intrathoracalis. 

extratrachealis, e – [extra- + g. trachea priedušnica] extratracheálny, leţiaci mimo priedušnicu. 

extratubalis, e – [extra- + l. tuba vajcovod] extratubárny, mimo vajcovodu. 

extraumbilicalis, e – [extra- + l. umbilicus pupok] extraumbilikový, leţiaci mimo pupok. 

extrauterinná gravidita – mimomaternicová ťarchavosť; →gravidita. 

extrauterinus, a, um – [extra- + l. uterus maternica] extrauterinný, mimomaternicový. Napr. 

graviditas extrauterina mimomaternicová gravidita. 

extravagancia – [franc. extravagance] výstrednosť, premrštenosť. 

extravaginalis e – [extra- + l. vagina pošva] extravagínový, mimo pošvu. 

extravasalis, e – [extra- + l. vas cieva] extravazálny, mimocievny. 

extravasatio, onis, f. – [extra- + l. vas cieva] extravazácia, vystúpenie telových tekutín 

(extrazátu) do okolitého tkaniva. 

extravasatum, i, n. – [extra- + l. vas cieva] →extravazát. 

extravascularis, e – [extra- + l. vas cieva] extravaskulárny, mimocievny. 

extravazácia – [extravasatio] výron tekutiny (krvi, lymfy) z ciev do okolitého tkaniva. Spevádza 

poranenie, zápaly a p.; por. exsudácia.  

extravazát – [extravasatum] výron krvi, lymfy z ciev do okolitého tkaniva.  

extraventricularis, e – [extra- + l. ventriculus ţalúdok] extraventrikulárny, leţiaci mimo ţalúdok. 

extraversio, onis, f. – [extra- + l. vertere obracať] →extraverzia. 

extravert – [extra- + l. vertere obracať]  jedinec druţnej povahy, kt. vyhľadáva spoločnosť 

a zmenu, realistický, riadi sa o empíriou; →extraverzia. 

extraverzia – [extraversio] psychol. sklon osobnosti zaoberať sa prevaţne vzťahmi k iným ľuďom; 

zámerné upozorňovanie na určité duševné stavy a rozpoloţenia; Jungov pojem, op. 

→introversio. E. vyjadruje zameranie navonok, na vonkajší svet, na objekt, a teda dominanciu 

vonkajšej závislosti (napr. čo pokladá jeho okolie, znamená viac ako čo o ňom súdi sám). 

Extrovert je prispôsobivý, realistický, utilitárne a racionálne zaloţený, otvorený, prístupný, 

spoločenský, je ovplyvňovaný tým, čo v jeho okolí platí ako norma (štandard), rád sa pohybuje 

medzi ľuďmi, ľahko nadväzuje priateľstvá, má zmysel pre to, čo vyţaduje doba, pre 

konjunktúru, pre to, čo sa ,,nosí", jeho individualita sa rozpúšťa v konvencii. Rozoznáva sa 

myšlienkový variant (empirik so zmyslom pre prax), citový variant (preberá hotové normy a 

konvencie), vnemový variant (krajný realista), intuitívny variant (realistické plány). 

Z hľadiska faktorovej analýzy ide v Cattelovom systéme o faktory A, E, F, H a Q2, v Guil-

fordovom systéme o faktory A, G, S a R; v Eyseneckovom faktore e. druhého poriadku nie sú 

všetky faktory rovnomerne zastúpené. Zachytáva najmä sociálnu iniciatívu, menej faktory 



cyklotýmie a dominancie. Spoločnou vlastnosťou e. je spoločná polarita ,,ja – prostredie", t. j. 

otvorenosť voči vplyvom prostredia, intenzívny kontakt s vonkajším svetom, zvýšená reaktivita 

na vonkajšie podnety. K faktorom e. patria: 1. Faktor cyklotýmie (sympatickosť, príjemnosť, 

angl. social agreebleness, časť zloţky druţnosť, angl. ,,gregariousness" a benevolencie. 

Vzťahuje sa výlučne na sociálne správanie a týka sa spolupráce, spoločenskosti, ochoty, 

záujmu o kontakt, spolucítenie, veľkorysosti, schopnosti adaptácie. 2. Dominancia – stupeň 

egocentrického sabapresadzovania. Patrí sem egoizmus, tvrdohlavosť, upútavanie pozornosti, 

hádavosť, sťaţovanie si, vychvaľovanie sa. 3. ,,Šikovnosť", ,,obratnosť" (angl. cleverness) 

radostnosť, zhovorčivosť, výrazová pohotovosť, prekypovanie energiou, a činorodosť, záľuba v 

zmene a vzrušujúcich situáciách, potešenie zo siláckeho konania, zvýšená nálada. Faktor 

koreluje s inteligenčnou výrazovou plynulosťou, kt. tvoria črty osobnosti, ako aj nadanie. 4. 

Sociálna iniciatíva, sociabilita vyjadrujúca skôr túţbu po sebapresadzovaní ako skutočne 

úspešné presadzovanie sa v skupine. Patrí sem ţivá nenútená pohyblivosť v spoločnosti, 

aktívne vyhľadávanie kontaktu, rýchle uzatváranie nových priateľstiev, pravý opak plachosti. 5. 

Samostatnosť – schopnosť samostatne riešiť ťaţké situácie. 

H. J. Eysenck (1989) pokladá Jungovu typológiu za špekulatívnu, ale prevzal z nej pojmy 

introverzie a extroverzie, kt. podľa K. Pawlika (1968) pokladá za najspoľahlivejšie dokázané 

faktory (dimenzie) →osobnosti. Obidva typy sú presne opísané, vyjadrujú skutočne existujúci 

zhluk vzájomných závislých vlastností; typy však vyjadrujú bipolárny výskyt, t. j. väčšina ľudí je 

ambilvalentných, obidva typy predstavujú krajné a nepočetné prípady. 

extravesicalis, e – [extra- + l. vesica mechúr] extravezikálny. leţiaci mimo močový mechúr.  

extremitas, atis, f. – [l.] koniec, pól, končatina, koncová časť orgánu. 

Extremitas acromialis – vonkajší koniec kľúčnice. 

Extremitas anterior (posterior) lienis – predný (zadný) koniec sleziny. 

Extremitas superior (inferior) renis – horný (dolný) koniec obličky. 

Extremitas sternalis – koniec kľučnice privrátený k sternu. 

Extremitas tubaria – horný pól vaječníka. 

Extremitas uterina – dolný pól vaječníka privrátený k maternici. 

extremus, a, um – [l.] extrémny, najbliţší, krajný, premrštený, výstredný. 

extr. fl. – skr. na recepte pre extractum fluidum tekutý výťaţok. 

extrin-secus – [l.] von, navonok. 

extrinsic – angl. vonkajší.  

Extrinsic asthma bronchiale – priedušková astma vyvolaná alergiou (por. atopia) na vonkajšie 

alergény (prach, pele a i.). 

Extrinsic factor – [extrin-secus von, navonok] vonkajší faktor, kobalamín; vitamín B12; por. 

intrinsic factor. 

Extrinsic Plasminogen Activator →tkanivový aktivátor plazmigonénu. 

extropia →ektropia. 



extrospectio, onis, f. – [l. extra mimo + l. spectare hľadieť] extrospekcia, metóda skúmajúca 

psychické javy objektívnym pozorovaním druhých ľudí. 

extroversio, onis, f. – [l. extra mimo + l. vertere obracať] →extraversio. 

extrovert – [l. extra mimo + l. vertere obracať] →extravert. 

extr. sicc. – skr. na recepte pre extractum siccum suchý výťaţok. 

extr. spiss. – skr. na recepte pre extractum spissum hustý výťaţok. 

extrusio, onis, f. – [l. extrudere vytlačiť] 1. extrúzia, vytlačenie, vylúčenie, vypudenie, uvoľnenie; 

2. geol. vyliatie magmy na zemský povrch; forma deflácie, keď piesok pohybujúci sa účinkom 

vetra skokom po pôdnom povrchu odštiepuje nárazmi častice pôdnych agregátov. 

extubatio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. tubus trubica] extubácia, odstránenie intubačnej rúrky z 

hrtanu. 

exuberans, antis – [l. exuberare prebývať] hojný, bohatý. 

exuberantia, ae, f. – [l. exuberare prebývať] exuberácia, hojnosť, nadbytok. 

exulceratio, onis, f. – [l. ex z, zo + l. ulcus vred] exulcerácia, zvredovatenie, tvorenie vredov. 

Exulceratio simplex – Dieulafoyov ulkus, solitárny sliznicový vred, zriedkavá forma 

ţalúdkového vredu, kt. vzniká na podklade anomálie ciev (abnormálna veľkokalibrová artéria 

prebiehajúca pod muscularis mucosae). Pri arózii cievnej steny môţe byť zdrojom ţivotu 

nebezpečného krvácania. 

exulceratus, a, um – [l. ex z, zo + l. ulcus vred] exulcerovaný, zvredovatený. 

Exuril
®
 – diuretikum, antihypertenzívum; →chlorotiazid. 

Exypaque
®
 (Nyegaard) – rtg kontrastné diagnostikum; →johexol. 

EY 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––– 

Eye-Cort
®
 (Mallard) – glukokortikoid, antiflogistikum; →hydrokortizón. 

Eye-derived Growth Factor-II – rastový faktor získaný z očí, identický s rastovým faktorom 

fibroblastov a; →FGF-II. 

Eykas
®
 (Showa Shinyaku) →riboflavín. 

Eysenck, Hans Jürgen – (*1916) angl. psychológ nem. pôvodu. Narodil sa v hereckej rodine, 

rodičia sa rozviedli, matkiným druhým manţelom sa stal ţidovský producent, a preto rodina po 

nástupe Hitlera k moci opustila Nemecko. Eysenck študoval najprv na univerzite v Dijone, 

doktorát filozofie získal na univerzite v Londýne. Pôsobil ako výskumný psychológ v Emergency 

hospital, od r. 1984 ako klin. psychológ v londýnskych nemocniciach Bethlehem Royal a 

Maudsley a prednášal na londýnskej univerzite. Zaoberal sa experimentálnou psychológiou, 

psychopatológiou a závislosťou. Utvoril koncepciu osobnosti s kruhovou schémou čŕt s osmi 

extraverzia–introverzia a stabilita–labilita (neuroticizmus), navrhol dotazníky na ich meranie 

(EPI, MMQ, MPI), zisťoval vzťahy typov neuróz k osobnosti, napr. polarity dystmýmia–hystéria 

k introverzii–extraverzii. Venoval sa aj problému motivácie a inteligencie. Je známy ostrou 

kritikou psychoanalýzy a projektívnych testov, najmä Rorschachovho. V tejto súvislosti 



prekvapil jeho kladný vzťah k parapsychológii (Objasnené záhady, 1994). Redigoval zborník 

,,Behaviour therapy and the neuroses" (1960), od r. 1963 spolu s Rachmanom časopis 

,,Behaviour research and therapy". 

Eye-Sul
®
 (Mallard) – chemoterapeutikum; →sulfacetamid. 

EZ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

-éza – [g. -esis] koncovka označujúca väúčšinou dej al. činnosť, napr. diapedéza, diuréza, 

enuréza, elektroforéza; môţe označovať aj poruchu, napr. paréza, stav (diatéza) al. polohu 

(protéza). 

ezaprazol  – syn. esaprazolum, hexaprazol, exaprazol, N-cyklohexyl-1-piperazínacetamid, 

C12H23N3O, Mr 225,33; antiulcerózum (Prazol
®
). 

Ezaprazol 

 

E-Z-HD
®
 (Heyden) – rtg. kontrastná látka; síran bárnatý. 

ezocín – protamín zo spermy šťuky obyčajnej (Esox lucius). 

ezodeviácia – [esodeviatio] 1.ezofória; 2. ezotropia. 

ezoetomoiditída – [oesoethmoiditis] zápal etmoidového sínusu. 

ezofagalgia, ae, f. – [oesophagalgia] bolesť paţeráka. 

ezofagektázia – [oesophagectasia] dilatácia paţeráka. 

ezofagektómia, ae, f. – [oesophagectomia] chir. odstránenie, excízia časti (parciálna) al. celého 

(totálna) paţeráka. 

ezofagizmus – [oesophagismus] spazmus paţeráka, ezofagospazmus. 

ezofagitída →oesophagitis. 

ezofagobronchiálny – [oesophagobronchialis] týkajúci sa paţeráka a priedušiek al. komunikujúci 

s paţerákom a prieduškami. 

ezofagoduodenostómia – [oesophagoduodenostomia] chir. anastomóza medzi paţerákom a 

dvanástnikom. 

ezofagodýnia – [oesophagodynia] bolesti v paţeráku, ezofagalgia. 

ezofagoenterostómia – [oesophagoenterostomia] chir. anastomóza medzi paţerákom a tenkým 

črevom po totálnej gastrektrómii. 

ezofagoezofágostómia – [oesophagooesophagostomia] chir. anastomóza medzi dvoma úsekmi 

paţeráka. 

ezofagofarynx – [oesophagopharynx] distálna časť hltana, v kt. sú cirkulárne usporiadané vlákna 

m. constrictos inferior. 

ezofagofundopexia – [oesophagofundopexis] chir. fixácia fundu ţalúdka k paţeráku. 



ezofagogastrektómia – [oesophagogastrectomia] chir. odstránenie paţeráka a ţalúdka, 

obyčajne distálnej časti paţeráka a proximálnej časti ţalúdka. 

ezofagogastrický – [oesophagogastricus] týkajúci sa paţeráka a ţalúdka. 

ezofagogastroanastomóza – [oesophagogastroanastomosis] chir. anastomóza medzi paţerá-

kom a ţalúdkom. 

ezofagogastroduodenoskopia – [oesophagogastroduodenoscopia] endoskopické vyšetrenie 

paţeráka, ţalúdka a dvanástnika. 

ezofagogastromyotómia – [oesophagogastromyotomia] →ezofágokardiotómia. 

ezofagogastroplastika – [oesophagogastroplastica] plastická úprava paţeráka a ţalúdka; 

kardioplastika. 

ezofagogastroskopia – [oesophagogastroscopia] endoskopické vyšetrenie paţeráka a 

dvanástnika. 

ezofagogastrostómia – [oesophagogastrostomia] chir. anastomóza medzi paţerákom a 

ţalúdkom. 

ezofagografia – [oesophagographia] rtg vyšetrenie paţeráka pozit. kontrastnou látkou 

(suspenzia al. pasta síranu bárnatého) podanou p. o., kt. po prehltnutí jemne povlečie povrch 

sliznice paţeráka (reliéfová náplň), príp. paţerák celkom vyplní (odliatková náplň). V priebehu 

vyšetrenia sa sledujú morfologické aj funkčné zmeny paţeráka. E. sa dá vhodne doplniť 

metódou dvojakého kontrastu. Pri vyšetrení steny paţeráka sa robí parietografia 

(pneumomediastínum a negat. al. pozit. kontrastná náplň paţeráka). Na zobrazenie 

paţerákových varixov je vhodné vyšetrenie v hypotónii (ovplyvnením pohyblivosti paţeráka 

liekmi) al. Valsalvovým a Müllerovým manévrom. Pri e. sa pouţíva aj rtg. kinematografia, 

televízia a magnetický záznam rtg. obrazu, najmä pri zisťovaní funkčných zmien paţeráka. E. 

významne dopĺňa endoskopické vyšetrenie. 

ezofagogrogram – [oesophagogramma] rtg snímka paţeráka. 

ezofagojejunoanastomóza – [oesophagojejunoanastomosis] chir., anastomóza medzi 

paţerákom a jejúnom. 

ezofagojejunogastroanastomóza – [oesophagojejunogastroanastomosis] operácia, pri kt. sa 

mobilizuje izolovaný úsek jejúna a utvára anastomóza jeho proximálneho konca s ezofágom a 

jeho distálneho konca so ţalúdkom. 

ezofagojejunoplastika – [oesophagojejunoplastica] nahradenie paţeráka úsekom jejuna. 

ezofagojejunostómia – [oesophagojejunostomia] chir. anastomóza medzi paţerkom a úsekom 

jejuna. 

ezofagokardiomyotómia – [oesophagocardiomyotomia] incízia svaloviny paţeráka a kardie 

ţalúdka pri operácii achalázie paţeráka. Pôvodná operácia pozostávala z myotómie prednej a 

zadnej steny paţeráka; v súčasnosti sa pouţívajú modifikácie a vykonáva sa len predná 

myotómia bez preťatia sliznice, napr. Hellerova ezofagomyotómia. 

ezofagokéla – [oesophagocele] abnormálna distenzia paţeráka; prietrţ paţeráka; protrúzia 

sliznice a podslizničného tkaniva paţeráka cez pretrhnutú svalovú vrstvu s utvorením vydutiny.  



ezofagokologastrostómia – [oesophagocologastrostomia] chir. utvorenie nového spojenia 

medzi paţerákom a ţalúdkom interpozíciou úseku čreva. 

ezofagokoloplastika – [oesophagocoloplastica] excízia časti paţeráka a jej nahradenie úsekom 

hrubého čreva. 

ezofagolaryngektómia – [oesophagolaryngectomia] en bloc excízia horného cervikálneho úseku 

paţeráka a hrtana. 

ezofagológia – [oesophagologia] náuka o paţeráku a jeho chorobách. 

ezofagomalácia – [oesophagomalacia] zmäknutie stien paţeráka natrávenou ţalúdkovou 

šťavou, obyčajne post mortem. 

ezofagomykóza – [oesophagomycosis] ochorenie paţeráka vyvolané hubami. 

ezofagomyotómia – [oesophagomyotomia] incízia svaloviny paţeráka, týka sa najmä jeho 

distálneho úseku.  

Hellerova ezofagomyotómia – ezofagokardiotómia.  

ezofagoplastika – [oesophagoplastica] plastická operácia na paţeráku. 

ezofagoplikácia – [oesophagoplicatio] operácia zúţeného paţeráka zriasením jeho stien.  

ezofagoptóza – [oesophagoptosis] prolaps paţeráka. 

ezofagorespiračný – [oesophagorespiratorius] týkajúci sa paţeráka a dýchacích ciest al. 

komunikujúci medzi paţerákom a priedušnicou, resp. prieduškami.  

ezofagoskop – [oesophagoscopus] endoskop na endoskopické vyšetrenie paţeráka. 

ezofagoskopia – [oesophagoscopia] endoskopické vyšetrenie paţeráka. Umoţňuje prehliadnuť 

vnútro paţeráka. Väčšinou je súčasťou fibroskopie hornej časti GIT (spolu s vyšetrením ţalúdka 

a dvanástnika). Umoţňuje dg. zúţenia paţeráka, nádorov, refluxu, paţerákových varixov, 

niekedy s moţnosťou ich sklerotizácie. Rigidná ezofagoskopia sa vykonáva pri odstraňovaní 

cudzích telies. 

ezofagospazmus – [oesophagospasmus] kŕč svaloviny paţeráka.  

Akútny ezofagospazmus vyvoláva reakcia svaloviny paţeráka na rozličné podnety, napr. 

prehltnutie veľkého, suchého sústa, najmä po psychickom vzrušení, strachu al. pocite odporu. 

Prejavujú sa bolesťami za hrudnou kosťou, príp. dysfágiou. Nemajú väčší klin. význam. 

K chronickým ezofagospazmom patria difúzne e. následkom neuromuskulárnej poruchy 

hybnosti paţeráka, charakterizované substernálnymi bolesťami a dysfágiou s rtg dokázateľnými 

neúčionnými kontrakciami paţeráka. Niekedy ide o krátkotrvajúce retrosternálne bolesti, 

vyţarovanám imitujúce angina pectoris. Sekundárne ezofagospazmy môţu vznikať v oblasti 

kardie (kardiospazmus) pri ţalúdkovom al. dvanástnikovom vrede, cholelitiáze al. dráţdivom 

colon irritabile. Tzv. kučeravý paţerák je podmienený asymptomatickým segmentovaným 

spazmom paţeráka, kt. sa pri rtg vyšetrení prejaví ako pseudodivertikul. Môţe sa vyskytnúť 

najmä vo vyššom veku. Vysvetľuje sa nadmernou terciárnou peristaltikou.  

ezofagostenóza – [oesophagostenosis] zúţenie paţeráka. 

ezofagostómia – [oesophagostomia] chir. vyústeneie ezofágu na prednej strane krku. 



ezofagostomiáza – [oesophagostomiasis] parazitické ochorenie vyvolané nematódami druhu 

Oesophagostomum.  

ezofagotóm – [oesophagotomus] chir. nástroj na →ezofagotómiu. 

ezofagotómia – [oesophagotomia] chir. otvorenie, preťatie paţeráka. 

ezofagotrachealis, e – [oesophagotrachealis] paţerákovo-pridušnicový. 

ezofagus – ezofág, paţerák; →oesophagus. 

ezofória – [esophoria]  1. odchýlka očnej osi nazálnym smerom (latentné, skryté, zbiehavé 

škúlenie z porušenej rovnováhyvnútorných očných svalov); 2. odchýlka smerom nahor; 3. 

stáčanie oka okolo pozdĺţnej osi: →heterofória.  

ezogastritída – [esogastritis] zápal sliznice ţalúdka. 

ezohyperforia – [esohyperphoria] latentné škúlenie s uchyľovaním pravého oka dovnútra a 

nahor. 

ezofylaxia – [esophylaxia] obranná bunková a humorálna reakcia proti endogénnym chorobám. 

ezokatafória – [esocatophoria] škúlenie, pri kt. zrakové osi smerujú nadol a dovnútra. 

ezosfenoiditída – [esosphenoiditis] osteomyelitída klinovej kosti. 

ezoterický – [esotericus] zameraný do vnútra, skrytý, utajovaný, tajomný, určený len 

zasvätencom. 

ezoterizmus – [esoterismus] 1. skryté, resp. skrývané učenie; 2. metóda objavovania skrytého a 

s tým súvisiaci spôsob nekonvenčných foriem odovzdávania týchto objavov. Pôvodne bol e. 

učenie, kt. niekt. g. filozofi odovzdávali len ústne vybraným ţiakom (napr. Pytagoras a 

alexandrijskí neopytagorovci). Neskôr sa význam tohto pojmu rozšíril na skryté, okultné javy 

(→okultizmus). Vychádza z večnej túţby človeka odhaľovať tajomstvá, potreby 

→transcedencie, zo snahy prekročiť hranice konvenčného poznania (Faustov komplex). 

Univerzálnym jazykom e. je symbolizmus. V súčasnej gnozeológii sa rozlišujú raciomorfné a 

eidomorfné formy poznania (Riedl, 1981 a i.) – prvé sa opierajú o vnímanie a logické pojmové 

myslenie, druhé o vizuálne myslenie prostredníctvom ,,obrazov", ku kt. patria aj hieroglyfy, 

geometrické, číselné a i. symboly. V e. je v obsahu i metóde zvýraznený rozpor medzi pojmom 

a symbolom, slovom a obrazom, vnímaním a zrením (resp. vciťovaním, introspekciou), medzi 

racionálnym a iracionálnym, magickým myslením. 

E. vychádza z variantných foriem myslenia, viacedimenzionálneho poznávania. Okrem 

racionálneho myslenia (Aristotelova logika) uznáva aj metódy prenikania k ,,vnútornej podstate" 

predmetov a javov, kt. sú neprístupné pojmovo logickej analýze. Nejde však len o otázku foriem 

poznávania, ale aj kladenia otázok. Pretoţe sa kresťanstvo vyhýbalo niekt. otázkam, vzniklo v 

minulom stor. rozsiahle hnutie ,,ex oriente lux" (svetlo z Východu), kt. zaplavilo Európu a Sev. 

Ameriku indickou teozofiou.  

Novodobou vlnou e. je hnutie New Age (Berman, Bohm, Capra, Sheldrake a i.), kt. sa snaţí 

obohatiť prírodné vedy orientálnou spiritulatitou. ,,Antropologická deformácia" sa prejavuje v 

pestovaní e. ako poverčivých praktík okultizmu, ako je astrológia, cheiromantia (veštenie z 

otvorenej dlane), kartomantie (veštenie z kariet) a i. Okrem toho sa súčasný e. premieta do 

náboţenstva, snaţí sa hľadať podstatu svetových náboţenských sústav, vznikajú strediská, kde 



sa pestuje profanovaný sufizmus (islamský mysticko-asketický smer), tantra a i. orientálne 

mystické a okultné systémy.  

E. mal vplyv na literatúru a výtvarné umenie, ale preniká aj do medicíny. Študuje ezoterický 

význam prastarých mystérií, mýtov, alchýmie a náboţenských dogiem. Je výrazom tendencie 

človeka k úniku z reality k transcendentnému, realizovanej aj ako snaha o ,,rozšírenie vedomia" 

al. pestovanie psychedelických skúseností pomocou narkotík, šamanizmu, pohanských kultov, 

ale aj novodobého čarodejníctva a okultizmu. V istom zmysle je návrat k e. návratom k 

filozofickému idealizmu a transcendentalizmu. Je jedným zo symptómov krízy v ţivote modernej 

spoločnosti, psychol. súvisiacej so stimuláciou magického myslenia, ale aj prejavom odvekej a 

prirodzenej túţby po transcendencii poznania. 

ezotropia – [esotropia] uchýlenie škúliaceho oka smerom dovnútra, konvergentný strabizmus. 

E-Z-Paque
®
 (E-Z-Em Co.) – rtg. kontrastná látka; síran bárnatý. 


