I – 1. značka chem. prvku iodium; jód; 2. skr. pre inozín; 3. skr.pre (dens) incisivus (rezák)
dospelého chrupu.
i – 1. skr. pre imaginárnu jednotku; 2. skr. pre (dens) incisivus (rezák) mliečneho chrupu.
-ia – koncovka zloţených slov s významom stav, napr. eklampsia.
IAB – skr. angl. intra-aortic balloon vnútroaortový balónik; balónikový katéter.
IABP – skr. angl. intra-aortic balloon pump intraaortová balóniková pumpa.
iactatio, onis, f. – [l.] jaktácia, zmietanie sa chorého na posteli.
IAEA – skr. angl. Internationl Atomic Energy Agency Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.
IAHA – skr. angl. immune adherence hemagglutination assay imunoadherenčný hemaglutinačný test.
IAL inj. (Fidia) – Natrii hyaluronas 10 mg + Aqua pro inj. ad 1 ml inj. rozt.; oftalmologikum. Vysoko
viskózny 1 % rozt. hyaluronátu sodného izolovaného z kohútich hrebienkov. Pouţíva sa ako
adjuvans pri očných operáciách predného segmentu oka, ako je extrakcia katarakty, implantácia
intraokulárnej šošovky, keratoplastika, trabekulotómia, rekonštrukčná chir. po popáleninách.
Poskytuje ochranu exponovaným tkanivám, ako je rohovkový endotel, zlepšuje prehľadnosť
operačného poľa a uľahčuje rekonštrukciu anat. štruktúr operačného poľa. Zmierňuje reaktívnu
hyperémiu po operácii a uľahčuje hojenie rany. Injikuje sa intraokulárne (kys. hyaluronová je
normálnou súčasťou vnútroočných tekutín).
iamatológia – [g. iama liek] náuka o liekoch.
iatéria – [g. iatéron spôsob liečby] terapia, terapeutika.
iatro- – prvá časť zloţených slov z g. iatros lekár.
iatrofyzika – [iatro- + fyzika] aplikácia fyz. zákonov na medicínu. Teoretické základy i. poloţil R.
Descartes svojou korpuskulárnou teóriou. Funkcie tela sú vyvolávané pohybmi najmenších
čiastočiek. Zmyslové vnemy sú kmity nervov, kt. pokračujú do mozgu a tu vyvolávajú vírovité
pohyby. Ľudský organizmus je len umne skonštruovaný stroj, kt. pracuje podľa mat. a
mechanistických zákonov. I. sa opierala o veľké objavy svojej doby. Napr. benátsky lekár Santorio
(1561 – 1631) objavil prístroj na meranie pulzu, teplomer, porovnával hmotnosť moču, exkrétov s
hmotnosťou prijatej potravy. Pozoruhodným dielom je aj G. Borelliho (1608 – 1679) De motu
animalium. G. Baglivi (1668 – 1707) porovnáva pľúca s dúchadlom a cievy s vodotryskom a jeho
rúrami, zuby s noţnicami a ţalúdok s fľašou; biofyzika.
iatrogenia, ae, f. – [iatro- + g. gennaó rodím] iatrogénia, iatropatológia, poškodenie pacienta
zdravotníkom, najčastejšie psychogénne. Ide o pôsobenie lekára na pacienta v zápornom zmysle.
Rozlišuje sa i. somatická a psychická.
Pri somatickej iatrogénii môţe ísť o poškodenie liekmi, mechanickými zásahmi chorého – chir.
výkony, rtg vyšetrenie a th. a i.
Psychická iatrogénia je i. v uţšom zmysle. Pri styku s lekárom sú mnohí pacienti v tenzii, bývajú
ustrašení, sústredení na svoje subjektívne ťaţkosti, obávajú sa ďalšieho rozvoja horoby; sú
vnímavejší na podnety a môţu katatymne spracúvať výroky lekára, gestá ap. Môţe to byť
nedostatok záujmu, času a trpezlivosti lekára, nešetrné vyjadrenie o prognóze, cudzie slovo,
šepkanie, výstrahy o nevyhnutnosti operácie, moţnosť nahliadnutia do dokumentácie, laborat. omyl,
kritizovanie th. postupu iného lekára, neúplné al. zamlčané informácie. Nesprávny psychol. prístup k
pacientovi môţe zapríčiniť stratu dôvery v lekára, zhoršenie zdrav. stavu, ale aj vznik nového
ochorenia, príp. ohrozenie ţivota, u starších osôb aj potenciáciu suicidálnej aktivity. Môţe ísť o

psychické ovplyvnenie pacienta lekárom tak, ţe jedinec si sám začne nahovárať svoje ťaţkosti a
utvára okolo tohto jadra ďalšie „ťaţkosti“.
iatrochémia – [iatro- + chémia] aplikácia chem. poznatkov na med. V staroveku Egypťania pouţívali
hrdzu, Rimania síru (síran ţeleznatý), od čias Starého Egypta práškový antimón ako líčidlo a liek
proti očných chorobám. U Indov sa hodne pouţívala ortuť. Veľká pozornosť príprave liekov sa
venovala v konečnom období alchýmie (Paracelsovo a Helmontovo arcanum). Svojimi úspechmi v
i. sa stal známym lekárnik Sennert (1572 – 1637). Vrchol dosiahla i. v čase Sylvia (1614 – 1672)
svojím učením o kvasných procesoch, v kt. hlavnú úlohu majú kys. a zásady. T. Willis (1621 – 1675)
označil kaţdý ţivotný proces za kvasenie, kt. podlieha ţivotnému duchu (spiritus animalis)
utváranom v mozgu a sídliacom najmä v slezine a ţalúdku. Z nervového ducha a ţeravej krvnej
hmoty sa odvodzovali animálne funkcie i príčiny chorôb (napr. Helmont).
iatropatológia iatrogénia.
iatromatematika – astrologická medicína; aplikácia astrológie na med. Ide o aplikáciu zákonitostí, kt.
sa riadi pohyb nebeských telies na ľudské telo, pretoţe vraj platia tak v makrokozme, ako aj v
mikrokozme. V lekárskej činnosti sa preto pouţívajú astronomické vypočty. I. sa pestovala uţ v
Babylónii, potom ju prevzal helenistický systém, Arabi a stredovekí španielsko-ţidovskí učenci
(Avenares 1093 – 1167, Ibn-Esra; Ali Ben Rofhwan-Haly y 1060). Hieronymus Cardanus (1501 aţ
1576) pripisuje vrásky na človeku planétam. Ešte Tycho de Brahe (1546 – 1601) veril, ţe srdce ako
zdroj tepla zodpovedá Slnku, mozog (studený) Mesiacu, slezina Saturnovi.
iatromusica, ae, f. – [iatro- + l. musica hudba] teória th. vplyvu hudby 17. a 18. stor.; muzikoterapia.
Prvý opis i. pochádza od Kirchera (Campidonae 1673) „Phonurgia nova“.
iatrón – druh pamäťovej elektrónky.

IB
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ibaden 150 gtt. (Lek) – Benzathini phenoxymethylpenicillinum 150 tis. IU v 1 ml rozt. (= 20 kv.);
baktericídne, acidorezistentné, perorálne penicilínové antibiotikum so stredne širokým spektrom
účinku; penicilín.
IBI – Interpersonal Behavior Inventory – psychol. dotazník so 150 poloţkami charakterizujúcimi
manifestné interpersonálne správanie. IBI umoţňuje získať skóre v 15 kategóriách: dominancia,
potreba záujmu o vlastnú osobu, potreba uznania, úcta, agresia, pripravenosť k súladu, nedôvera,
starostlivosť, zdrţanlivosť, priateľskosť, inhibovateľnosť, sociabilita, pokora, sebapredvádzanie a
submisivita.
ibidem – [l.] tamţe, na tom istom mieste; na spomenutom mieste; skr. ib.
IBIDS-syndróm – angl. ichthyosis (ichtyóza) + brittle hair (lomivé vlasy) + impaired intelligence
(porucha inteligencie) + decreased fertility (neplodnosť) + short stature (nízka postava); Tayov
syndróm.
ibis – bocianovi príbuzný cudzokrajný brodivý vták; staroegyptský posvätný vták.
ibisovec – vyše 50 cm dlhý vták ţijúci v močiaroch a na bahnistých brehoch juţ. Európy, teplej Ázie,
Oceánie, Madagaskaru a Stred. Ameriky.
ibištek pižmový – Hibiscus abelmoschus L. (Malvaceae), ibiš, syn. ajbiš. Jednoročná aţ 2 m vysoká
rastlina z čeľade slezovitých. Má striedavé stopkaté štítkovite srdcovité a na okraji pílkovité listy.
Kvety majú ţltú päťlístkovú korunu, na dne kalíška sú purpurové. Semenník dozrieva v huňatú
ihlancovitú tobolku so sivoţltými obličkovitými semenami veľkosti hrachu. Pochádza z vých. Indie,
najviac sa pestuje v juţ. Ázii a Juţ. Amerike, a to pre voňavé semená (ambrové al. piţmové zrná), kt.
sa zbierajú, sušia a drvia na prášok. Rozdrvené semená poskytujú pri destilácii vodnou parou 0,2 –

0,6 % silice. Silica je svetloţltá, pevná a vôňou pripomína pravé piţmo. Skladá sa z farnezolu,
ambretolidu, esterov kys. octovej, ambretolovej a palmitínovej. Silica sa pridáva do vonných
kompozícií určených na parfumovanie pleťových krémov, ţelé, rúţov, líčidiel, pleťových vôd, vôd po
holení, púdrov atď. Je súčasťou luxusných pánskych a orientálných parfumov. Hibiscus flos je
zloţkou rôznych fytofarmák, napr. Hemoxier Tonicum sol. Nezrelé plody východoindického i. sú
chutnou zeleninou podobne ako plody príbuzného druhu Hibiscus esculentus L. Stonkové vlákna
moţno spriadať ako konope, podobne ako príbuzného druhu Hibiscus
cannabinus L. Červeno kvitnúci Hibiscus sabdariffa L., pôvodný v Sudáne a
pestovaný v trópoch, poskytuje zduţinatené červené kalichy, tzv. ibištekové
kvety. Tieto obsahujú rôzne org. kys. V Oriente sa z kvetov pripravuje
vynikajúci osvieţujúci nápoj (karkade). Pretoţe má aj mierne laxatívne
účinky, je vhodný na odtučňovanie. Hibiscus syriacus L. sa v subtrópoch a
ojedinele aj u nás pestuje ako okrasná rastlina.
Ibištek pižmový

ibogaín – 12-metoxyibogamín, C20H26N2O, Mr 310,42; alkaloid získaný z
rastliny iboga (Tabernanthe iboga
Baill., Apocyanaceae) rastúcej v
Kinshasy
(Kongo);
pouţíva
sa
na
výrobu
halucinogénnych
drog.
Ibogaín

ibopamín – 4-[2-(metylamino)etyl]-1-fenylénester kys. 2-metylpropánovej, C17H25No4, Mr 307,39;
inotropná látka s dopamínergickým a adrenergickým
účinkom; kardiotonikum (hydrochlorid C17H26ClNO4 – SB
7505, Inopamil, Scandine).
Ibopamín

ibrotamid –2-bróm-2-etyl-3-metylbutánamid,
(Vagoprol).
Br

CH3CH2CCONH2

CH
 \
H3C CH3

C7H14BrNO,

Mr

208,12;

sedatívum,

hypnotikum

Ibopramín

ibudilast – 2-metyl-1-[2-(1-metyletyl)pyrazolo[1,5-a]-pyridin-3-yl]-1-propanón, C14H18N2O, Mr 230,31;
antialergikum, antiastmatikum, cerebrálne vazodilatans (KC-404,
Ketas).
Ibudilast

ibufenak – kys. 4-(2-metylpropyl)benzénoctová, C12H16O2, Mr 192,25; analgetikum, antiflogistikum
(Dytransin, Ibunac).
Ibufenak
ibuprofén Ibuprofenum ČSL 4.

Ibuprof Von CT inj. a supp. (CT-Arzneimittel) – Ibuprofenum 400 mg + Aqua pro inj. ad 3 ml inj. rozt.
v 1 amp., resp. 500 mg v 1 čapíku; antireumatikum, nesteroidové antiflogistikum, analgetikum;
Ibuprofenum.
Ibuprofen Polfa tbl. obd. (Polfa) – Ibuprofenum 200 mg v poťahovanej tbl.; antireumatikum,
nesteroidové antiflogistikum, analgetikum; Ibuprofenum.
Ibuprofen DH 400 a 600 mg tbl. obd. (Generics) – Ibuprofenum 400 al. 600 mg v poťahovanej tbl.;
antireumatikum, nesteroidové antiflogistikum, analgetikum; Ibuprofenum.
Ibuprofen 200 a 400 Léčiva tbl. obd. – Ibuprofenum 200 al. 400 mg v poťahovanej tbl.;
antireumatikum, nesteroidové antiflogistikum, analgetikum; Ibuprofenum.
Ibuprofen 600 Léčiva supp. (Léčiva) – Ibuprofenum 600 mg v 1 čapíku; antireumatikum,
nesteroidové antiflogistikum, analgetikum; Ibuprofenum.
Ibuprofenum – skr. Ibuprofen., ibuprofén, ČSL 4, kys. 2-(4-izobutylfenyl)propionová, C13H18O2, Mr
206,27; nesteroidové antireumatikum, antiflogistikum, analgetikum. Je to biely al. takmer biely,
amorfný al. kryštalický prášok, charakteristického zápachu. Je
prakticky nerozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Ibuprofén

Dôkaz
a) Teplota topenia: 74 – 76 °C.
b) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky (0,500 g/l) v rozt. hydroxidu sodného (0,1 mol/l), merané
v 10-mm vrstve v rozpätí 220 – 350 nm proti tomu istému rozpúšťadlu, javí maximá pri 264  2 a pri
273  2 nm, málo zreteľné maximum pri 259  2 nm, a minimum pri 243  2 nm.
c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skú- šanej látky sa zhoduje so
spektrom overenej vzorky ibuprofénu (RL) získaným za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,4000 g vzorky sa rozpustí v 50,0 ml 95 % liehu, vopred zneutralizovaného odmeným rozt.
hydroxidu sodného 0,1 mol/l na 5 kv. fenolftaleínu do slabo červenofialového sfarbenia. Titruje sa
rovnakým odmerným rozt. do červenofialového sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,02063 g C 13H18O2.
Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádobách. Nesmie sa vydať bez lekárskeho predpisu.
Indikácie – progresívna polyartritída, osteoartróza, ankylozujúca spondylartritída, juvenilná chron.
artritída, mimokĺbový reumatizmus, vrátane fibrozitídy, lumbalgie.
Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na ibuprofén. Relat.: nosové polypy, bronchospazmus po
kys. acetylsalicylovej a i. nesteroidových antireumatikách; aktívny peptický vred; Quinckeho edém;
kachexia, psychické poruchy; gravidita, laktácia.
Nežiaduce účinky – nauzea, závraty.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,20 – 0,80 g, denná p. o. 0,4 – 3,20 g; dms p. o. 2,4 g.
Ako analgetikum sa podáva v dávke 200 mg/d niekoľkokrát/d, ako antireumatikum 3-krát 400 mg/d;
ako udrţovacia dávka stačí 3 – 4-krát 200 mg/d. Pri nevoľnosti sa osvedčuje zapiť liek mliekom. Pri
dysmenoree 1 dr. kaţdé 4 – 6 h. Denná dávka nemá prekročiť 2400 mg.
Prípravky – Obducenta ibuprofeni, RD 13621, Adran, Advil, Amibufen, Anco, Anflagen, ApoIbuprofen tbl. Apsifen, Artril 300, Bluton, Brufalgin, Brufanic, Brufen crm., drg., sir., tbl. obd.,
Brufen 400 drg., Brufen R tbl., Brufort, Buburone, Butylenin, Dolgin, Dolgirid, Dolgit,

Dolocyl, Dolo-Dolgit, Ebufac, Emodin, Epobron, Femadon, Fenbid, Haltran, Ibu-Attritin,
Ibumetin, Ibuprocin, Ibuprof von CT inj. a supp., Ibuprofen DH 400 mg tbl. obd., Ibuprofen Polfa
tbl. obd., Ibuprofen 200, 400 a 600 Léčiva  tbl. obd., Ibu-slo, Ibutid, Ibutop, Inabrin, Inoven,
Irfen 400 a 800 tbl. ret., Lamidon, Lebrufen, Liptan, Lobufen, Medipren, Mono-Attritin,
Motrin, Mynosedin, Napacetin, Nobfelon, Nobfen, Nobgen, Novogent N, Nuprin, Nurofen,
Opturem, Paxofen, Prontalgin, Rebugen, Recidol, Roidenin, Seclodin, Suspren, Tabalon,
Trendar, Urem; lyzínová soľ C19H32N2O4 – Solprofen; metylglukamínová soľ C20H35No7 –
Atrene.
ibuproxam

–

N-hydroxy--metyl-4-(2-metylpropyl)benzénacetamid, C13H19NO2,
hydroxyklamínový derivát ibuprofénu, na kt.
metabolizuje; antiflogistikum.

Mr 221,30;
sa in vivo

Ibuproxam

Ibustrin inj. sicc., tbl. (Farmitalia) Indobufenum 200 mg v 1 tbl., 200 mg v 1 amp.; antiagregans,
antitrombotikum; indobufén.
i. c. – 1. skr. intrakutánne; 2. skr. inter cibos počas jedenia.
ICAM – skr. angl. intracellular adhesion molecule, molekuly s imunoglobulínovými doménami, kt. viaţu
molekuly integrínov na povrchu iných buniek. Patria sem ICAM-1 a ICAM-2, kt. sú exprimované
endotelovými a niekt. inými bunkami po stimulácii cytokínmi.
I-cell disease – angl. choroba I-buniek; mukolipidóza II.
Icenkova choroba Cushingov syndróm.
ICE syndrome Chandlerov syndróm.
ICI 122,378 – antibiotikum produkované kmeňom SS-20 kultúry Streptomyces griseus; rastový faktor
preţúvavcov; aplazmomycín.
ICI 350 – antipyretikum, analgetikum; aminochlórtenoxazín.
ICI 29661 – insekticídum, akaricídum; pyrimitát.
ICI 32865 – antineoplastikum; etoglucid.
ICI 33828 – aktivátor adenohypofýzy (ošípaných); metalibur.
ICI 35868 – i. v. anestetikum; propofol.
ICI 38174 –


ICI 45520 –

-blokátor; pronetalol.
-blokátor, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; propranolol.



ICI 46474 – antiestrogén; tamoxifén.
ICI-47699 – antiestrogén; tamoxifén.
ICI 48213 – gonadostimulačný princíp; cyklofenil.
ICI 50123 – stimulans sekrécie ţalúdkovej šťavy; pentagastrín.
ICI 50172 –

-blokátor; praktolol.



ICI 54450 – antiflogistikum; kys. flenklozová.
ICI 55052 – kokcidiostatikum; nechinát.
ICI 55897 – antireumatikum, analóg klofibrátu; klobuzarit.

ICI 58834 – antidepresívum; viloxazín.
ICI 59118 – antineoplastikum; razoxán.
ICI 66082 –

-blokátor; atenolol.

ICI 69653 – tetracyklické diterpénové antibiotikum produkované kultúrou Cephalosporium aphidicola
Petch., špecifický inhibítor DNA- -polymerázy, pouţíva sa pri štúdiu proliferácie a diferenciácie
buniek; amfidikolín.
ICI 72222 – antihypertenzívum; cetamolol.
ICI 80008 – luteolytikum príbuzné prostaglandínu F ; fluprostenol.
ICI 80996 – aryloxymetylový analóg prostaglandínu F ; kloprostenol.
ICI 81008 – luteolytikum príbuzné prostaglandínu F ; fluprostenol.
ICI 118587 – kardiotonikum; xamoterol.
ICI 118630 – syntetický peptid, agonista analóg LH-RH; goserelín.
ICI 128436 – inhibítor aldózareduktázy; ponalrestat.
ICI 141292 –

1-blokátor;

epanolol.

ICI 156834 – inj. polosyntetické antibiotikum odvodené od cefamycínu C; cefotetam.
ICI-PP 333 – regulátor rastu rastlín; paklobutrazol.
ICN-1229 – antivirotikum; ribavirín.
ICL – Interpersonal Check List, dotazník interpersonálnej diagnózy. Predpoklad, ţe sociálne správanie
nie je úplne náhodné, viedol k snahe, konštruovať teórie, kt. by poskytovali základňu na predikciu
interpersonálneho správania (IS), ako jedného z najdôleţitejšieho aspektu osobnosti. IS sa definuje
ako správanie, kt. je pozorovateľné, vedome al. symbolicky vo vzťahu k inému reálnemu,
modálnemu al. predstavovanému jedincovi. Premenné IS moţno radiť kruhovo okolo 2
ortogonálnych polárnych dimenzií: dominancia–submisivita, hostilita–afiliácia; príp. všeobecnejšie:
pozit.–negat., aktívna–pasívna.
Teoretická schéma organizácie osobnostných dát, tzv. interpersonálny systém osobnosti, je
pokusom o klasifikačný systém IS. Systematicky odlišuje 5 úrovní IS jedinca. Umoţňuje zhromaţdiť
veľké mnoţstvo dát, kt. sú vo vzájomnom vzťahu, a opísať organizáciu osobnosti a jej zmeny pri
zachovaní značnej objektivity.
Osobnosť sa definuje ako mnohoúrovňové pletivo pozorovateľných, vedomých al. skrytých
interpersonálnych prejavov jedinca, kt. sú zamerané na redukciu úzkosti. Všetky interpersonálne
aktivity sa chápu ako pokusy jedinca vyhnúť sa úzkosti, príp. utvoriť a udrţať si pre jedinca optimálny
pocit sebaúcty.
Prispôsobenie z hľadiska celkovej organizácie osobnosti charakterizuje flexibilné, vyrovnané,
primerané a presne interpersonálne správanie. Rozdiel medzi normalitou a abnormalitou tu určujú 4
ukazovatele: 1. intenzita prejavu; 2. flexibilita versus rigidita na danej úrovni správania; 3.
vyrovnanosť versus extrémna oscilácia prejavov medzi rôznymi úrovňami správania, príp. extrémna
medziúrovňová rigidita, t. j. opakovanie rovnakých interpersonálnych operácií na všetkých úrovniach;
4. presnosť a primeranosť správania danej situácii; tento ukazovateľ je najmenej presne vymedzený.
Keď je percepcia jedinca skreslená a jeho interpersonálne prejavy „neprimerané“, správanie sa
pokladá za maladaptívne.

Kľúčovým pojmom systému je multidimenzionálna povaha osobnosti. Správanie jedinca ovplyvňujú
zloţitý, často konfliktný komplex zjavných al. skrytých motívov. Pri interpretácii nálezov si treba
uvedomiť, ţe protokol ICL je len štruktúrovanou vedomou výpoveďou o posudzovanom. „Nemerajú“
sa teda osobnostné črty, kt. existujú u daného jedinca, skôr sa podáva informácia o výskyte počtu
prvkov určitej triedy za špecifických okolností, ako je testová situácia a širší kontext súčasnej ţivotnej
situácie.
iconomania, ae, f. – [g. eikon obraz + g. maniá vášeň] ikonománia.
Iconyl – N-(4-hydroxyfenyl)glycín.
Icoral B – adrenergikum; metaraminol.
ICRF 159 – antineoplastikum; razoxón.
ICSH – skr. angl. interstitial cell stimulating hormone hormón stimulujúci intersticiálne bunky,
lutropín.
ictericus, a, um – [g. ikteros ţltačka] ikterický, vzťahujúci sa na ţltačku, ţltačkový.
icterogenes, es – [g. ikteros ţltačka + g. gennán tvoriť, z g. gignesthai vznikať] ikterogénny,
vyvolávajúci ţltačku; ţltačkového pôvodu.
icterohaemorrhagicus, a, um – [g. ikteros ţltačka + g. haima krv + g. rhagiá od rhégnynai výron]
ikterohemoragický, majúci vzťah k ţltačke a krvácaniu.
icterus, i, m. – [g.] ikterus; žltačka.
Icterus acholuricus – acholurická ţltačka, ikterus bez prítomnosti ţlčového farbiva v moči.
Icterus anhepaticus – anhepatická ţltačka vyvolaná ţlčovým farbivom utvoreným mimo pečeň.
Icterus catarrhalis – katarálna ţltačka, hepatitis parenchymatosa; obsol.
Icterus cyanoticus – cyanotická ţltačka pri chron. venostáze.
Icterus dissociatus – disociovaný ikterus, pri kt. je v moči zvýšené mnoţstvo ţlčového farbiva, nie
sú však prítomné ţlčové kys.
Icterus dynamicus i. haemolyticus.
Icterus extrahepaticus – ţltačka vyvolaná iným ochorením ako hepatopatiou.
Icterus gravidarum – ţltačka gravidných ţien.
Icterus gravis neonatorum ÄKernikterus.
Icterus haemolyticus – i. dynamicus, hemolytický, dynamický ikterus, ţltačka z nadmerného
rozpadu erytrocytov.
Icterus haemolyticus familiaris – hemolytická familiárna ţltačka, vrodená hemolytická ţltačka.
Icterus hepatocellularis – hepatocelulárny ikterus, ţltačka z poškodenia pečeňových buniek, kt.
nestačia vychytať, spracovať a vylúčiť do ţlče všetok krvný bilirubín.
Icterus hepatotoxicus – i. hepatocellularis.
Icterus infectiosus – infekčná ţltačka, nespr. názov hepatitis epidemica.
Icterus intermittens juvenilis (Meulengracht) – juvenilná ţltačka, postihujúca najmä chlapcov v
postpubertálnom veku; Gilbertov-Meulengrachtov sy.
Icterus intrahepaticus – intrahepatická ţltačka, pri poruche transportu bilirubínu do hepatocytu a
konjugácie bilirubínu s kys. glukurónovou al. pri vlastnom poškodení pečeňového parenchýmu.

Icterus localis – lokálna, miestna ţltačka (pseudoikterus okolo modrín).
Icterus mechanicus i. obstructivus.
Icterus melas – čierna ţltačka, intenzívne sfarbenie koţe a tkanív s olivovo sivozeleným odtieňom,
napr. pri chron. uzávere ţlčových ciest.
Icterus neonatorum simplex – ţltačka novorodencov po narodení z rozpadu prebytočných
erytrocytov.
Icterus neonatorum gravis – ťaţká ţltačka novorodencov, prejav fetálnej erytroblastózy.
Icterus obstructivus – i. mechanicus, obštrukčná, mechanická ţltačka, vyvolaná mechanickou
prekáţkou v hlavnom ţlčovode a zabránením odtoku ţlče do čreva.
Icterus praehepaticus – prehepatálna ţltačka, ţltačka vyvolaná zvýšeným rozpadom erytrocytov a
zvýšením koncentrácie nekonjugovaného bilirubínu v krvi.
Icterus retentivus – retenčná, hemolytická ţltačka podmienená zadrţiavaním ţlčového farbiva v
krvi, kt. sa utvorilo v prebytočnom mnoţstve, takţe ho pečeňové bunky nestačia vychytať, spracovať
a vylúčiť.
Icterus saturninus – ţltačka pri otrave olovom.
Icterus septicus – septický ikterus, ţltačka pri sepse.
Icterus toxicus – toxická ţltačka vyvolaná účinkom jedov.
Ictéryl – choleretikum; mebutón.
ictus, us, m. – [l.] iktus, úder, úpal.
Ictus amnesticus – amnestická epizóda; amnézia.
Ictus apoplecticus cerebri – mozgová mŕtvica, najčastejšie následkom krvácania al. odumretia
mozgového tkaniva; apoplexia cerebri.
Ictus caloris – úpal, chorobné prejavy z prehriatia tela.
Ictus cordis – srdcová mŕtvica, najčastejšie infarkt myokardu.
Ictus epilepticus – epileptický iktus, záchvat padúcnice.
Ictus laryngis – náhly záchvat pri kašli spojený so stratou vedomia pre poruchu prietoku krvi
mozgom, tusigénna synkopa.
Ictus paralyticus – paralytický iktus, náhle ochrnutie, strata moţnosti pohybu.
Ictus solis – slnečný úpal.
I & D – skr. angl. incision and drainage incízia a drenáţ.
id – [l. ono] 1. gen. idant, jednotka dedičnosti; 2. v psychoanalýze „ono“, časť energetického systému
psychiky, rezervoár psychickej energie (libida). Id je popri egu a superegu jedným z kľúčových
pojmov Freudovej teórie štruktúry osobnosti. Nem. ekvivalent „Es“ pouţil na označenie temnej
pudovej stránky ľudskej osobnosti uţ F. Nietzsche. Freud ho prevzal r. 1923 od G. W. Groddecka.
Podľa Freuda je id rezervoár biol. pudov, predovšetkým sexuálnych a agresívnych, ako „dynamická
prasila“ úzko súvisiaca so ţivotom tela,kt. mu dodáva energiu a funguje podľa princípu slasti
(Lustprincíp). V tejto pudovej vrstve ľudskej osobnosti sa uchovávajú aj potlačené afekty vznikajúce
z konfliktov medzi pudmi a osobnou morálkou (superegom). Medzi id a supergom existuje stále
vnútorné napätie, vyrovnávané sprostredkujúcou funkciou ega. Činnosť id je úplne nevedomá,
impulzy, kt. z id vychádzajú a nie sú zlučiteľné s osobnou morálkou, sa potláčajú. V samotnom id sa

stretáva sexualita (eros) s pudom smrti (thanatos). Energiu, s kt. id disponuje, nazýva Freud libidom.
Kým libido a eros sú pudy k ţivotu bez akéhokoľvek obmedzenia, je pud smrti (Todestrieb)
tendenciou k autodeštrukcii a k návratu k anorg. forme bytia. Je akýmsi „protihráčom“ erosu, je
usmerňovaný, mieša sa s rôznymi tendenciami libida a prejavuje sa v početných formách agresie.
Podľa Freuda nástrojom kt. má ego umoţniť postupné podmanenie id, je psychoanalýza. Ego nie je
od id ostro oddelené, predstavuje rozum a rozvahu, kým id obsahuje „vášne“, akúsi zmes pudov a
potláčaných psychických obsahov. Psychoanalytici tak nachádzajú libidinózne prvky v takých
činnostiach, ako je napr. šport a hry vôbec, rôzne druhy záujmov a umeleckej činnosti atď. Freudovu
teóriu id prijímali aj niekt. nepsychoanalytici, napr. E. Rothacker (1938) a hľadali sa pre id aj
príslušné nervové štruktúry (napr. archepalium), väčšinou sa však odmieta ako špekulatívna.
id. – skr. idem to isté.
ID 540 – anxiolytikum; fludiazepam.
ID 1937 – anxiolytikum; flutoprazepam.
IDA – 1. skr. kys. iminodioctová, diglycín; 2. psychol. skr. Irritability, Depression, Anxiety Scale: škála
hodnotenia príznakov iritability pacientom počas klin. situácie.; obsahuje aj hodnotenie depresie a
úzkosti.
Idalon (Nippon Roussel) – analgetikum; floktafenín.
Idaltim (Lutetia) – glukokortikoid; kortivazol.
idant id (1).
Idarac (Diamant) – analgetikum; floktafenín.
idarubicín – 4-metoxydaunorubicín, antibiotikum odvodené od daunorubicínu. Je o niečo účinnejší
ako daunorubicín. Je liposolubilnejší ako materská látka, preniká preto lepšie bunkovými
membránami. Pôsobí interkalačným mechanizmom a inhibuje RNA-polymerázu. Jeho metabolit 13hydroxyidarubicinol má relat. dlhý t0,5 a preniká hematoencefalickou bariérou. Tým sa vysvetľuje jeho
vyšší protileukemický účinok.
Indikácie – akút. nelymfocytárne leukémie v indukčnej th., akút. lymfatické leukémie v th. relapsu. Je
o niečo účinnejší ako daunorubicín.
Kontraindikácie – gravidita, laktácia, ochorenia srdca, obličiek a pečene.
Nežiaduce účinky – ťaţká myelosupresia s následnou granulocytopéniou a trombocytopéniou,
prejavmi krvácavosti, kardiotoxickosť, kt. sa môţe dostaviť aj po niekoľkých týţd. Celková
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kumulatívna dávka je 98 mg/m . Nevoľnosť, vracanie, reverzibilná alopecia a mukozitída.
Paravenózne podanie vyvoláva ťaţkú nekrózu.
Dávkovanie – per os 40 – 60 mg/d počas 3 d v jednom cykle. Parenterálne sa podávajú trojnásobne
menšie dávky. Výhodná je kombinácia s etopozidom al. cytarabínom.
Prípravok – Zavedos inj. sicc.
idea, ae, f. – [g. idea tvar, forma, obraz, predstava, myslená podstata veci] myslená predstava o
niečom; základná, vedúca myšlienka o dačom, duchovný základ veci, zmysel diania, konania, plán
ap.
Vo filozofii sa i. chápe ako odraz skutočnosti vo vedomí, kt. charakterizuje vzťah ľudí k vonkajšiemu
svetu, určovaný spoločenskými a materiálnymi podmienkami ľudského ţivota; Platón chápal i.
metafyzicky, kým u Wundta bola i. výsledkom psychologického deja, kt. je zároveň predstavovaním
a poňatím ako určitý podklad myslenia.

Fixná idea – psychol. utkvelá, neustále znepokojujúca predstava o dačom.
ideácia – tvorenie ideí; úroveň vyjadrenia ideí al. úroveň predstáv, spomienok; schopnosť myslenia.
ideál – komplex noriem správania; to čo si človek praje, predstava perspektívy rozvoja skutočnosti od
nedokonalého k dokonalému.
idealizácia – myšlienkový akt súvisiaci s tvorbou niekt. abstraktných objektov, kt. nemoţno utvoriť v
praxi. Podľa Freuda ide o „sexuálne preceňovanie“ objektu lásky. „Začiatok osobitného stavu
zamilovanosti“. Dôraz sa prenáša skôr na objekt ako na cieľ. Dieťa, sústredené na seba (prim.
narcizmus) prenáša libido na substitút (ego-ideál, super-ego), kt. sa potom pokladá namiesto
infantilného ega za nositeľa všetkej dokonalosti.
idealizmus – 1. filozof. smer, kt. pokladá ideu za prvotnú a hmotu za druhotnú; op. materializmu; 2.
nezištné nadšenie, oduševnenie.
Fyziologický idealizmus – termín pochádza od L. Feuerbacha, kt. r. 1866 označil J. Müllera a jeho
stúpencov za „fyziol. Idealistov“. Základ f. i. tvorí Müllerov „zákon špecifickej zmyslovej energie“
(1826). Z faktu, ţe neadekvátne podráţdenie receptorov al. zmyslových nervov vyvoláva pocity,
ktorým zodpovedajú pocity zodpovedajúce modalite zmyslov (napr. pociťovanie svetla pri tlaku na
oko) vyvodil záver, ţe zmyslové poznanie nám neodhaľuje podstatu zmyslového sveta. Odporcovia
tejto teórie namietajú, ţe poznanie objektívnej reality nie je výsledkom jedného analyzátora, ani
indivídua, ale vzniká následkom zjednocovania a myšlienkového spracúvania vnemov celej
spoločnosti v mnohých generáciách a musí sa stále overovať v praxi. Müller má zásluhu na tom, ţe
zdôraznil aparatívnu stránku poznávania. Špecifické zmyslové energie pokladal za osobitný prípad
,,ţivotnej sily``, kt. určuje ţivotné procesy. Ţiaci Müllera podstatne ovplyvnili utváranie prírodovednej
medicíny. R. Virchow tvrdil, ţe priebeh choroby určuje skôr spôsob reakcie buniek neţ špecifickosť
vonkajšej príčiny. H. v. Helmholtz rozvíja predstavu, ţe naše zmyslové vnemy sú len znaky
(symboly), kt. osobitosť závisí od ich organizácie. F. i. spochybňuje poznateľnosť sveta. Vychádza z
analýzy pocitov (E. Mach) a z toho, čo je bezprostredne dané vo vnímaní (fyziol. materializmus).
idealizovaný obraz o sebe – v teórii Karen Horneyovej druh perfekcionalistických snáh a
omnopotentných fantázií tvoriacich jadro neurózy.
ideálny – 1. dokonalý, vzorný, majúci vlastnosti ideálu; 2. neskutočný, nedosiahnuteľný; abstraktný,
existujúci iba v predstavách, v pojmoch (op. faktický, reálny, skutočný, materiálny); 3. ušľachtilý,
nezištný (op. zištný, hmotársky). Pojem i. sa spája s gnozeologickým protikladom objekt–subjekt vo
vedomí človeka a s moţnosťou operácií predstáv vonkajších predmetov a procesov.
ideatio, onis, f. – [l. idea predstava] ideácia.
ideaticko-amnestická afázia – ťaţkosti slovnými asociáciami pri ústupe amnestických porúch, napr.
po úraze lebky, po apoplexii ap. (Pappenheim)
idebenón – 2-(10-hydroxydecyl)-5,6-dimetoxy-3-metyl-2,5-cyklohexadien-1,4-dión, C19H30O5, Mr
338,44; ubichinónový derivát s protektívnym účinkom proti ischémii mozgu, nootropikum (CV-2619,
Avan).
idée fixe subconsciente – [franc.] psychol. podvedomá fixná idea, Janetov výraz pre psychický
fenomén zodpovedajúci Jungovmu výrazu „komplex“ .
idée force – [franc.] Fouilléeov výraz označujúci dynamický aspekt ideí, o kt. predpokladal, ţe majú
skôr konkrétny ako kognitívny prvok.
ideín – 3-galaktozid kyanidínchloridu.
idem – [l.] to isté (skr. id). Idem per idem – chyba v definícii, keď to, čím definujeme, je obsahnuté v
pojme, kt. sa má definovať; logická chyba.

identicus, a, um – [l.] identický, totoţný. súhlasný, rovnaký.
identické dvojčatá – jednovajcové dvojčatá (vznikli z jediného vajíčka); majú to isté pohlavie aj
vzhľad, aj keď niekedy zrkadlového rázu, t. j. jeden je pravák, druhý ľavák.
identificatio, onis, f. – [l. identitas totoţnosť + l. facere robiť] identifikácia.
identifikácia – [identificatio] rozpoznanie, určenie; stotoţnenie.
proces, ktorým sa jedinec stotoţňuje s niekým al. niečím iným. I. moţno pokladať za proces,
kde jedinec preberá črty inej osoby a začleňuje ich do svojej vlastnej osobnosti. Učí sa redukovať
napätie integráciou správania niekoho iného od svojej osoby (svojho správania). Kaţdé vývojové
obdobie má svoje charakteristické i. osôb, napr. dieťa sa citovo stotoţňuje s jedným z rodičov.
Psychol.

Proces i. prebieha nevedome. I. sa vyvinula z veľmi elementárneho nepodmieneného reflexu
napodobovania s pridruţením rečovej komunikácie a spoločenského pôsobenia, ako neuvedomelé
preberanie ţivotných názorov a správania generácie starších, učiteľov, nadriadených, hrdinov,
filmových hviezd, úspešných špor- tovcov ap. I. moţno chápať ako hľadanie vzorov, príkladov,
ideálov. Mechanizmy i. majú významnú úlohu vo vývoji jedinca a jeho sociálnych vzťahov. Závaţné
úchylky vznikajú u jedinca, kt. nemal v detstve príleţitosť dlhšie trvajúcej i. s dospelým človekom, s
kt. by mal vzájomný citový vzťah, mohol ho napodobovať, preberať jeho postoje a názory. U
dospievajúcej mládeţe je závaţným problémom osamostatňovanie od rodinných autorít, s kt. sa
jedinec do značnej miery identifikoval. Zotrvávanie v takom vysokom stupni i. by znamenalo brzdu v
rozvoji samostatnosti, utváraní zrelej osobnosti.
Identifikácia so skupinou – je stotoţňovanie jedinca so skupinou, pričom jedinec pokladá svoje
záujmy za totoţné so záujmami skupiny, ku kt. patrí). Lojálnosť voči skupine je tu ekvivalentom
morálky. Ide o pôsobivý faktor socializácie jedinca, posilňovanie jeho istoty a sebavedomia (op. sú
výhradne agresívne, antisociálne, maladaptívne formy).
I. podľa Freuda je odvrátenie energie z id do procesov, kt. tvoria ego. Je to najdôleţitejší pojem
Freudovej psychológie (imago).
identifikačný spomienkový klam – nem. identifizierende Erinnerungsfälschung (Kraepelin), stav,
keď sa pacientovi náhle zdá (vybaví sa náhle predstava), ţe preţívanú situáciu uţ niekedy preţil.
Najčastejšie sa tento stav zjavuje pri ľahkých poruchách vedomia, napr. pri epilepsii, po úrazoch
lebky ap. (Bleulerov výraz kryptomnézia).
identita – [l. identicus totoţný, rovnaký] identickosť, zhodnosť, totoţnosť.
súbor, vzorec beţných čŕt, podľa kt. je jedinec známy v určitej špecifickej skupine. Hovorí sa
o aktuálnej i. seba, t. j. čo jedinec skutočne je. Kaţdý človek (a jeho okolie) má však svoju predstavu
o svojej potenciálnej i., kt. spočíva na jeho poňatí, názoroch a nerealizovaných vlastnostiach.
Niekedy potenciálna i. predstavuje lepšie ja, „seba, kt. čaká na svoju realizáciu“, niekedy nadobúda
kvalitu dokonalosti, t. j. „ideálu“ (Jungove archetypy, Adlerovo tvorivé ja, Rankovo pravé ja,
Maslowovo aktualizované ja). Keď jedinec adaptuje ideál skupiny svojej potenciálne i., vzniká
ideálna sebaindentita (Murrayov idealizovaný obraz o sebe, ego-ideál, najvyššia nádej).
Psychol.

I. všeobecne znamená jednotu vnútorného psychického ţivota a konania, kt. sa nazýva aj
autentickým bytím. Pojem i. sa pouţíva vo viacerých významoch:
V psychol. osobnosti sa hovorí o vedomí i., čo je vedomie trvalej totoţnosti a prvok vedomia ja (som
stále ten istý, aj keď sa mením), jeden zo znakov psychickej normality.
Vo vývojovej psychol. sa hovorí o „hľadaní i.“ (E. H. Erikson, 1955) ako o jednom z podstatných
znakov adolescencie, kt. sa spája s otázkami ako: „Čím vlastne som? Som uţ dospelý? Čo tu
robím?“ ap. Táto kríza i. adolescentov, keď si kaţdý mladý človek musí hľadať dajakú ústrednú

perspektívu a zacielenie zo svojich pôvodných mladistvých snov, nádejí, predstáv, je akési obdobie
,,druhého zrodenia``. Podľa G. W. Allporta (1961) to súvisí so skúšaním rôznych masiek, spôsobu
zábavy, ale aj účesu, s voľbou povolania, s predstavami ţivotných cieľov atď. Zdravá osoba, kt. má
bohaté skúsenosti a zrelé názory, je schopná utvárať svoju vlastnú i.
Hľadanie i. sa tieţ zdôrazňuje v humanistickej psychol., kde sa i. chápe ako schopnosť „byť tým, čím
človek v skutočnosti je“, t. j. sám sebou (A. H. Maslow, 1954), a kde sa spája so snahou po
sebarealizácii.
V sociálnej psychol. sa i. chápe tieţ v zmysle širokej autentickosti bytia, kt. opakom je „neautentické
bytie“ charakterizované pretvárkou.

Podobne sa i. tematizuje vo filozofickej antropológii ako „ţivot v pravde“, ako miera integrácie „ja“ a
roly, skutočnej podstaty osobnosti a jej „spoločenskej fasády“ atď.
V sociológii uvaţuje o tomto vzťahu R. G. Dahrendorf (1950) a E. Goffman (1959) prostredníctvom
shakespearovskej tézy človeka–herca. Nastoľuje v podstate starú otázku, do akej miery je človek
autentický v starých rolách, resp. falošný v autoprezentácii. Dichotómia „ja“ a jeho masky je v
rozpore s poňatím osobnosti ako určitej jednoty protikladov (V. Tardy, 1948) vonkajších (preţívanie–
správanie), ako aj vnútorných (vnímanie–fantázia).

identitas, atis, f. – [l.] totoţnosť; identita.
ideo- – prvá časť zloţených slov z g. idea predstava, myšlienka.
ideodynamizmus – psychol. výraz školy z Nancy; Bernheim ho chápe ako „tendenciu zhmotňovať
myšlienky do činu, konania“. Hypnotický stav bol výsledkom sugescie, kt. uľahčila ďalšiu sugesciu.
ideogeografia – podľa F. Gieseho (1890 – 1935) psychol. snaha zistiť prevládajúce naobľúbenejšie a
najrozšírenejšie názory, idey jednotlivých krajov, aby sa podľa nich vysvetlil vplyv prostredia na
obsahy vedomia.
ideogram – inform. logografia, písmo, v kt. grafickému znaku zodpovedá slovo konkrétneho jazyka,
resp. jeho kmeň.
ideológia – [g. idea predstava + g. logos náuka] doslova náuka o ideách; sústava predstáv, názorov a
pojmov (ideí), kt. v politike, filozofii, umení, vede ap. vyjadruje záujmy určitej skupiny ľudí.
V tomto zmysle sa i. pestovala na prelome 18. a 19. stor. tzv. ideológmi, školou franc. filozofov
nadväzujúcich na É. B. Condillaca. Pejoratívny význam získal termín v súvislosti s Napoleonovou
kritikou politických názorov stúpencov tejto školy.
Neskôr sa problematike i. venovali systematicky zakladatelia marxizmu, prepojili ju s učením o
triednych zájmoch a koncepciou falošného vedomia. Aj keď sa Marxovo a Engelsovo poňatie i.
vyvíjalo, základná myšlienka o odvodenosti foriem myslenia od charakteru záujmov, kt. sú dané
predovšetkým triednou pozíciou, v ňom pretrvala. Falošnosť idelogického myslenia vidí marxizmus v
snahe prezentovať určitý čiastkový záujem ako záujem celku, záujem spoločenský. Zároveň posúva
problém i. z roviny interpretácie do roviny praktickej premeny sveta.
Dôraz na súvislosť foriem vedomia s formami sociálneho bytia preberá K. Mannheim a odvodzuje z
toho základné postupy sociológie vedenia. Mannheim rozlišuje i. partikulárnu a i. totálnu.
Partikulárna i. máva podobu trvdení, kt. nie sú pravdivé, lebo ten, kto ich proklamuje, má záujem
zakryť pred druhými al. sám pred sebou skutočný stav vecí. Totálna i. zahrňuje celý myšlienkový
svet určitej epochy, určitej kultúry al. určitej skupiny ľudí. Odhaľovanie ideologickosti tvrdení
poukazom na jeho dobovú al. sociálnu podmienenosť nazýva Mannheim funkcionalizáciou.
Falošnosť i. vidí Mannheim v tom, ţe ide o myslenie, kt. nevedie snaha poznať skutočnosť, ale
záujem ovládnuť ju. Ideologickému vedeniu nejde o pravdu, ale o moc. Istý čas sa Mannheim

domnieval, ţe vrstva inteligencie je schopná uskutočniť myšlienkovú syntézu čiastkových výkladov
sveta a prekonať tak obmedzenosť ideologického vedomia. Predstavitelia frankfurtskej školy (H.
Marcuse, J. Hamermas) skúmali ideologickú funkciu technickej a vedeckej racionality, analyzovali
proces, v priebehu kt. sa rozum premenil z kritika starých i. na pilier nových i. Zdanlivo neideologický
princíp vedeckej racionality predpokladá ovládnutie a kontrolu prírody i človeka a v tomto zmysle
funguje ako účinný legitimačný prvok ustavených štruktúr moci.
Podľa funkcionalistického poňatia i. (E. Lemberg) patrí k funkciám i. zabezpečenie orientácie
ľudského konania, posilňovanie integrácie a solidarity ľudských skupín, nie však informácie o pravde
o svete. Podľa Topitscha je hlavnou úlohou i. emocionálne motivovať ľudské správanie. Ideologická
orientácia nahradzuje inštinktívnu orientáciu zvierat; v tomto zmysle moţno sa zbaviť určitej i. len
prijatím i. inej. Funkcionalizmus polemizuje s teóriou „konca ideológií“ zo 60. r. min. storočia s tým,
ţe ústup od i. by implikoval pokles na zvieraciu úroveň motivácie.
Podľa R. Collinsa náboţenské a svetské i. slúţia najmä na posilňovanie rituálnej solidarity v mene
ideálov reprezentujúcich skupinové členstvo. Pri týchto rozboroch ideologického vedomia sa
vyuţívajú prvky Durkheimovej analýzy náboţenstva. Rozbor sekularizovaných ideológií sa stáva prostriedkom na pochopenie hlbších mechanizmov rasizmu, nacionalizmu a i. foriem masových hnutí.
Kaţdú i. bez ohľadu na to, na aké posvätné hodnoty sa odvoláva, moţno dešifrovať ako snahu
podporiť mocenské záujmy určitej skupiny ľudí vhodnou manipuláciou so symbolmi. Spoločenská
skupina, kt. má v spoločnosti dominantné postavenie, chce toto postavenie potvrdiť a posilniť tým, ţe
ovláda nielen vonkajšie správanie, ale aj myslenie členov spoločnosti. Preto rozpracúva svoju
vlastnú i. Naopak spoločenské skupiny, kt. pociťujú svoje postavenie v spoločnosti ako podriadené,
vypracúvajú doktríny, kt. sú zdôvodnením ich mocenských ambícií a majú tieţ ideologickú povahu.
Kaţdá i. tak integruje určité skupiny ľudí, ospravedlňuje al. naopak spochybňuje rozdelenie moci
vnútri spoločnosti, stanovuje systémy hodnôt a noriem, ktorými sa má záväzne riadiť konanie
všetkých spoluvercov.
ideomotorický – [ideomotoricus] psychomotorický, samovoľný, bez súčinnosti vôle; ideomotorický
reflex – reflex pozornosti.
ideomotoricus, a, um – [g. idea predstava + l. movere hýbať] ideomotorický.
ideophrenia, ae, f. – [ideo- + g. frén myseľ] ideofrénia, Korsakovov výraz pre blud, psychózu s
bludmi; schizofrénia.
ideoplastia – 1. stav úplnej ovládanosti v hypnóze; 2. neuvedomované si ovplyvňovanie konania
obsahmi myslenia, prianí, predstáv.
ideotélia – účelnosť navodená abstraktnými účelmi (Stern, 1871).
-ides – latinizovaná prípona z g. -eidés, prídavné meno ku g. eidos podoba.
-ideus, a, um – [z g. eidos podoba] novotvar namiesto -ides vo význame patriaci k, vzťahujúci sa na
(napr. deltoideus); často sa zamieňa -ides a -ideus.
Idexur – antivirotikum; idoxuridín.
idio- – prvá časť zloţených slov z g. idios vlastný, zvláštny.
idioadaptácia – biol. evolučná zmena prinášajúca špecializáciu a progresívne vymedzenie spôsobu
ţivota organizmu.
idioblastos, i, m. – [idio- + g. blastos výhonok] idioblast, bunka odlišná tvarom a vlastnosťami od
ostatných.
idiócia – [idiotia] ťaţká mentálna retardácia; rozlišujú sa dva stupne i.

1. Ťažká mentálna retardácia, kt. charakterizuje nápadná porucha pohyblivosti, motorický vývoj
(sedenie, postoj, chôdza) veľmi oneskorený, stereotypia pohybov, automutilácie. Rozoznáva sa aj
torpídny typ (vyznačuje extrémnou hypokinézou) a eretický (verzatilný, instabilný) typ.výrazne
obmedzuje moţnosti postihnutých komunikovať s inými ľuďmi. Slovná zásoba je výrazne
obmedzená. Aj psychomotorika je ťaţko narušená, zjavná je motorická neobratnosť. Postihnutí nie
sú schopní navštevovať školu. Niektorí sa môţu naučiť aspoň čiastočne dodrţiavať hygienické
návyky. Vyţadujú stálu a intenzívnu starostlivosť. Časté sú neurologické a somatické ochorenia.
2. Hlboká idiócia (hlboká mentálna retardácia) je veľmi ťaţkou poruchou všetkých psychických
funkcií. Jedinci nie sú schopní koordinovaných pohybov, nevedia verbálne komunikovať. Nenaučia
sa kontrolovať vyprázdňovanie. Vyţadujú systematickú intenzívnu starostlivosť. Poškodenia mozgu,
senzorických systémov a telesných orgánov (malformácie) sú veľmi časté.
Amaurotická idiócia – amaurotická familiárna idiocia, gangliozidóza; Tayova-Sachsova choroba
(choroba).
Amaurotická juvenilná forma idiócia – Stockov-Spielmeyerov-Vogtov sy. (syndrómy).
Amaurotická neskoro infantilná forma idiócia – Dollingerov-Bielschowskyho sy. (syndrómy).
Amaurotická idiócia typ Kufs – Kufsov sy. (syndrómy).
Amaurotická idiócia kongenitálny typ – Normanov-Woodov sy. (syndrómy).
Dyzostotická idiócia – Pfaundlerov-Hurlerovej sy. (syndrómy).
Dysplazmatická idiócia – nehereditárne formy i. vplyvom exogénnych porúch zárodočnej bunky,
najčastejšie následkom insuficiencie ovárií s poruchou nidácie a placenty.
Familiárna idiócia so spongióznou degeneráciou axónu – [angl. idiocy with spongy
degeneration of the neuraxis (familial)]; Canavanovej sy. (syndrómy).
Gangliocelulárna idiócia – hereditárna i.; Tayova-Sachsova choroba. (choroba).
Infantilná idiócia – Tayova-Sachsova choroba.
Mikrocefalická familiárna idiócia – Giocominiho sy.
Mongoloidná idiócia – zastar. výraz pre Downov sy.
Myxedematická idiócia – Bournevilleov sy.
Normanova-Woodova idiócia – Normanov-Woodov sy.
Trizómická idiócia – (Langdonov) Downov sy.
Týmusová idiócia – zabrzdenie telesného a duševného vývoja pri aplázii al. hypoplázii týmusu;
vyznačuje sa trpasličím vzrastom, lámavosťou kostí, zníţeným svalovým tonusom a oligofréniou.
Xerodermická idiócia (de-)Sanctisov-Cacchioneho sy.
idiofónia – [idiophrenia] individuálna forma dysfónie.
idiofrázia – [idiophrasia] syn. idioglossia, idiolalia, tzv. vlastná reč, napr. pri rozpade reči
schizofrenikov.
idiofrénia – [idiophrenia] zastar. výraz pre psychické poruchy pri org. poškodení mozgu.
idiogamia – 1. opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého indivídua; 2. v psychoanalytickej teórii
obmedzenie sexuálnej potencie muţa na kohabitáciu len s jednou ţenou.
idiogenesis, is, f. – [idio- + g. genesis vznik] idiogenéza, spontánny vznik.

idiogenetika – odvetvie genetiky zaoberajúce sa štúdiom zárodočnej plazmy a gen. analýzou
organizmov.
idioglossia, ae, f. – [idio- + g. glóssa jazyk] idioglosia, syn. idiofrázia, idiolalia, osobitná reč dieťaťa so
skomoleninami, kt. sa odlišujú od slov materinskej reči; nezrozumiteľná reč s ideologizmami, kt. znie
ako cudzia. Vyskytuje sa napr. u detí so slovnou hluchotou (sluchová afázia) al. pri mentálnej
retardácii.
idiognózia – integrácia obsahu vedomia do jedného subjektívneho obrazu, pretoţe patrí určitému „ja“;
súhrn procesov, javov, vlastností jedinca, uvedomovanie si seba samého; vyskytuje sa napr. pri
obnubilácii, amencii ap.
idiografický – týkajúci sa štúdia al. opisu individuálnych prípadov.
idiogramma, tis, n. – [idio- + g. gramma zápis] idiogram, schematické (ideálne) znázornenie
karyotypu.
idiochromatín – jadrový chromatín riadiaci delenie bunky.
idiochromídia – chromídia (častica chromatínu v cytoplazme v okolí jadra) s reprodukčnou funkciou,
odvodená z idiochromatínu.
idiokinéza – proces, kt. má za následok zmenu dedičných vlôh.
idiolatria – zboţňovanie samého seba.
idiolekt – 1. jazykové spoločenstvo ľudí, kt. rovnakým spôsobom interpretujú všetky jazykové, rečové
výpovede (op. sociolekt); 2. jazyk vlastný určitému indivíduu; reč, štýl príznačný pre jednotlivca.
idióm – 1. zvláštny, svojrázny zvrat, fráza jazyka; ustálené slovné spojenie typické pre daný jazyk,
obyčajne do iného jazyka doslovne nepreloţiteľné; 2. zastar. reč kraja; nárečie.
idiomorfia – miner. kryštálový vývoj podľa vlastných, vnútornej stavbe zodpovedajúcich kryštálových
tvarov.
idiomotorický ideomotorický.
idiomuscularis, e – [idio- + l. musculus sval] idiomuskulárny, napr. reakcia svalu pri jeho dráţdení,
vlastná svalová reakcia bez nervového sprostredkovania.
idioneuralis, e – [idio- + g. neuron nerv] idioneurálny, reakcia nervu na jeho dráţdenie.
idioneurosis, is, f. – [idio- + neurosis neuróza] idioneuróza, neuróza vzniknutá bez zjavnej vonkajšej
príčiny.
idiopathicus, a, um – [idio- + g. pathos utrpenie, choroba] idiopatický.
idiopatický – [idiopathicus] samostatný, taký, kt. vznikol nezávisle (o chorobe).
Idiopatická myoglobinúria Meyerova-Betzova myoglobinúria.
Idiopatická ortostatická hypotenzia Shyov-Dragerov sy.
Idiopatická polyradikuloneuritída Guillainov-Barrého sy.
Iidiopatická progredientná hemosideróza pľúc hemosideróza.
Idiopatická retinoschíza – juvenilná retinoschíza viazaná na pohlavie.
Idiopatický syndróm n. interosseus posterior – sy. supinátorového tunela.
Idiopatický zápalový pseudotumor orbity Collierov sy.

idioplazma – druh plazmy, kt. je nositeľkou dedičnosti; plazma rozmnoţovacích buniek, zárodočná
plazma.
idioreflex – [idio- + reflex] reflex vyvolaný podnetom pochádzajúcim z toho istého orgánu.
idioretinový – [idio- + l. retina sietnica] týkajúci sa samej sietnice; termín pouţívaný na označenie
vizuálnych vnemov vznikajúcich bez akýchkoľvek vizuálnych podnetov.
idiospazmus – spazmus obmedzeného rozsahu al. obmedzenej oblasti.
idiosyncrasia, ae, f. – [idio- + g. syn-krasis od kerannymi miesim] indiosynkrázia.
idiosynchysis, is, f. – [idio- + g. syn spolu, s + g. chein liať] idiosynchýza, zastar. výraz pre delírium.
idiosynkrázia – [idiosyncrasia] 1. telesná al. duševná vlastnosť, charakteristická pre daného jedinca;
2. abnormálna, neobyčajne veľká citlivosť na niekt. lieky, proteíny a i. látky; 3. neprekonateľný,
chorobný odpor voči niekt. objektom, precitlivenosť na ne (pohľad na myš, húsenicu ap.); 4. lingvist.
nezlúčiteľnosť, nespájateľnosť jazykových prvkov, prostriedkov; nepouţiteľnosť niekt. jazykových
prostriedkov v niekt. jazyku.
idiot – [idiota] hovor. slabomyseľný, neschopný človek, blázon, hlupák; ťaţký stupeň zníţenia
intelektu.
Idiot savant – franc. „vzdelaný idiot“, jedinec, terminus technicus 19. stor.; subnormálny jedinec (nie
idiot), kt. je v istom ohľade ťaţko mentálne retardovaný, v inom ohľade má však výnimočne vyvinuté
mentálne schopnosti, napr. pamäťové, matematické al. hudobné.
idiota, ae, m. – [g. idiótés otrok, kt. nesmel byť v starom Ríme vzdelávaný, neznalec] idiot.
idiotia, ae, f. – [g. idiótés] idiócia.
Idiotia amaurotica familiaris – morbus Tay-Sachsi, amaurotická familiárna idiócia, tezaurizmóza s
nadmerným ukladaním fosfatidov v mozgových cievach, komorových plexoch a mäkkých mozgových
plenách.
idiotismus, i, m. – [g. idiótés neznalec] idiotizmus, Pinelov (1809) výraz na označenie vyhasnutia
intelektových afektívnych schopností (často vrodené) so zaostávaním psychického vývoja al. so
stuporom. Má len historický význam.
Idiotismus endemicus – cretenismus, endemický idiotizmus, utlmený duševný vývoj následkom
vrodenej hypofunkcie štítnej ţľazy pri nedostatku jódu v potrave.
idiotopia, ae, f. – [idio- + g. topos miesto] idiotopia, označenie polohy časti orgánu vo vzťahu k
celému orgánu. I. je idiotypický determinant, antigénny determinant na variabilnej doméne molekuly
imunoglobulínu. Naproti tomu alotop je miestom na konštantnej al. nevariabilnej časti molekuly
protilátky, kt. je rozpoznávaná kombinácia miest na iných protilátkach.
idiotypos, i, m. – [idio- + g. typos vzor] idiotyp, väzbová špecifickosť imunoglobulínov k špecifickému
antigénu. I. je idiotop al. skupina idotopov, kt. rozlišuje klon buniek produkujúcich imunoglobulíny z
iných klonov. Vyskytuje sa vo variabilnej doméne miesta viaţuceho antigén. Protilátky proti i.
umiestené v mieste viaţucom antigén al. blízko neho zabraňujú väzbe imunoglobulínu s antigénom.
idiovariácia – [idio- + l. varius rôzny] mutácia al. zmena zárodočnej plazmy, kt. príčina je neznáma.
idioventricularis, e – [idio- + l. ventriculus komora] idioventrikulárny, vychádzajúci zo srdcovej
komory, napr. idioventrikulárny rytmus.
iditol – alkohol vznikajúci redukciou aldehydovej skupiny idózy.
L-iditol-2-dehydrogenáza – syn. sorbitoldehydrogenáza.

IDL – skr. angl. intermediate-density lipoprotein lipoproteín strednej hustoty.
ido – jeden z medzinárodných umelých jazykov, kt. vznikol úpravou esperanta.
Idocyl Novum – analgetikum, antipyretikum; salicylát sodný.
Ido-K – protrombogénny vitamín; menadión sodny bisulfit.
idolatria – fetišizmus.
idolizmus – fetišizmus, symbolizmus, partikularizmus.
Idomethine (Kowa) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; indometacín.
idoneus, a, um – [l.] vhodný, schopný.
Idonor (Roger) – antitrombotikum; plafibrid.
Idonyx – miestne antiseptikum; jodofóry.
Idorese – diuretikum; chlóraminofenamid.
Idoxene (Spodefell) – antivirotikum; idoxuridín.
Idoxo-B12 – hydroxokobalamín.
,

idoxuridín – skr. IDU, IDUR, IUDR; 2 -deoxy-5-jóduridín; 5-jódyracil, C9H11IN2O5, Mr 354,12; analóg
pyrimidínu, inhibítor syntézy DNA, antivirotikum. I. pôsobí na herpetické vírusy. Podáva sa lokálne
pre malú th. šírku pri systémovom podávaní. Indikáciou sú infekcie oka vyvolané
herpetickými vírusmi. I. je kontraindikovaný pri precitlivenosti na účinnú látku,
gravidita, laktácia. K neţiaducim účinkom patrí podráţdenie, bolesť, svrbenie,
zápalové postihnutie oka al. mihalníc, zriedka fotofóbia, alergické reakcie, edém
rohovky, bodkovité defekty rohovkového epitelu.
Idoxuridín

Dávkovanie – spočiatku sa aplikuje vo forme kv. spočiatku kaţdú h, neskôr v 5-h intervaloch, a to 5
aţ 7 d do vymiznutie príznakov, max. však 21 d.
Prípravky – Dendrid gtt. ophthal. Alcon-Couvreur, Emanil, Herpes-Gel, Herplex, Idexur,
Idoxene, Idulea, Idu Oculos, Iruridin, Kerecid, Opthalmadine, Ophthan-Idu gtt. ophth. Star,
Stoxil, Virudox).
idóza – C6H12O6, Mr 180,16; aldohexóza, L-idóza je epimér D-glukózy.
-O-idóza

IDP – skr. angl. Interpersonal Diagnosis of Personality, kombinácia psychol. testov
osobnosti: Minnesota Multiphasic Inventory, Personality Inventory, the Interpersonal Check List a
Thematic Apperception Test al. Interpersonal Fantasy test (Leary a spol., 1966).
idrocilamid

–

N-(2-hydroxyetyl)-3-fenyl-2-propénamid, C11H13NO2, Mr 191,23;
kostrového svalu (LCB 29, Brolitene, Srilane).
Idrocilamid

Idroestril – estrogén; dietylstilbestrol.
Idrogrisovit – hemopoetický vitamín; hydroxokobalamín.

myorelaxans

Idrolone (Maggioni) – diuretikum; fenchizón.
Idro P2 (Maggioni) – hemostatikum; sulmarín.
Idro P3 (Maggioni) – hemostatikum; oxamarín.
idrosadenitis, itidis, f. – [g. hidros pot + g. aden ţľaza + -itis zápal] hidrozadenitída.
Idrotiobicina – antituberkulotikum; tiosemikarbazón kys. 4 -formyljantárovej.
,

IDU – skr. idoxuridín.
Idulamine sir. (Essex) – Azatidini maleas 50 mg v 1 ml sirupu; antihistaminikum typu kompetitívneho
antagonistu H1-receptorov s anticholínergickými a hyposedatívnymi účinkami; azatidín.
Indikácie – rhinitis allergica (vasomotorica, pollinosa), chron. urtikária. Táto lieková forma je určená
na uţívanie v pediatrii.
Kontraindikácie – hypersenzitivita na prípravok, súčasná aplikácia inhibítorov MAO; u pacientov s
príznakmi respiračného ochorenia (vrátane astmy), gravidita, laktácia. Nemá sa podávať pri
glaukóme, vredovej chorobe, pylorostenóze, hypertrofii prostaty, obštrukcii hrdla močového
mechúra. Opatrnosť je ţiaduca u pacientov s asthma bronchiale v anamnéze, zvýšeným
vnútroočným tlakom, pri hypertyreóze, kardiovaskulárnych ochoreniach vrátane hypertenzie.
Nežiaduce účinky – urtikária, liekový exantém, anafylaktický šok, fotosenzitivita, zvýšené potenie,
triaška, sucho v ústach, nose a hrdle; kardiovaskulárne ťaţkosti (hypotenzia, bolesti hlavy,
palpitácie, tachykardia, extrasystoly); zmeny KO (hemolytická anémia, trombocytopénia,
agranulocytóza); poruchy CNS (útlm ospalosť, závraty, poruchy koordinácie, únavnosť, zmätenosť,
nepokoj, excitácia, nervozita, tremor, iritabilita, nespavosť, eufória, parestézie, poruchy videnia,
diplopia, vertigo, tinnitus, hysterická reakcia, konvulzie); poruchy GIT (tlak v epigastriu, anorexia,
nauzea, vracanie, hnačka, zápcha); urogenitálne ťaţkosti (dyzúria, dysmenorea); respiračné ťaţkosti
(vykašľávanie hustého bronchiálneho sekrétu, dyspnoe, pocit upchatého nosa).
Dávkovanie – prísne individuálne, podľa veku, potreby a reakcie pacienta; obvyklá dávka u väčších
detí je 5 ml sirupu (= 1 čajová lyţička) 3-krát/d.
Idulea – antivirotikum; idoxuridín.
Idulian (Unilabo) – antihistaminikum; azatidín.
Idu Oculos (Minsa) – antivirotikum; idoxuridín.
IDUR – antivirotikum; idoxuridín.
Iduridin (Ferring) – antivirotikum; idoxuridín.
iduronát-2-sulfatáza – EC 3.1.6.13, lyzozómový enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje odštiepenie
sulfátových skupín z L-iduronátových zvyškov dermatánsulfátu a heparánsulfátu, stupeň v degradácii
týchto glykozaminoglykánov. Deficit enzýmu podmieňuje recesívne dedičné ochorenie viazané na
chromozóm X – Hunterov sy.; mukopolysacharidóza II.
L-iduronidáza – EC 3.2.1.76, enzým z triedy hydroláz, kt. katalyzuje hydrolýzu terminálneho
-L-idurónovej z dermatánsulfátu a heparánsulfátu. Autozómovo
recesívne dedičný deficit i. podmieňuje mukopolysacharidózu typ I-H.
iecur, oris, n. – [l.] pečeň.
ieiunalis, e – [l. jejunum lačník] jejúnový, lačníkový, týkajúci sa lačníka.
ieiunectomia, ae, f. – [l. jejunum + g. ektomé odstránenie] jejúnektómia, chir. odstránenie, resekcia
lačníka.

ieiunitas, atis, f. – [l.] lačnosť, prázdnota, suchosť.
ieiunitis, itidis, f. – [l. jejunum + -itis zápal] jejunitída, zápal lačníka.
ieiunium, i, n. – [l.] hlad, lačnenie.
ieiunocolitis, itidis, f. – [l. jejunum + g. kolon hrubé črevo + -itis zápal] jejúnokolitída, zápal lačníka a
hrubého čreva.
ieiunocolostomia, ae, f. – [l. jejunum + g. kolón hrubé črevo + g. stoma ústa] jejunokolostómia.
ieiunostomia, ae, f. – [l. jejunum + g. stoma ústa] jejunostómia, chir. vyústenie jejúna navonok.
ieiunum, i, n. jejunum.
ieiunus, i, m. – [l.] lačný, prázdny; jejunus.
I-E-S – skr. Internal-External Scale, test osobnosti, napr. pre vedúce roly. Meria názory o podstate
sveta; ide o 19 poloţiek nútenej voľby, meria sa všeobecná anticipácia jedinca. 29 poloţiek obsahuje
skóre, odráţajú anticipáciu vnútornej kontroly posilňovania, vysoké skóre vonkajšiu kontrolu
posilňovania; vysoké skóre odráţa vieru jedinca, ţe udalosti, kt. ho postihujú, nemajú vzťah k
subjektívnej kontrole, t. j. sám nemôţe mať na ne vplyv (Rotter, 1966).
IF – skr. intrinsic factor, Castleho vnútorný činiteľ.
Ifenec (Italfarmaco) – antimykotikum; ekonazol.
ifénprodil –

-(4-hydroxyfenyl)- -metyl-4-(fenylmetyl)-1-piperidínetanol, C21H27NO2, Mr 325,46;
cerebrálne a periférne vazodilatans (RC 61-91;
neutrálny tartrát C46H60N2O10 – Cerocral, Dilvax,
Vadilex, Validex).
Ifénprodil

Ifex (Bristol) – antineoplastikum; ifosfamid.
IFN- – skr. interferón , 2, A – skr. interferón-.
IFN- – skr. interferón- (IFN-1, IFN-2 – skr. interferón 1,2.
IFN-g – skr. interferón-.
ifosfamid – syn. izoendoxán, izofosfamid; N,3-bis(2-chlóretyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazafosforín-2amín 2-oxid, C7H15Cl2N2O2P, Mr 261,07; antineoplastikum (A 4942, Asta Z
4942, MJF 9325, NSC 109724, Z 4942, Cyfos, Holoxan, Ifex,
Mitoxana, Naxamide).
Ifosfamid

Štruktúrou sa podobá cyklofosfamidu, od kt. sa líši transpozíciou chlóretylovej sklupiny na iné miesto
molekuly (pripravený r. 1968). Táto zmena je zodpovedná za výraznejší protinádorový účinok, ale aj
zvýšenú urotoxickosť. In vivo je inaktívny, aktivuje sa v pečeňových mikrozómoch. Po i. v. podaní sa
rýchlo distribuje do tkanív, najvyššie koncentrácie sa zisťujú v pečeni, tenkom čreve a obličkách; t0,5
sa uvádzajú 100 min a 24 h. Vylučuje sa prevaţne obličkami, najmä vo forme metabolitu, len 7 %
stolicou.
Indikácie – najúčinnejší je pri malobunkovom karcinóme pľúc, karcinóme ovárií, testes, prsníka a
sarkómoch mäkkých častí. Účinný je aj pri ne-Hodgkinovom lymfóme, gynekol. nádoroch a
nemalobunkovej forme bronchogénneho karcinómu (najmä v kombinácii s cisplatinou a etopozidom).
Vhodný je aj pri karcinóme pankreasu a obličiek.
Kontraindikácie – precitlivenosť na ifosfamid, gravidita, porucha obličkových funkcií, dreňový útlm.

Nežiaduce účinky – nezávisia od dávky, najčastejšia je nevoľnosť, vracanie, alopecia, porucha
krvotvorby, porucha spermatogenézy, amenorea a imunosupresia. Častým limitujúcim faktorom je
urotoxickosť prejavujúca sa hemoragickou cystitídou. Zriedkavejšia je poruchy obličkových a
pečeňových funkcií, ojedinele hypertenzná reakcia.
Dávkovanie – 50 – 60 mg/kg/d i. v. počas 5 d. V jednom cykle nemá dávka presiahnuť 3000 mg/kg.
Podáva sa obyčajne v kombinácii s inými cytostatikami, kde sa dávkovanie upravuje. Odporúča sa
súčasne podávať uroprotektíva (Mesna, Uromitexan).
Prípravky – Cyfos, Holoxan, Ifex, Mitoxana, Naxamide.
IFP glycerol.
IgA – skr. imunoglobulín A.
IgD – skr. imunoglobulín D.
IgE – skr. imunoglobulín E.
igelit – [podľa výrobcu IG-Farben] druh plastickej látky mäkčený polyvinylchlorid.
Igepal CA (GAF) – neiónový surfaktant, detergens, emulzifikátor, zmáčadlo, stabilizátor; oktoxynol.
Igepal CA-630 (GAF) – neiónový surfaktant, detergens, emulzifikátor, zmáčadlo, stabilizátor;
oktoxynol.
Igepal CO (GAF) – neiónový surfaktant, detergens, emulzifikátor, zmáčadlo, stabilizátor;
nonoxynol.
Igepal CO-630 (GAF) – neiónový surfaktant, detergens, emulzifikátor, zmáčadlo, stabilizátor;
nonoxynol.
IGF-I – skr. insulin-like growth factor I; somatomedíny.
IGF-II – skr. insulin-like growth factor II; somatomedíny.
IgG – skr. imunoglobulín G.
IgM – skr. imunoglobulín M.
ignarus, a, um – [l.] neznalý, neskúsený.

ignatia – sušené zrelé semená rastliny Strychnos ignatii Berg. (Loganiaceae), rastúcej na filipínskych
ostrovoch, rozšírenej do Vietnamu, Kambodţe. Obsahuje 2–3 % strychnínu, ~ 1 % brucínu, kys.
igazurovej, loganín.
ignavia, ae, f. – [l.] lenivosť, nečinnosť, zbabelosť.
ignavus, a, um – [l.] nečinný, zbabelý.
igneus, a, um – ţhavý, ohnivý.
ignipunctura, ae, f. – [l. ignis oheň + l. pungere pichať]ignipunktúra, vypaľovanie pomocou
rozţhavených ihiel.
ignis, is, m. – [l.] oheň.
Ignis candens – biely ţiar.
Ignis sacer – staré označenie pre rozličné nervové bolesti.

ignorans, antis – [l. ignorare nevedieť] nevšímajúci, nedbajúci, prejavujúci hrubú neznalosť,
neskúsenosť, nevedomosť.
ignotín – syn. karnozín.
ignotus, a, um – [l.] neznámy, neznajúci.
Igralin (Zeria) – antibiotikum; timafenikol.
IHAVEZ – psychol. viacdimenzionálny dotazník zisťujúci individuálnu hladinu ,,odolnosti`` voči záťaţi
(Mišík, 1973). Ide o nástroj na odhaľovanie štruktúr osobnostných premenných, od kt. závisí
vyrovnávanie sa jedinca s dynamikou situačných premenných. Dotazník má 300 poloţiek
rozdelených na 14 ukazovateľov štruktúry: kognitívna,emocionálna, regulačná a adjustačná
variabilita. Ako faktory vyššieho poriadku sa testuje všeobecná hladina vzrušivosti, motorická
hybnosť a jej regulatívne mechanizmy. Z hľadiska väzieb sa zisťujú aj primárnejšie črty, ako je
kognitívna regulačná, emocionálne regulačná, kognitívna adjustačná a regulačne adjustačná
variabilita. Ako prídavné aspekty sa zisťujú ukazovatele interakčného správania: ukazovateľ
feminného, resp. maskulinného typu interakcie, škála ,,usadlosti`` a inventár extrémnych odpovedí.
ihlica fibula.
IHMS (Daiichi) – tuberkulostatikum; izoniazidmetánsulfonát.
Ich-Anachorese, Ich-Mythisierung – anachoréza ja, mytizácia ja; výrazy psychoanalýzy (Häfner,
Winkler). Pri anachoréze ego trápia neznesiteľné pocity viny a ,,mení sa na arénu cudzích síl``, t. j.
na prejavy schizofrénie. Pri mytizácii sa uvoľnenie z pocitov viny prejaví identifikáciou s
archetypovou, mýtickou postavou. Ja uniká do kolektívne-mýtickej viny, zbavenej neexistuje.
icho- – prvá časť zloţených slov z g. ichór krv s vodou.
ichorea – [ichorrhoea] výtok obsahu z vredov a rán.
ichorémia – [ichorhaemia] vniknutie hnisavých výlučkov rán do krvi.
ichorhaemia, ae, f. – [icho- + g. haima krv] ichorémia.
ichoroický – (o zápale) vznikajúci pôsobením hnilobných baktérií.
ichorrhoea, ae, f. – [icho- + g. rhoé od rheó tok, prúd] ichorea.
Ich-Profil Scala – psychol. dotazník so 45 poloţkami, škála určená na klin. účely. Je vhodná na
zachytenie štádia regresie a remisie pri schizofrénii (Semrad a spol., 1973); por. Ego-Status Scale.
ichtamol
–
Ichthamolum,
syn.
amóniumbituminosulfonát,
amóniumichtosulfonát,
amóniumsulfobituminát, bitumol, bituminol, ichtamónium, ichtosulfol, sulfoichtyolát. Získava sa
sulfáciou a amoniáciou destilátu pripraveného z minerálnych uloţenín (bituminóznych hornín),
pôvodne nájdená v tirolskom Seefelde. Obsahuje rozličné tiofénové deriváty (> 2,5 % NH3 a > 10 %
síry), ďalej stopy ~ 20 minerálov a „zoomelanoidových“ kys. Podobné depozity sú známe v Ázii,
východne od Bajkalského jazera ako kamenný olej, barakšín (Asil) a v Indii pod názvom saladţidi. Je
to bledoţltá al. čiernohnedá kvapalina, miešateľná s vodou, glycerolom, propylénglykolom, tukmi,
olejmi, voskami, lanolínom; čiastočne rozp. v alkohole a étere. Antiseptikum, emoliens.
Prípravky – Amsubit, Bitulan, Hirathiol, Ichden, Ichtadone, Ichthalum, Ichthamon, Ichthium,
Ichthosan, Ichthosauran, Ichthymall, Ichthyopon, Ichthyol, Ichthysalle, Ichtopur, Ichtoxyl
ung., Leukochthol, Piscarol, Pisciol, Pityol ung., Saloxyl, ung., Saurol, Subitol, Sulfogenol,
Thilaven, Thiolin, Thiozin, Trasulphane, Tumenol; Unguentum Ichthamoli Léčiva 10 %  ung.;
inj. forma – Adnexol).
ichtyofóbia – chorobný strach al. odpor k rybám.

ichtyopterín – 2-amino- 6-(1,2-dihydroxypropyl)-4,7-(1H,8H)-pteridindión, C9H11N5O4, Mr 253,22;
chromoproteín nachádzajúci sa v koţi a šupinách rýb.
Ichytopterín

ichthyosis, is, f. – [g. ichthys ryba + -osis stav] ichtyóza.
Ichthyosis acquisita – získaná ichtyóza.
Ichthyosis congenita – vrodená ichtyóza.
Ichthyosis follicularis i. vulgaris.
Ichthyosis hystrix – autozómovo dominantne dedičná genodermatóza s ťaţkým stupňom ichtyózy,
charakterizovaným hrubými rohovitými tmavohnedými aţ čiernymi výrastkami na koţi. Je
nezlučiteľná so ţivotom, exitus nastáva niekoľko d po narodení.
Ichthyosis lamellosa neonatorum – angl. collodium baby, autozómovo recesívne dedičná ichtyóza
prítomná od narodenia ako difúzne sčervenenie a lamelózne šupinatenie, inokedy sa utvára
hnedoţltý povlak pripomínajúci pergamenový papier al. zaschnuté kolódium, kt. pokrýva koţu celého
tela a asi po 3 týţd. sa odlučuje.
Ichthyosis linearis circumflexa (Comel) – ILC, erythrodermia Rille-Comel, keratosis rubra figurata
Rille, zriedkavá ichtyoziformná porucha keratinizácie s koţnými afekciami Nethertonovho sy.
(trichorrhexis invaginata – bambusové vlasy). Dg. kritériá: 1. kongenitálna keratóza s migračným
anulárnym, polycyklickým šupiacim sa erytémom, najmä na trupe, sčasti hyperkeratotické
čiernohnedé loţiská s prominujúcimi okrajmi; 2. zvýšené vylučovanie aminokyselín močom; 3.
palmoplantárna hyperhidróza; 4. zvýšená aktivita
-glukuronidázy a
transglutamináz v koţných šupinách; 5. zmenené zloţenie keratínu podobne ako pri psoriasis
vulgaris; 6. histol.: parakeratóza, akantóza, papulomatóza s rozšírením čapov rete,
polymorfonukleárny infiltrát, guľaté al. oválne cytoplazmatické PAS-pozit. telieska v stratum
corneum. Th. – osvedčuje sa PUVA a retinoidy.
Ichthyosis nigricans – ichtyóza charakterizovaná tmavohnedou aţ čiernou farbou zmenenej koţe
na končatinách, odlupovanie koţe na prednej strane hrudníka a tvári pred ušnicami. Postihuje aj
flexúry. Ide o dedičné ochorenie, s dedičnosťou viazanou na chromozóm X.
Ichthyosis nitida nigricans – recesívne dedičná genodermatóza viazaná na chromozóm X so
stredným stupňom ichtyózy a väčšími, pevne adherujúcimi šupinami sivastej aţ hnedej farby.
Ichthyosis palmaris et plantaris (Thost) – keratosis palmoplantaris diffusa circumscripta (UnnaThost).
Ichthyosis sauroderma – recesívne dedičný typ viazaný na chromozóm X.
Ichthyosis serpentina – stredný stupeň ichtyózy s väčšími, pevne adherujúcimi šupinami sivastej
aţ hnedej farby; recesívne dedičná forma viazaná na chromozóm X.
Ichthyosis simplex – jednoduchá ichtyóza, najľahší stupeň ichtyózy s miernym pityriaziformným
odlupovaním.
Ichthyosis vulgaris – recesívne dedičná forma viazaná na chromozóm X Lutzov-Darierov sy.
Ichtyotoxín – [g. ichthys ryba + g. toxikon jed] jed obsiahnutý v orgánoch al. krvi niekt. druhov rýb.
ichtyóza– [ichthyosis] šupinatosť koţe, koţné ochorenie s nadmernou tvorbou rohoviny; LutzovDarierov sy.

Vrodená ichtyóza – ichthyosis congenita, paraneoplastická dermatóza. Ichtyotické zmeny na koţi v
priebehu Hodgkinovej choroby, myxedému, sarkoidózy, lepromatóznej lepry al. po liekoch, ako je
butyrofenón. Th. spočíva v odstránení príčiny, eliminácii liekov.
Získaná ichtyóza – ichthyosis acquisita, heterogénna skupina autozómovo recesívne dedičných
proliferačných hyperkeratóz so skráteným epidermovým tranzitným časom, kt. sa manifestujú
koţnými afekciami uţ pri narodení. Patria sem: 1. Ichthyosis congenita gravis (angl. alligator boys,
harlekyn fetus, Rieckeho sy. typ I, keratoma malignum) najťaţší stupeň ichtyózy, autozómovo
dominantne dedičné ochorenie s pancierovitým zhrubnutím koţe, hlbokými ragádami, kontraktúrami
a ektrópiami mihalníc. Deti zomierajú krátko po narodení, niekedy uţ intrauterinne. 2. Ichthyosis
congenita mitis, resp. tarda (angl. non bullous congenital ichthyosiform erythroderma [ICE],
ichthyosis congenita larvata, ichthyosis congenita benigna, erythroderma ichthyosiformis cum
hyperepidermotrophia, Rieckeho sy. typ II, resp. III, miernejšia forma charakterizovaná prejavmi vo
flexúrach. Koţa celého tela je uvädnutá a suchá, erytém krytý veľkými hladkými šupinami. 3.
Ichthyosis lamellosa (exfoliatio oleosa neonatorum, lamelárna ichtyóza).
Ďalej sem patria: erythrokeratoderma figurata variabilis, ichthyosis linearis circumflexa, ichtyóza s
muţským hypogonadizmom, KID-sy., kutánnooseálny sy., Conradiho-Hünermannov sy.,
Nethertonov sy., Refsumova choroba, Rudov sy., Sjögrenov-Larsonov sy., Tayov sy., Wübenthalov
sy.
Dg. kritériá: 1. prvé prejavy pri narodení al. niekoľko d, resp. mes. po narodení, častejšie u
predčasne narodených; 2. erytematózna hyperkeratóza na trupe, krku, tvári, najmä v záhyboch
veľkých kĺbov; sčasti hrubšie, špinavo sivohnedé šupenie, niekedy menej vyznačené jemnejšie,
belavé šupenie, inokedy jediný hrubý zrohovatený pancier; 3. palmárne a plantárne hyperkeratózy;
4. ektropion; 5. často nadmerný rast nechtov a vlasov, hypotrichóza, moţná hypohidróza; 6. histol.:
nepravidelná akantóza s masívnou ortokeratotickou, sčasti škvrnitou parakeratotickou proliferačnou
hyperkeratózou,
zvýšený
„labeling-index“
skrátený
epidermový
tranzitný
čas;
elektrónovomikroskopicky ide o zmnoţenie a zväčšenie keratinozómov; 7. častá súčasná
mikrocefália, mikroftalmia, dystrofia rohovky, katarakta, oligofrénia, syndaktýlia, vrodené chyby
srdca, nanizmus, hluchota, nefropatia s aminoacidúriou.
Th. je symptomatická. Pouţívajú sa vnútorne a zvonka kortikoidy al. etrentitát, ošetrovanie koţe
externami obsahujúcimi salicyláty al. močovinu. Prognóza v ťaţkých prípadoch je váţna, pri
intrauterinnom odumretí plodu sa zisťuje tzv. harlekýnový plod.
IIEG – skr. angl. Interest Inventory for Elementary Grades, psychol. dotazník na zisťovanie záujmov
pre stupeň 4 – 6. Obsahuje 11 skór: čítanie, film, rozhlas, hry a hračky, koníčky, vlastné veci, školské
predmety, ľudia, povolanie, aktivity, celkove.
Ikaclomine (Ika) – syntetický agonista-antagonista estrogénov; gonadostimulačný princíp;
klomifén.
Ikaran (Fabre) – vazokonstringens, antimigrenózum; dihydroergotamín.
ikona – inform. malý obrázok symbolizujúci určitú funkciu. Okrem informačnej funkcie má aj výkonnú
funkciu. Stlačením tlačidla myši sa vykoná príslušná funkcia. Ich výhodou je nadnárodnosť a ľahšia
zapamätovateľnosť.
ikono- – prvá časť zloţených slov z g. eikon obraz.
ikonolagnia – [ikono- + g. lagneia pôţitok] sexuálna aberácia, sexuálne vzrušenie sochami, obrazmi.
ikonológia – [ikono- + g. logos náuka] 1. normatívna náuka o personifikovaní abstraktných pojmov vo
vizuálnej kultúre. Po antických a stredovekých predstupňoch zaznamenala najväčší rozvoj v 16. a
17. stor. a jej dejiny sa uzavreli v 19. stor. (M. Gerlach).

2. Analytická metóda obsahového výkladu výtvarných diel. Rozhodujúce podnety dal i. zač. 20. stor.
A. M. Warburg. Do podoby systému ju rozpracoval E. Panofsky, kt. rozlišuje tri významy diel: a)
prvotný (prirodzený); b) druhotný (konvenčný); c) vnútorný (obsah utvárajúci svet symbolických
hodnôt). Pri interpretácii diela prvú významovú vrstvu odkrýva predikonografický opis, pohybujúci sa
v rovine motívov a korigovaný dejinami štýlu. Druhú významovú vrstvu pribliţuje ikonografický
rozbor, kt. predpoklá znalosť literárnych prameňov, teda špecifických tém a pojmov, a kontrolu
dejinami typov. Tretia významová vrstva je predmetom ikonologickej interpretácie, vyţadujúcej
syntetickú intuíciu, podmienenú osobnou psychológiou a preniknutím dobového svetového názoru.
Kontrolný princíp sa tu opiera o dejiny tradície zahrňujúci spôsob, akým sa za rôznych historických
podmienok prostredníctvom špecifických tém a pojmov vyjadrovali podstatné tendencie ľudského
myslenia. Interpretácia tejto 3. vrstvy odkrýva základné postoje obdobia, národa al. triedy,
náboţenstva al. filozofického presvedčenia, zhustené do jedného diela a poznamenané jedinou
osobnosťou. Tento posledný postup i. je vyuţiteľný napr. v sociológii, ako špecifická podoba tzv.
historickej metódy. I. sa uplatňuje v arteterapii pri interpretácii diel duševne chorých.
ikonománia – [iconomania] chorobná záľuba v obrazoch, maľbách (často ako sexuálna stimulácia –
ikonolagnia).
ikonosféra – [ikono- + g. sfaira guľa] časť reality, kt. ľudský subjekt vníma a osvojuje si vizuálne.
ide o obrazovú, plastickú, príp. pohybovú (gestá, mimika) oblasť komunikácie. Všetky
tieto vlastnosti i. sa zjavujú v rôznych kombináciách v obrazových znakoch. Hlavným prostriedkom i.
je písaná (tlačená) reč. Skladá sa z jednotlivých znakov, kt. obrazová podoba závisí od sústavy
písma (poiktografické, ideografické, g. hieroglyfické a i.). Písomné znaky sú konvenčné v určitej
kultúrnej oblasti. Písmo má dve zákl. funkcie: 1. dorozumenie, čo je obdobné ako pri hovorenej reči;
2. konzervovanie informácií, príp. celého oznámenia, čo umoţňuje spresnenie príjmu a porozumenia
a šírenie v priestore a čase. Termín i. sa pouţíva aj v politickej teórii a histórii, sociológii umenia,
kultúry a kultúrnej antropológii.
V psychol.

ikonoskop – snímacia elektróda čiernobielej televízie. Snímaný obraz sa objektívom O premietne na
mozaiku M, kt. tvorí tenká sľudová platnička, na strane obrazu pokrytá vrstvou fotoemisných
mikroskopických zrniek. Jej zadná strana sa opiera o signálovú elektrónku. S. Zrnká predstavujú
elementárne fotokatódy, kt. so signálovou elektrónkou tvoria sústavu miniatúrnych kondenzátorov.
Zrnká mozaiky osvetlené obrazom uvoľnia elektróny, kt. počet je úmerný miestnemu osvitu.
Uvoľnené elektróny dopadnú na kolektor K. Zrnká nadobúdajú kladný potenciál, úmerný počtu
uvoľnených elektrónov, kt. sa prejaví ako náboj pridruţených kondenzátorov. Zrniek sa dotýka
postupne elektrónový zväzok vystreľovaný dýzou T a vychyľovaný riadkovacím postupom
magnetickou sústavou V. Elektróny zväzku stykom s určitým zrnkom vyráţajú zo zrnka elektróny
sek. emisie. Časť z nich dopadne na kolektor a uzavrie tak okruh Ub–R–S–M–K–Ub. Na odpore R
sa odoberá videosignál.
Superikonoskop je zdokonalením ikonoskopu. Zachováva jeho rozlišovaciu schopnosť, je však asi
10-krát citlivejší. Objektív nepriemieta obraz priamo na mozaiku, ale na fotokatódu. Osvitom
uvoľnené elektróny sa urýchlia a magnetickou šošovkou premietnu na mozaiku, kde vyvolajú sek.
emisiu. Prenos získania videosignálu je podobný procesu v ikonoskope.
Ortikon je snímacia elektrónka čiernobielej televízie, zaloţená na akumulácii nábojov mozaikou. Je
však omnoho citlivejší ako ikonoskop. Vylepšeným typom ortikonu je superortikon.
Pri snímaní a reprodukcii televízneho obrazu je dôleţité riadkovanie (raster). Najčastejší počet
riadkov je 625. Pouţíva sa prekladané riadkovanie. Najprv sa elektrónovým lúčom píšu párne riadky,
potom nepárne. Za 1 s prebehne elektrónový lúč 25-krát po párnych a 25-krát po nepárnych
riadkoch a utvorí tak 25 úplných obrazov. Riadkovanie sa zabezpečuje pomocnými impulzami, kt.
zloţenie a geometria sú určené medzinárodnými normami.

Jednotlivým vysielačom sa prideľujú pásma frekvencie (kanály).
iktafinná diatéza – iktafinná konštitúcia, zvýšená pohotovosť k epileptickým záchvatom (Mauz, 1937).
ikterus – [icterus] žltačka.
Iktoviril (Roche) – antikonvulzívum; klonazepam.
iktus ictus. Emotívny iktus – náhly zákal vedomia vplyvom prudkého afektu, patický afekt
(Sivadon).
IL-1-16 – skr. interleukín-1-interleukín-16; interleukíny.
IL-17803A –

-blokátor; acebutolol.



Ilbion – tuberkulostatikum; tiacetazón.
Ilcocillin P – antibiotikum; penicilín G prokaín.
Ildamen (Homburg) –
účinkom; oxyfedrín.

-adrenergický agonista; koronarodilatans a pozitívne inotropným

Ile - skr. izoleucín (IUPAC).
ile, is, n. – [l.] slabina (zväčša v mnoţnom čísle ilia, ium).
ileectomia, ae, f. – [ileum bedrovník + g. ektomé odstrániť] ileektómia, chir. odstránenie bedrovníka.
ileitis, itidis, f. – [ileum bedrovník + -itis zápal] ileitída, zápal bedrovníka. I. terminalis ÄCrohnova
choroba.
Ilentazol – sulfónamidum; 8-hydroxychinolínová soľ Äftalylsulfatazolu.
ileo- – prvá časť zloţených slov z l. ileum bedrovník.
ileocaecalis, e – [ileum bederovník + caecum slepé črevo, cékum] ileocekálny, týkajúci sa koncovej
časti tenkého čreva a slepého čreva (céka).
ileocaecocolicus, a, um – [ileo- + l. caecum slepé črevo + g. kólon tračník] ileocékokolický, týkajúci
sa bedrovníka a tračníka.
ileocolicus, a, um – [ideo- + g. kolón hrubé črevo] ileokolický, týkajúci sa bedrovníka a hrubého
čreva.
ileocolitis, itidis, f. – [ileo- + g. kólon hrubé črevo] ileokolitída, zápal bedrovníka a hrubého čreva.
ileocoloanastomosis, is, f. – [ileo- + g. kolón hrubé črevo + anastomosis spojenie]
ileokoloanastomóza, chir. spojenie bedrovníka s tračníkom.
ileocolotomia, ae, f. – [ileo- + g. kolón hrubé črevo + g. tomé rez] ileokolotómia, chir. preťatie
bedrovníka a tračníka.
ileocystoplastiké, es, f. – [ileo- + g. kystis mechúr + g. plastiké (techné) tvárne umenie]
ileocystoplastika, plastická náhrada močového mechúra časťou bedrovníka.
Ileogastrone – inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy; enterogastrón.
ileoileoanastomosis, is, f. – [ileo- +g. anastomosis spojenie] ileoileoanastomóza, chir. spojenie
dvoch častí bedrovníka.
ileoproctoanastomosis, is, f. – [ileo- + g. próktos konečník + anastomosis spojenie]
ileoproktoanastomóza, chir. spojenie bedrovníka s konečníkom.
ileorectalis, e – [ileo- + l. rectum konečník] ileorektálny, týkajúci sa bedrovníka a konečníka.

ileorrhaphia, ae, f. – [ileo- + g. rhafé šev] ileorafia, chir. zošitie bedrovníka.
ileosigmoideoanastomosis, is, f. – [ileo- + colon sigmoideum esovitá slučka hrubého čreva +
anastomosis spojenie] chir. spojenie bedrovníka a esovitej slučky hrubého čreva.
ileosigmoideus, a, um – [ileo- + colon sigmoideum esovitá časť hrubého čreva] ileosigmoidový,
týkajúci sa bedrovníka a esovitej slučky hrubého čreva.
ileostomia, ae, f. – [ileo- + g. stoma ústa] ileostómia, chir. vyústenie bedrovníka na povrch tela.
ileosus, a, um – [g. eileos uzáver čreva] ileózny, týkajúci sa črevnej nepriechodnosti, ilea.
ileotomia, ae, f. – [ileo- + g. tomé rez] ileotómia, operačné otvorenie bedrovníka.
ileotransversoanastomosis, is, f. – [ileo- + colon transversum priečna časť hrubého čreva +
anastomosis spojenie] chir. spojenie bedrovníka a priečnej časti hrubého čreva.
ileotyphus, i, m. – [ileo- + typhus týfus] ileotýfus, brušný týfus postihujúci prevaţne bedrovník.
Iletin (Lilly) inzulín.
Ileu – skr. izoleucín; Isoleucinum ČSL 4.
ileum, i, n. – [l.] bedrovník, koncový úsek tenkého čreva; jejunoileum.
ileus, i, m. – [g. eilos uzáver čreva] porucha črevnej pasáţe, črevná nepriechodnosť. Tvorí asi 20 %
všetkých náhlych príhod a má mortalitu ~ 20 %. Podľa mechanizmu sa delí na: 1. mechanický i.
(obturačný a strangulačný); 2. dynamický i. (paralytický a spastický); 3. cievny i. (embólia a trombóza
ciev mezentéria).
I. sa vyskytuje vo všetkých vekových skupinách. Jeho príčinou v novorodeneckom veku sú vrodené
chyby GIT: atrézie, malrotácie a ich kombinácie. V dôsledku hromadenia plynov a tekutiny v črevách vznikne distenzia čriev, venózna kongescia črevnej steny a zvýšená priepustnosť pre črevné
baktérie. Stratou tekutiny do čriev, do peritoneálnej dutiny a retroperitonea (tzv. tretí priestor) vzniká
dehydratácia a neskoršie aj intoxikácia pacienta.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. príznakov, v kt. dominujú 3 príznaky: 1. bolesť brucha
kolikovitého charakteru, vyvolaná zvýšenou peristaltikou čreva, kt. sa pokúša prekonať prekáţku;
neskoršie sa črevo unaví a bolesť postupne utíchne, vyvinie sa sek. paralytický i.; 2. vracanie, kt. sa
zjaví skôr pri vysokej prekáţke črevnej pasáţe; pri nízkej prekáţke vzniká neskoršie a je
fekaloidného charakteru; 3. zastavenie odchodu stolice a plynov, najmä pri distálnej prekáţke
črevnej pasáţe. Ostatné príznaky vyplývajú z dehydratácie pacienta a neskôr aj z intoxikácie
organizmu: pokles TK, tachykardia, tachypnoe, facies Hippocratica. Prítomný je meteorizmus a
viditeľné stuţovanie črevných slučiek, črevá sú na pohmat distendované, auskultačne moţno počuť
spočiatku prejavy zvýšenej peristaltiky s vysokými tónmi, neskôr „mŕtve ticho“, charakteristické pre
paralytický i. K dg. prispieva natívna rtg snímka brucha v polohe postojačky (hladinky) a USG
vyšetrenie brucha.
Ddfg. – dôleţité je odlíšiť mechanický a paralytický i.
Th. – je chir. Po rýchlej predoperačnej príprave (nazogastrická sonda, infúzie) sa urgentne operuje a
odstráni príčina i.
Ileus adhaesivus – adhezívny i., črevná nepriechodnosť vyvolaná zrastami a pruhmi.
Ileus compressivus – kompresívny i., črevná nepriechodnosť zapríčinená stlačením čreva zvonka.
Ileus extramuralis – extramurálny i., nepriechodnosť čriev podmienená vonkajšou prekáţkou,
uloţenou mimo čreva.

Ileus intramuralis – intramurálny i., nepriechodnosť čriev následkom prekáţky nachádzajúcej sa v
stene GIT.
Ileus meconicus – mekóniový i., uzáver čreva zo zahustenej smolky.
Ileus mechanicus – mechanický i., nepriechodnosť čriev vyvolaná mechanickým zúţením al.
uzáverom črevného priesvitu. Jeho najčastejšou príčinou sú adhézie, nádor hrubého čreva, ovária,
ap. zahustená stolica, cudzie teleso v čreve.
Ileus occlusivus – i. obturatorius, okluzívny (obturačný) i. zapríčinený obturáciou črevného
priesvitu zvnútra.
Ileus paralyticus – paralytický i. vzniknutý ochrnutím črevnej svaloviny, najčastejšie pri zápaloch
pobrušnice a orgánov brušnej dutiny, pri embólii a trombóze ciev mezentéria, pri chorobách v
retroperitoneu (urolitiáza, zlomeniny chrbtice, hematóm a zápaly v retroperitoneu), ako aj pri
systémových chorobách (urémia, diabetická kóma, deplécia draslíka a sodíka, porfýria ap.).
Ileus spasticus – spastický i. podmienený spazmom črevnej svaloviny.
Ileus stenoticus – stenotický i., zúţenie al. úplný uzáver priesvitu vyvolaný štruktúrnymi zmenami v
črevnej stene.
Ileus strangulatorius – strangulačný i., zapríčinený priškrtením ciev v mezentériu, najčastejšie pri
privretej hernii, invaginácii čriev, volvule esovitej slučky. Okrem uzáveru priesvitu je porušené cievne
zásobenie čreva.
Ileus vascularis – cievny i., môţe byť chron. al. intermitentný pri zúţení a. mesenterica sup. al. inf.
artériosklerotickým procesom. Záchvaty bolestí brucha sa zjavujú po jedení, keď zúţená tepna
nestačí kryť zvýšené poţiadavky črevnej steny na kyslík zvýšením prívodu krvi. Pri akút. cievnom i.
vznikajú príznaky (bolesť, zastavenie odchodu plynov a stolice, vracanie) v dôsledku úplného
uzáveru a. mesenterica embolom al. trombom.
Ileus verminosus – verminózny i. vyvolaný parazitmi, napr. škrkavkami.
Ilex paraguariensis (Aquifoliaceae) – cezmína paraguajská (Maté). Strom rastúci do výšky 6 m s
lesklými pílkovitými listami a malými bielymi kvetmi, kt. sa menia na červené bobule. Drogou sú listy,
bohaté na kofeín, obsahuje taníny a stopy silice. Cezmína pochádza z Juţ. Ameriky. Juhoamerickí
Indiáni ju pouţívajú odpradávna ako stimulujúci nápoj, najmä počas namáhavých pochodov v
Andách. Zniţuje svalové napätie a zmierňuje kŕče; pôsobí diureticky. Pouţíva sa pri bolestiach hlavy
spojených s únavou a ako anorektikum, a to vo forme záparu.
ili/o- – prvá časť zloţených slov z l. ileum bedrovník.
ili(a)cus, a, um – [l. ileum bedrovník] bedrový.
iliococcygeus, a, um – [ilio- + g. kokkyx kostrč] iliokokcýgiový, týkajúci sa bedrovej kosti a kostrča.
iliocostalis, e – [ilio- + l. costa rebro] iliokostálny, týkajúci sa bedrovej kosti a rebier.
Iliadin (E. Merck) – adrenergikum, vazokonstringens, nosové dekongescens; oxymetazolín.
iliofemoralis, e – [ilio- + l. femur stehnová kosť] iliofemorálny, týkajúci sa bedrovej a stehnovej kosti.
iliohypogastricus, a, um – [ilio- + g. hypo- dole + g. gastér brucho] iliohypogastrický, týkajúci sa
bedrovej kosti a podbrušia.
ilioinguinalis, e – [ilio- + l. inguen slabinová oblasť] ilioingvínový, týkajúci sa bedrovej kosti a slabiny.
ilioingvínový syndróm syndrómy.
iliolumbalis, e – [ilio- + l. lumbus bedro] iliolumbálny, týkajúci sa bedrovej kosti a bedra.

iliopectineus, a, um – [iliacus (musculus) + l. pecten hrebeň] týkajúci sa bedrového svalu a hrebeňa
(lonovej kosti).
iliopsoas (musculus) – [ilio- + g. psoa bedro] týkajúci sa bedrovej kosti a bedrovej oblasti.
iliopsoasový syndróm psoasový sy. (syndrómy).
iliopubicus, a, um – [ilio- + l. pubes lonová oblasť] iliopubický, týkajúci sa bedrovej a lonovej kosti.
iliosacralis, e – [ilio- + l. os sacrum kríţová kosť] týkajúci sa bedrovej a kríţovej kosti.
iliothoracopagus, i, m. – [ilio- + g. thorax hrudník + g. págus od pégnynai spájať] syn. ilioxiphopagus,
iliotorakopágus, ilioxifofág, podvojná anomália spojená v hrudnej a brušnej oblasti.
iliotibialis, e – [ilio- + l. tibia píšťala] iliotíbiový, týkajúci sa bedrovej kosti a píšťaly.
ilioxiphopagus, i, m. – [ilio- + g. xifos meč + g. págus od pégnynai spájať] iliothoracopagus.
Iliren (Hoechst) – analóg prostaglandínu F , luteolytikum; tiaprost.
ilixatín – syn. rutín.
Ilkovič, Dionýz – (Šarišský Štiavnik 1907 – Bratislava 1980) významný slov. fyzik. Po štúdiách
chémie, matematiky a fyz. na Prírodovedeckej fakulte v Prahe, absolvoval študijný pobyt na
Elektrotechnickom ústave na Sorbonne v Paríţi u prof. Auberta. R. 1932 RNDr., 1939 doc., 1940
mimoriadny, 1943 prof., 1952 člen korešpondent ČSAV, 1953 akademik SAV, 1956, DrSc, 1960 dr.
h. c. UK. R. 1930 – 32 asistent Fyzikálno-chemického ústavu Prírodovedeckej fak. KU u prof.
Heyrovského, 1932 – 40 stredoškolský profesor v Prahe, od r. 1940 na SVŠT, PVF UK a SAV v
Bratislave. Spolu s Heyrovským rozpracoval teoretické základy polarografie. R. 1934 sformuloval
vzťah závislosti medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou elektrolyzovaného rozt. a
veličinami charakterizujúcimi kvapkovú ortuťovú elektródu. Tento vzťah (Ilkovičova rovnica) vyjadruje
jednu z najexaktnejších závislostí modernej elektrochémie. Venoval sa aj vektorovej analýze,
termodynamike, elektrodynamike, teórii relativity, jadrovej fyzike. Iniciátor zaloţenia Matematického
a Fyzikálneho ústavu SAV, spoluzakladateľ a dlhoročný člen readakčnej rady Matematickofyzikálneho časopisu a Acta physica slovaca.
Ilkovičova rovnica – (1934) vzťah vyjadrujúci závislosť polarografického limitného difúzneho prúdu id
(výšky polarografickej vlny) od koncentrácie rozt. c:
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kde k = 0,627.10 m kg
= 0,627 cm2.g ; z je mocenstvo iónov, F Faradayova konštanta, D
difúzny koeficient, m hmotnosť kvapiek ortuti vytečených z kapiláry za 1 s, t čas výtoku jednej kv.
Rovnica umoţňuje kvantit. vyuţitie polarografie.
Illcut (Nippon Zoki) – antihypertenzívum; todralazín.
illegalis, e – [l. il (in) nie + l. lex zákon] ilegálny, nezákonný.
illinitio, onis, f. – [l. illinere potrieť] ilinácia, natieranie, vtieranie (masti).
Illoxan (Hoechst) – herbicídum; diklofopmetyl.
illudíny – protinádorové antibiotiká produkované jedovatými bazídiomycetami Clitocybe illudens.
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Iludín S C15H22O4, 2 ,3 -dihydro-3 ,6 -dihydroxy-2 -(hydroxymetyl)-2 ,4 ,6 -trimetylspiro[cyklopropan,
, ,
1,5 -[5H]inden]-7 (6 H)-ón, lapmerol, lunamycín (obsol.); R = OH.
illuminatio, onis, f. – [l.] 1. iluminácia, osvetlenie; 2. inkubácia, príprava, overenie; tvorivé myslenie.

illusio, onis, f. – [l.] ilúzia.
,

illusion d intermétamorphose – [franc., syn. illusion de fausse reconnaissance des aliénes]
intermetamorfóza, bludné presvedčenie, ţe iná osoba (napr. manţel pacientky) sa zmenil al. sa
mení na rôzne osoby, ţe rôzne osoby sa vteľujú do tela pacienta. Ide o podskupinu sy. dvojníka
[franc. syndrome des sosies] Capgrasov sy., nie o inú interpretáciu, t. j., ţe to isté indivíduum
transformuje telo najrôznejším spôsobom (Frégoliho sy.). Patrí sem bludné presvedčenie, keď sa
pacient cíti „začarovaný“, pod vplyvom čarov, kúziel (tzv. illusion de charme).
illuson du déjá entendu, éprouvé, vecu, vu atď. – [franc.] ilúzia uţ raz počutého, zaţitého, videného
depersonalizácia.
illustratio, onis, f. – [l. illustrare objasňovať] ilustrácia.
ilmenit – minerál, chem. titániumdioxid, FeTiO3.
Ilopan (Warren-Teed) – nutričný faktor, zdroj kys. pantoténovej; dexpantenol.
Ilosone (Lilly) – antibiotikum; erytromycínestolát.
Ilosvayovo činidlo činidlo.
Ilotycin (Lilly) – antibiotikum; erytromycín.
Ilotycin Gluceptate (Lilly) – antibiotikum; erytromycíngluheptonát.
Iloxan (Hoechst) – herbicídum; diklofop-metyl.
Ilozyme (Adria) – enzýmový koncentrát z prasačích pankreasov obsahujúci najmä lipázu, amylázu a
proteázu; pankrelipáza.
ILTB – skr. angl. Indirect Life-Threatening Behavior správanie nepriamo ohrozujúce ţivot, „skryté“
suicídium, „substancionálne“ suicídium. Ide o akúsi náhradku suicídia a indikátor vysokého rizika
suicídia. Škála ILTV-Nelson obsahuje poloţky týkajúce sa jedenia, pitia, fajčenia, abúzu liekov,
interakcie s inými pacientmi a ošetrujúcim personálom, zneuţívanie th. a situácie v nemocnici a
sebapoškodzovanie (Farberon, 1974 – 1977).
ILTS – skr. angl. Integration Level Test Series séria testov úrovne integrácie, psychol. dotazník pre
dospelých, pomocou kt. sa zisťuje hierarchia úrovní faktorov, organizujúcich integráciu osobnosti.
Pouţíva sa na výskumné účely. Jedným zo subtestov ILTS je Personal Health Survey (PHS),
dotazník s 200 poloţkami slúţiaci na skríning psychopatológie (Thorne, 1965 – 1966).
iluminácia – [illuminatio] kniţná ilustrácia v stredoveku.
ilustrácia – [illustratio] znázornenie, názorné objasnenie, zobrazenie, kt. je súčasťou textovej
publikácie a slúţi ako doplnok, zvýraznenie, vysvetlenie, spestrenie, príp. nahradenie príslušného
textu. V širšom slova zmysle sú i. aj zobrazenia tvoriace hlavnú náplň publikácií, v kt. text má len
sprievodnú funkciu (napr. anatomický atlas). V prenesenom význame sa termín i. pouţíva na
označenie akéhokoľvek názorného objasnenia výkladu, t. j. aj slovné opisy konkrétnych príkladov,
experimentov ap. V publikáciách sa za i. pokladajú diagramy, faximile, fotografie, grafy, nákresy,
obrázky, plány, schémy ap. Texty k nim sa umiestňujú pod obrázkami.
ilúzia – [illusio] klamná, mylná predstava, mam; mylná percepcia, mylná odpoveď na senzorický
podnet.
Esquirolov výraz. I. je porucha vnímania, skreslenie vnemu s jeho zmeneným významom.
Pridávanie cudzej, neskutočnej vlastnosti skutočnému vnemu a chorobné presvedčenie, ţe vnem
zodpovedá skutočnosti. Emócia ovplyvní vnímanie v tom zmysle, ţe nastáva nesprávne
rozpoznávanie.
Psychol.

Často má človek dojem, ţe osoba, s kt. sa má stretnúť, pozná – aspoň je o tom presvšedčený – a
len neskôr príde na to, ţe sa mýlil. Emócie často vyvolávajú i. tým, ţe pôsobia na očakávanie.
Pacient napr. vidí v pni stromu učupeného človeka al. visiaci plášť s klobúkom vníma ako postavu s
výhraţným postojom atď. Tento druh i. je beţný a ľahko sa môţe kombinovať. Jestvujú však aj
chorobné i., a to vo všetkých zmyslových oblastiach, kt. sú nekorigovateľné. Pri niekt. i., napr.
čuchových a chu- ťových, ide často o halucinácie, lebo inak treba predpokladať, ţe pacient naozaj
dačo vníma. Niekedy je ťaţké odlíšiť ilúzie od halucinácií a skresleného vnímania. Pacient napr.
vníma slová na podklade nejasných zvukov, príp. hovorí, ţe počuje nezreteľné mrmľanie, ale
čiastočne vníma niekt. slová.
----------------------------------------------------------––––-------------------------------------------------------------------–––––––---Druhy ilúzií
-----------------------------------------------------------------––––---------------------------------------------------------------------------Druh
Charakteristika
------------------------------------------------------------------------––––--------------------------------------------------------------------1. Aperceptívne pareidólie Apercepcia je intaktná; človek si je vedomý toho, ţe ide o umelú kombináciu
2. Doplňujúce ilúzie
Pacient dopĺňa aj vnímanie podľa zmyslu výkladu rozličnými časťami, kt. nie sú
obsiahnuté v percepcii (napr. doplní na postave hlavu al. končatinu)
3. Pohybové al. priezračné Ilúzie sú doplnené psychosenzorickými prvkami
ilúzie
4. Ilúzie v uţšom zmysle
Percepcia je nezmenená, ale vnáša sa do nej nový výklad (napr. učupená postaslova (vlastné ilúzie)
va má hrozivý výzor
5. Projektívne al. osobAko 4; vyvoláva ich osobitná psychická situácia (uplatňuje sa projekcia)
nostné ilúzie
6. Interpretatívne ilúzie
Ilúzie na podklade bludov, iluzórna konfigurácia vyplýva zo základného
bludu
-----------------------------------------–––––––––––-----------------------------------------------------------------------------------------

Pri i. je deformovaná identifikácia predmetu, a to na čisto senzorickej úrovni al. aj na úrovni chápania
a prvotnej interpretácie. To môţe siahať aţ k funkcii orientácie. Pri doplňujúcich i. je niekedy
porušená sama apercepcia, a to pridaním iných detailov k iluzórne vnímanému predmetu al. je
deformovaná nielen náplň predmetu, ale aj jeho zobrazenie. K identifikácii totiţ patrí aj funkcia
pamäti, t. j. porovnanie s predošlými predstavami, kt. sú čiastočne potlačené. Ak je prítomná
porucha vedomia, môţe byť porušená aj idiognózia, a to v zmysle väčšej priepustnosti porúch
vnímania.
Pravé ilúzie, podobne ako pravé halucinácie, sú psychotickým príznakom. Nadobúdajú tu taký
stupeň, ţe si pacient ani neuvedomuje, kde je. Vyskytuje sa aj pri intoxikácii halucinogénmi a pri
stavoch zmätenosti a dezorientácie. Od i. treba odlíšiť zmyslové klamy a pareidólie.
Reflektívne ilúzie charakterizuje presvedčenie o správnosti vnemu.
Ako pseudoilúzie sa označuje prehliadnutie, prepočutie (úkazy denného ţivota). U normálneho
jedinca je vţdy snaha kontrolovať, overiť si správnosť vnímaného, napr. ešte aj iným zmyslom.
Počas choroby je pacient presvedčený o správnosti vnemu, neschopnosti odlíšiť cudzie, neskutočné,
pridané vlastnosti, kt. skreslili a deformovali vnem.
Pareidólie sú javy, pri kt. pozorovateľ vidí v ľubovoľných figúrach rozličné fantastické postavy.
Človek ich môţe (podobne ako zmyslové klamy) rozpoznať, ale môţe sa im aj nekriticky poddávať.
Tzv. verbálne ilúzie spočívajú v tom, ţe pacient na základe slov skresľuje vnímané predmety, napr.
slovným označením zamieňa jednu osobu za druhú.
Sociálne ilúzie – fiktívne, nereálne, väčšinou idealizované predstavy o sociálnej skutočnosti, resp.
jej chybné vnímanie. Ide najmä o ne- opodstatnené a prehnané nádeje do budúcnosti al. o
idealizáciu minulosti, zjednodušené poňatie sociálnych mechanizmov ovládajúcich v danej chvíli

konanie jednotlivcov, skupín, inštitúcií al. štátu, skreslené predstavy o motívoch sociálneho konania.
Sú súčasťou verejnej mienky i individuálneho vedomia, laickej sociológie i odborných koncepcií
spoločnosti. Presadzuje sa v nej princíp. tzv. moţného vedomia. Treba odlišovať sociálnu i. od
zámerných klamov tvoriacich súčasť sociálnej demagógie, ako je sy. revolučnej netrpezlivosti, i.
nemennosti, „haló efekty“ (napr. účinok senzačných udalostí, ako sú pohraničné konflikty, prenikanie
do kozmu, prekrývajúce al. nahradzujúce vo vedomí ľudí celý obsah a priebeh sociálnych procesov),
kognitívna dizonancia (napr. čiernobiela optika pripisujúca niekt. javom len negat., kým druhým len
pozit. vlastnosti), videnie spoločnosti optikou manicheizmu (arény, v kt. prebieha súboj dobra a zla,
démonizácia protivníkov a adorácia priateľov), tradície mesianizmu a i. Väčšinou ide o sebaklam
charakteru predsudkov, stereotypov, povier, mýtov, príp. všeobecne akceptovanej hry.
Ilúzia už raz videného (franc. illusion du déjá vu), prežitého (franc. illusion du déjá vecu),
počutého (franc. illusion du déja éprouvé) atď.; depersonalizácia.
Ilúzia dvojníka Capgrasov sy.; syndrómy.
Fyziologické ilúzie klamy zmyslové.
Spomienkové ilúzie – časovo skreslené preţívanie jednotlivých udalostí napr. krátkotrvajúcich
záţitkov al. snov. V krátkotrvajúcom sne sa môţe prisniť dlhotrvajúci dej, lebo sa preskakuje na jeho
najvýáznamnejšie časti s vynechaním menej významných spájajúcich úsekov. Pritom zostáva
skúsenosť, ako dlho jednotlivé fázy deja trvajú. Podobne moţno preţiť v krátkom čase aj dlhšiu
cestu, pričom je k dispozícii reálny odhad jej trvania; sen.
Ilvin (E. Merck) – antipsychotikum; brómfeniramín.
I-M123 – rtg diagnostikum; jofetamín.
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Imacort crm. (Spirig) – dermatologikum, kortizonoidové antiflogistikum s prísadou antiseptika a
antimykotika; prednizón; hexamidín; klotrimazol. Zloženie: Prednisoloni acetas 5 mg (0,5 %) +
Hexamidini diisethionas 2,5 mg (0,25 %) + Clotrimazolum 10 mg (1 %) v 1 g hydrofilného krému typu
o/v, konzervovaného butylhydroanizolom E 320.
Indikácie – ekzematizované dermatofytózy a kandidózy; iritované al. ekzematizované intertrigo;
eczema seborrhoicum.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, koţná tbc, scabies, predkolenové vredy.
Nežiaduce účinky – pri dlhodobej nekontrolovanej aplikácii nemoţno vylúčiť kortikosteroidodermu,
ani celkové neţiaduce účinky z resorpcie kortikoidov. Nemá sa aplikovať na sliznice, najmä
spojovku, ani do vonkajšieho zvukovodu pri perforácii bubienka.
Dávkovanie – aplikuje sa 2-krát/d po omytí a osušení koţe. Do intertriginóznych záhybov je vhodné
zaloţiť pásik hydrofilovej gázy.
Imadyl (Roche) – antiflogistikum; karprofén.
imaginácia – [imaginatio] spôsob zobrazovania; zobrazovanie, predstava, obrazotvornosť; fantázia,
psychický proces a zároveň dispozícia osobnosti, špecifická schopnosť sprevádzajúca kreativitu, kt.
sa stavia do protikladu k abstraktnému mysleniu.
imaginatio, onis, f. – [l. imago obraz] imaginácia.
imaginarius, a, um – [l. imago obraz] imaginárny, obrazový, zdanlivý, domnelý.
imaginatio, onis, f. – [l. imago obraz] imaginácia, predstava, obrazotvornosť.

imago – [l.] obraz, podoba, vzor, predstava; 1. biol. vyzretý stav hmyzieho organizmu, väčšinou
okrídlená forma s vyvinutými a fungujúcimi sexuálnymi orgánmi; 2. psychol. zvnútornená predstava
ţivotne významnej osoby.
Vo Freudovej psychoanalýze a Jungovej analytickej psychológii obraz, resp. podobnosť podľa
predstavy podvbedomia. Obraz uschovasný neobmedzene v nevedomí a často identifikovaný s
osobami, kt. boli pôvodné. U Junga primordiálne i. existujú v archetypoch, kolektívne zdedených
obrazoch napr. matky, a preto dieťa lipne pudobvo na matke. I. je aj procesom, v kt. driemuce
obsahy v nevedomí sa napájajú na organizovanú činnosť vedomia a tvoria dačo nové, tvorivé.
Najčastejšie ide o identifikáciu s rodičmi, kt. sa utvorila v ranom detstve a nevedome pretrváva v
psychickej štruktúre ako výrazný motivačný činiteľ. V sociológii označenie všeobecne akceptovanej
predstavy objektu, človeka, inštitúcie, roly ap. (angl. image ,,imidţ``).
3. Imago – Zeitschrift für psychoanalytische Psychologie, ihre Grenz-gebiete und Anwendungen –
oficiálny orgán Medzinárodnej psychoanalytickej spoločnosti, časopis pre nelekársky pouţívanú
psycho- analýzu (1. zväzok vydal r. 1912 S. Freud, ďalšie zväzky r. 1912 – 24 O. Rank a H. Sachs,
od r. 1939 H. Sachs v USA – American Imago).
4. Imago Publishing Company – vydavateľstvo na vydávanie Freudových diel, zaloţené v Londýne
Rodkerom r. 1948.
Imagon (Astra) – antimalarikum, antiamébikum; chlorochín.
Imagotan (Sandoz) – antipsychotikum; sulforidazín.
imagoterapia psychodráma.
Imakol (Rhodia) – oxomemazín.
I-MAO – skr. inhibítor monoaminooxidázy.
Imap inj. (Janssen) – Fluspirilenum 4 mg v 2 ml suspenzie (= 2 mg/ml); psychofarmakum, depotné
parenterálne neuroleptikum; fluspirilén.
imatinib – inhibítor špecifickej tyrozínkinázy prítomnej vo väčšine prípadov chron. myeloidnej
leukémie v dôsledku vzniku filadelfského chromozómu a fúzneho proteínu bcr-abl
s tyrozínkinázovou aktivitou. Patrí do skupiny liekov inhibujúcich transdukčné signály v bunke.
Nepôsobí cytostaticky, môţe sa naň vyvinúť rezistentica. Pouţíva sa pri niekt. nádoroch GIT,
®
®
ovplyvňuje aj imunitné deje (Gleevec , Glivec ).
Imavate (Robins) – antidepresívum; imipramín.
Imaverol (Janssen) – antimykotikum; enilkonazol.
imazachín

–

kys.

2-[4-metyl-4-(1-metyletyl)-5-oxo-1H)-imidazol-2-yl]-3-chinolínkarboxylová,
C17H17N3O3,
Mr
311,34;
prea
postemergentné
imidazolinónové herbicídum (AC 25214; amóniová soľ
C17H20N4O3 Scepter).
Imazachín
Imazalil – antimykotikum; enilkonazol.

imazametabenz – syn. imazametabenzmetyl; metylester kys. 2-[4,5-dihydro-4-metyl-4-(1-metyletyl)-5oxo-1H-imidazol-2-yl)-4(a5)metylbenzoovej, C16H20N2O3,
Mr 288,35; selektívne
postemergentné herbicídum

(AC 222293, AC 293, CL 222293, Assert, Dagger).
Imazametabenz

imazetabenzmethyl imazametabenz.
Imazol Creme crm. (Spirig) – Clotrimazolum 10 mg (1 %) + Hexamidini diisethionas 2,5 mg (0,25 %)
v 1 g hydrofilného masťového základu konzervovaného butylhydroanizolom E 320; dermatologikum,
antimykotikum, antiseptikum; klotrimazol; hexamidín. Antimykotický účinok klotrimazolu
zosilňuje hexamidín. Pouţíva sa v th. interdigitálnej a intertriginóznej dermatomykózy i zmiešanej
baktériovej a mykotickej infekcie, pithyriasis versicolor, erytrazmy.
Imazol Cremepaste pst. (Spirig) – Clotrimazolum 10 mg (1 %) v 1 g hydrofilnej pasty s obsahom
titándioxidu konzervovaného fenyletanolom a butylhydroanizolom E 320; dermatologikum,
antimykotikum, antiseptikum; klotrimazol. Pouţíva sa pri ošetrovaní plienkovej dermatitídy i
rozsiahlej- ších mokvavých léziách pri superficiálnych dermatomykózach a zmiešaných
mykotickobaktériových infekciách intertriginóznych oblastí.
Imbaral (Sharp & Dohme) – antiflogistikum; sulindak.
imbecilita – [imbecillitas] stredný stupeň mentálnej retardácie.
imbecillitas, atis, f. – [l. imbecillus slabý] imbecilita.
Imbecillitas mongoloida (Langdon) – Downov sy.
Imbecillitas phenylpyruvica – Föllingov sy.
imbecillus, a, um – [l.] slabý, zaostalý, slabomyseľný.
imbibícia – [imbibitio] nasávanie, prijímanie kvapaliny tuhými látkami.
imbibitio, onis, f. – [l. imbibere nasiaknuť] imbibícia.
Imbretil (Burroughs Wellcome) – myorelaxans kotrového svalstva; hexakarbacholínbromid.
Imbrilon (Berk) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; indometacín.
Imbun (Merckle) – antiflogistikum; oxyfénbutazón.
imbutus, a, um – [l. imbuere kropiť] zvlaţený, naplnený.
Imdur tbl. obd. (Astra) – Isosorbidi mononitras 60 mg v 1 poťahovanej tbl. s predlţeným účinkom;
koronárne vazodilatans; izosorbidmononitrát.
imekromón – syn. hymekromón.
Imelo biele spec. (Slovakofarma, závod Liečivé rastliny) – Herba visci albi 1 g v 1 vrecku.
Fytoterapeutikum, čajovina. Zápar sa pouţíva ako podporný prostriedok na zníţenie TK a podporu
srdcovej činnosti. Má tieţ mierny močopudný účinok. Vrecko sa zaleje 0,2 l vriacej vody a nechá sa
vyluhovať 30 min. Pije sa vlaţný 2 – 3-krát/d.
imerzia – [immersio] 1. ponorenie, th. ponorením do liečebných kúpeľov; 2. mikroskopická metóda, pri
kt. priestor medzi preparátom a objektívom mikroskopu je vyplnený kvapalinou na zlepšenie
pozorovania.
imerzný syndróm – postimerzný sy.
Imeson (Desitin) – antikonvulzívum, hypnotikum; nitrazepam.
Imesonal – sedatívum, hypnotikum; sekobarbital sodný.
Imex (Merz) – antibiotikum; tetracyklín.

Imexim (Cimex) – chemoterapeutikum; sulfametoxazol.
Imferon (Lakeside) – hematinikum, komplex dextránu a ţeleza.
IMI 28 – antineoplastikum; epirubicín.
imidamín – antihistaminikum; syn. antazolín.
Imidan (Stauffer) – insekticídum, akaricídum; fosmet.
imidazol – syn. 1,3-diazol; glyoxalín; iminazol, miazol; pyro[b]monazol; 1,3-diaza-2,4-cyklopentadién,
C3H4N2, Mr 68,08.
Imidazol

imidazolsalicylát – kombinácia kys. 2-hydroxybenzoovej s 1H-imidazolom (1:1), syn. salizolo,
C10H10N2O3, Mr 206,20; antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum;
pouţíva sa v termocitlivých kopírovacích materiáloch (ITF-182,
Selezen).
Imidazolsalicylát

Imidin gtt. nas. (Pharma Wernigerode) – Naphazolini hydrochloridum 100 mg + Benzalkonii
1adrenomimetikum, má rýchly, výrazný a dlhšie trvajúci vazokonstrikčný účinok na sliznice. Vyuţíva
sa najmä na krátkodobú dekongesciu slizníc pri zápaloch horných dýchacích ciest;
dekongescenciá; nafazolidín; benzalkónium.
Imido (Roche) – histamín.
imidokarb

–

,

N,N -bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazo-2-yl)fenyl]-močovina, C19H20N6O, Mr 348,41;
antiprotozoikum,
antibabezikum
(dihydrochlorid
C19H22Cl2N6O,
4A65,
syn.
imizokarb;
dipropionát
C25H32N6O7, syn. imizol – Imizad Equine Injection).
Imidokarb



Imidol (Yoshitomi) – antidepresívum; imipramín.
imidol – syn. 1H-pyrol.
ImIFN – skr. interferónimigluceráza – lyzozómový enzým glukocerebrozidáza, pripravený rekombinantnou technológiou.
Placentový enzým sa nazýva alkgluceráza. I. sa pouţíva v th. Gaucherovej choroby typu 1
(neneuropatického). Podáva sa v dávke 15 j./kg raz za 4 d al. 2,5 j./kg 3-krát/týţd. K neţiaducim
účinkom patria mierne ťaţkosti zo strany GIT (diskomfort) na začiatku th., kt. nevyţadujú prerušenie
th (Cerezyme, Genzyme).
Imigran inj. a tbl. obd. sumatriptán.
imiklopazín

–

1-[2-[4-[3-(2-chlór-10H-fenotiazin-10-yl)propyl]-1-piperazinyl]-etyl]-3-metyl-2imidazolazolidinón,
C25H32ClN5OS,
Mr
486,11;
antipsychotikum (dihydrochlorid C25H34Cl3N5OS – P4241,
Pontistal).

Imiklopazín

Imilanyle (Takata) – antidepresívum; imipramín.
iminodipeptidúria – hyperimidodipeptidúria, zriedkavá porucha metabolizmu podmienená
autozómovo recesívne dedičným deficitom prolidázy. Prvý ju opísal Goodman a spol. (1968). Deficit
prolidázy má za následok poruchy štiepenia di- a tripeptidov obsahujúcich prolín a hydroxyprolín v Cterminálnej polohe, kt. sa vylučujú močom.
Dg. kritériá: 1. celkové príznaky: typická tvár, ptóza, prominujúce lebkové švy a ulcerózna
dermatitída; 2. častá splenomegália, trombocytopénia a odvápnenie dlhých rúrovitých kostí; 3.
mentálna retardácia rôzneho stupňa; 4. zvýšené vylučovanie di- a tripeptidov obsahujúcich prolín al.
hydroxyprolín v C-terminálnej polohe; 5. silne zníţená aktivita prolidázy (iminopeptidázy, peptidázy
D) v leukocytoch, hemolyzáte erytrocytov a kultúre fibroblastov.
Dfdg. – rachitída, osteogenesis imperfecta.
Th. – odporúča sa vysoký prívod vitamínu C, Mg

2+

a substitúcia L-prolínu a glycínu.

iminomočovina – iminourea, hlavný polysacharid z endospermy semien guaru; guarán.
iminourea iminomočovina.
imipemid – syn. imipeném.
imipeném – syn. imipemid; monohydrát kys.[5R-[5a,6a-(R*)]]-6-(1-hydroxyetyl)-3-[[2-[(iminometyl)amino]etyl]-tio]-7-oxo-1-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylovej, C12H17N3O4S.H2O, Mr 317,36;
širokospektrálne polosyntetické -laktámové
antibiotikum zo skupiny karbapenémov; prvý stabilný
derivát tienamycínu.
Imipeném
Ide o -laktámové antibiotikum zo skupiny penémuso široko-spektrálnym a baktericídnym účinkom
proti aeróbnym i anaeróbnym grampozit. i gramnegat. mikróbom vrátane Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis a Bacteroides fragilis. Niekt. meticilín-rezistentné
stafylokoky a niekt. streptokoky skupiny D nie sú citlivé na i. Kombinácia i. s antimikróbovo
neúčinným
cilastatínom
chráni imipeném
pred
rozkladom
obličkovými tubulárnymi
dehydropeptidázami (inhibícia proteosyntézy)
Po i. v. podaní sú účinné koncentrácie v sére ešte 6 h po podaní. Na plazmatické bielkoviny sa viaţe
10 – 20 %. Dobre preniká do tkanív (s výnimkou likvoru bez zapálených meningov), vysoké
koncentrácie dosahuje v spúte, tkanive tonzíl, prostaty a ţenského genitálu, ďalej v synoviálnej
tekutine, peritoneálnej dutine, črevnej sliznici, brušných svaloch a ţlči. Distribučný priestor je asi 0,2
l/kg. Vylučuje sa najmä glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou, cilastatín chráni i. pred
rozkladom dehydropeptidázou I v obličkách na neúčinný metabolit. Do 1 % dávky sa i. vylučuje ţlčou
do stolice. Biol. t0,5 sa predlţuje u pacientov s renálnou insuficienciou, pri i. aţ na 3 h, pri cilastatíne
aţ na 7 – 16 h; u nezrelých novorodencov je t0,5 i. asi 2,5 h a cilastatínu asi 9 h. Hemodialýza
odstráni asi 73 % dávky i. a 82 % cilastatínu.
Indikácie – empirická al. cielená th. ťaţkých polymikróbových a zmiešaných aeróbnych i
anaeróbnych infekcií vyvolaných citlivými mikróbmi: vnútrobrušné infekcie, infekcie dolných
dýchacích ciest, gynekologické infekcie, septikémie, infekcie urogenitálneho systému, kostí a kĺbov,
koţe a mäkkých tkanív, endokarditída. Pri zmiešaných infekciách (vrátane infekcie Bacteroides
fragilis) a ďalších infekciách vyvolaných kmeňmi rezistentnými na amino-glykozidy, cefalosporíny a

penicilíny. Imipeném je osobitne vhodný u neutropenických onkologických pacientov a i. pacientov
so zníţenou imunitnou odpoveďou. Imipeném nie je indikovaný na th. meningitídy. Profylakticky sa
podáva v chirurgii.
Kontraindikácie – hypersenzitivita na i. al. cilastatín.
Nežiaduce účinky – vcelku mierne a prechodné, výnimočne vyţadujú prerušenie th. Najčastejšia je
mierna reakcia na i. v. inj. Miestna reakcia: erytém, miestna bolestivosť a zdurenie, tromboflebitída.
Alergická reakcia (vyráţka, pruritus, urtika, zriedka toxická epidermálna nekrolýza, horúčka,
anafylaktická reakcia), nauzea, vracanie, hnačka, riziko vzniku pseudomembranóznej kolitídy.
Eozinofília, leukopénia, neutropénia vrátane agranulocytózy, trombocytopénia, trombocytóza a
zníţenie hemoglobínu, u niekt. pacientov pozitivita priameho Coombsovho testu. Mierny a
prechodný vzostup sérových aminotransferáz, bilirubínu al. sérovej alkalickej fosfatázy, zriedka
hepatitída. Oligúria/anúria, polyúria, zriedka akút. renálna insuficiencia, poruchy CNS (myoklonická
aktivita, psychické poruchy, stavy zmätenosti al. kŕče), poruchy chuti. Čiastočne skríţená alergia
-laktámovými antibiotikami (penicilíny a cefalosporíny). V gravidite sa podáva len v
nevyhnutných prípadoch. U malých detí sú s ním malé skúsenosti.
Dávkovanie – 1 – 2 g/d v 2 – 4 čiastkových dávkach (250 -- 500 mg), pri menej citlivých kmeňoch aţ
4 g/d (50 mg/kg/d) v i. v. infúzii počas 20 – 60 min. (v závislosti od dávky). Pri nauzei sa má infúzia
spomaliť. Pri cystickej fibróze s normálnymi obličkovými funkciami sa podáva aţ 90 mg/kg/d v
čiastkových dávkach. Profylakticky v chirurgii 1 g pri úvode do anestézie a ďalší 1 g o 3 h, pri
kolorektálnych výkonoch ďalšie 2 dávky po 500 mg 8 – 16 h po úvode do anestézie. Pri renálnej
insuficiencii sa dávky zniţujú.
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Pacienti s klírensom kreatinínu 6 – 20 ml/min/1,73 m majú dostávať 250 mg (3,5 mg/kg) kaţdých 12
2
h, s klírensom < 5 ml/min/1,73 m , len ak sú dialyzovaní. U dialyzovaných pacientov sa má podať
udrţovacia dávka ihneď po dialýzy a ďalej v 12-h intervaloch. Deťom > 40 kg tel. hmotnosti sa
podáva 15 mg/kg v 6-h intervaloch (dmd 2 g), dojčatám < 3-mes. a deťom s poruchou obličiek sa
nemá podávať. Sterilný prášok v amp. s 500 mg imipenému a 500 mg cilastatínu sa rozpustí v 50 aţ
100 ml rozpúšťadla; obsah fľaštičky treba pretrepávať, aţ sa utvorí číry roztok. I. je inkompatibilný s
laktátom, môţe sa však podávať do i. v. setu, ktorým sa infunduje rozt. laktátu. I. nie je vhodné
podávať súčasne s inými antibiotikami v tom istom sete. Vo fyziol. rozt. je stály pri izbovej teplote 10
h, v chladičke 48 h, v rozt. glukózy a manitole pri izbovej teplote 4 h, v chladničke 24 h.
Prípravky – MK-787; kombinácia s cilastatínom sodným – Conet inf., Primaxin, Tenacid,
Tienam, Zienam.
imipramín – syn. imizín; 10,11-dihydro-N,N-dimetyl-5H-dibenz[b,f]azepín-5-propánamín, C19H24N2, Mr
280,40; antidepresívum. Ide o prvé klasické tymoleptikum. Inhibuje
neselektívne spätné vychytávanie katecholamínov a sérotonínu, má
anticholínergické účinky.
Imipramín
Rýchlo a kompletne sa resorbuje z GIT. Pri svojom prechode pečeňou sa
do značnej miery metabolizuje na aktívny dezmetylimipramín (dezipramín). Na proteíny sa viaţe ~
86 %. Distribučný objem je 4 – 16 l/kg. Plazmatický t0,5 je 4 – 18 h. Asi 80 % i. sa vylúči obličkami, 20
% stolicou, väčšinou vo forme inaktívnych metabolitov. Len 5 % i. a 6 % dezipramínu sa zjaví v moči.
Indikácie – depresívny sy. rôznej etiológie, najmä endogénne depresie, enuresis nocturna.
Kontraindikácie – absol.: súčasný al. pred < 14 d ukončená th. inhibítormi MAO, súčasné podávanie
psychostimulancií, delírantné stavy, poţitie alkoholu, glaukóm.

Nežiaduce účinky – sucho v ústach, únava, slabosť, tachykardia, poruchy zrakovej akomodácie,
ortostatická hypotenzia, potenie, poruchy mikcie, zápcha. Zriedkavé sú alergické reakcie, stavy
vzrušenosti, amentno-delírantné stavy, granulocytopénia, trombocytopénia, fotosenzitivita, ţltačka.
Nepriaznivo ovplyvňuje riadenie motorových vozidiel a vykonávanie obdobne činnosti. Potencuje
účinok inhibítorov MAO a sympatikolytík a zosilňuje anticholínergické účiky farmák.
Dávkovanie – začína sa nízkymi dávkami (75 mg/d, v adolescencii a u osôb > 60-r. 10 – 30 mg/d),
kt. sa postupne zvyšujú v súlade s individuálnou znášanlivosťou (na 150 – 200 mg, v adolescencii a
u starších osôb na 50 – 150 mg/d), po dosiahnutí remisie sa dávky postupne zniţujú na čo najniţšiu
udrţovaciu dávku.
Prípravky – G 22355, Antideprin; hydrochlorid C19H25ClN2 -- Berkomine, Deprinol, Dimipressin,
Dyna-Zina, Efuranol, Feinalmin, Chrytemin, Imavate, Imidol, Imilanile, Imiprin, Iprogen,
Iramil, Janimine, Melipramin dr. a inj., Presamine, Pryleugan; pamoát Tofranil-PM.
imipramín

N-oxid

–

5-oxid 10,11-dihydro-N,N-dimetyl-5H-dibenz-[b,f]azepín-5-propánamínu,
C19H24N2O, Mr 296,41; metabolit imipramínu (hydrochlorid C19H25ClN2O –
Imiprex).
Imipramín-N-oxid

Imiprex (Dumex) – antidepresívum; imipramín N-oxid.
Imiprin – antidepresívum; imipramín.
imitabilis, e – [l. imitari napodobovať] napodobiteľný.
imitatio, onis, f. – [l. imitari napodobovať] imitácia, napodobenie.
Imizad Equine Injection (Burroughs Wellcome) – antiprotozoikum účinné proti babéziám;
imidokarb.
imizín – syn. imipramín.
imizokarb – dihydrochlorid imidokarbu.
imizol – dipropionát imidokarbu.
immaculatus, a, um – [l.] nepoškvrnený, bez škvŕn, bez porúch.
immanis, e – [l.] ozrutný, neľudský, ošklivý.
immaturitas, atis, f. – [l.] nezrelosť, ukvapenosť, unáhlenosť, pohon.
immaturus, a, um – [l. im (in) nie + l. maturus zrelý] nezrelý, nedospelý.
immediate – [l.] bezprostredne.
immediatus, a, um – [l.] bezprostredný, priamy.
immedicabilis, e – [l. im (in) + l. medicari liečiť] nevyliečiteľný, nezhojiteľný.
Immenoctal – sedatívum, hypnotikum; sekobarbital sodný.
immersio, onis, f. – [l. immergere ponoriť] imerzia.
imminens, entis – [l. imminere strmieť] vyčnievajúci, bezprostredne nasledujúci, hroziaci (napr.
potrat).
Immingove testy testy.

immiscibilis, e – [l. im (in) nie + l. miscere miešať] neschopný miešania, nemiešateľný.
immissio, onis, f. – [l. immitere vpúšťať] imisia; vpúšťanie, zavedenie. I. penis – vniknutie pohlavného
údu do pošvy.
immobilis, e – [l. im (in) nie + l. movere hýbať] imobilný, nepohyblivý, znehybnený.
immobilisatio, onis, f. – [l.] imobilizácia, znehybnenie, uvedenie do stavu nepohyblivosti (napr. kĺb);
zákaz pohybu, chôdze.
Immobilon (Reckitt & Colman) – opioid pouţívaný na imobilizáciu veľkých zvierat; etorfín.
immoderatio, onis, f. – [l.] nemiernosť, preháňanie.
immodestia, ae, f. – [l.] neskromnosť, drzosť.
Immodin Sevac inj. – dialyzát z 200 mil. leukocytov periférnej krvi zdravých darcov; imunopreparát.
immorsus, a, um – [l. immodere nakúsnuť] nakúsnutý, podráţdený.
immortalis, e – [l. im (in) nie + l. mors smrť] nesmrteľný.
immortalitas, atis, f. – [l. immortalis nesmrteľný] nesmrteľnosť, večnosť.
immotile cilia syndrome – [angl.] sy. nepohyblivých riasiniek; Kartagenerov syndróm.
immotus, a, um – [l. im (in) + l. movere hýbať] nehybný, nepohnutý, pevný.
Immucyst BCG Immunotherapeut.  inj. sicc (Connaught Laboratories, Kanada) – Vaccinum
tuberculosis (BCG) lyophilisatum 27 mg v 1 fľaštičke.
Immunglobulin (Savage) imunoglobulín.
Immunal gtt. (Lek) – Echinacea succus recens 80 ml + Ethanolum absolutum 20 ml v 100 ml
prípravku. Fytofarmakum, nešpecifické imunostimulans.
Immuneron (Biogen) interferón
immun/o- – prvá časť zloţených slov z l. immunis odolný.
Immunine 200, 600 al. 1200 IU inj. sicc. (Immuno) – Factor coagulationis IX 200, 600 al. 1200 IU +
Proteina 29 mg v 1 inj. sicca; koagulačné faktory.
immunis, e – [l.] odolný.
immunisatio, onis, f. – [immuno- + l. supprimere potlačiť] imunizácia.
Immunisatio activa – aktívna imunizácia.
Immunisatio arteficialis – umelá imunizácia, očkovanie.
Immunisatio passiva – pasívna imunizácia.
Immunisatio postinfectiosa – postinfekčná imunizácia.
immunitas, atis, f. – [l.] →imunita.
Immunitas cellularis – bunková imunita.
Immunitas humoralis – humorálna imunita.
immunoadhaerentia, ae, f. – [immuno- + l. adhaerere lipnúť] imunoadherencia,
imunocytoadherencia, metóda na určovanie buniek tvoriacich imunoglobulíny dôkazom roziet
erytrocytov, kt. sa hromadia okolo týchto buniek.

immunobiologia, ae, f. – [immuno- + l. biologia biológia] imunobiológia, náuka o obranných
procesoch v organizme.
immunoblastos, i, m. – [immuno- + g. blastos výhonok] imunoblast, nediferencovaná blastická
bunka, prekurzor imunocytu.
immunoblotting – [angl.] imunopijakovanie.
immunocoagulopathia, ae, f. – [immuno- + l. coagulatio zráţanie + g. pathos choroba]
imunokoagulopatia, porucha krvnej zráţlivosti vyvolaná imunitnými mechanizmami.
immunocompetens, entis – [immuno- + l. competere byť silný] imunokompetentný, schopný
reagovať pri stretnutí s určitým antigénom (napr. lymfocyt).
immunocytoma, tis, n. – [immuno- + g. kytos bunka + -oma bujnenie] imunocytóm.
immunocytus, i, m. – [immuno- + g. kytos bunka] imunocyt.
immunodeficiens, entis – [immuno- + l. deficere chýbať] imunodeficientný.
immunodeficientia, ae, f. – [immuno- + l. supprimere potlačiť] imunodeficiencia.
immunodiagnostica, ae, f. – [immuno- + diagnostica rozpoznávanie] imunodiagnostika.
immunodiffusio, onis, f. – [immuno- + l. diffundere rozlievať] imunodifúzia.
immunoelectrophoresis, is, f. – [immuno- + g. forésis nosenie] imunoelektroforéza.
immunofluorescentia, ae, f. – [immuno- + fluorescentia svetelné ţiarenie] imunofluorescencia.
immunogenes, es – [immuno- + g. gennán tvoriť] imunogénny, vyvolávajúci odolnosť, imunitu.
immunogenetica – [immuno- + g. gennán tvoriť] imunogenetika.
immunogenum, i, n. – [immuno- + g. gennán tvoriť] imunogén.
immunohaematologia, ae, f. – [immuno- + g. haima krv + g. logos náuka] imunohematológia.
immunohormonum – [immuno- + g. hormaó poháňam] imunohormóny.
immunochemia, ae, f. – [immuno- + chemia] imunochémia.
Immunol (Sarm) – anthelmintikum účinné proti nematódam, imunostimulans; tetramizol.
immunologia, ae, f. – [immuno- + g. logos náuka] imunológia.
immunomodulatio, onis, f. – [immuno- + l. modulari odmeriavať] imunomodulácia.
immunopathogenesis, is, f. – [immuno- + g. pathos choroba + g. genesis vznik] imunopatogenéza.
immunopathologia, ae, f. – [immuno- + pathologia patológia] imunopatológia.
immunopharmacon, i, n. – [immuno- + g. farmakon liek] imunofarmakum.
immunopotentia, ae, f. – [immuno- + l. potentia sila] imunopotencia.
immunoproliferativus, a, um – [immuno- + l. proliferatio bujnenie] imunoproliferačný.
immunoreactio, onis, f. – [immuno- + l. reactio odpoveď] imunoreakcia.
immunoserum, i, n. – [immuno- + serum sérum] imunosérum.
immunostimulans, antis – [immuno- + l. stimulare podnecovať] imunostimulans.
immunosuppresio, onis, f. – [immuno- + l. supprimere potlačiť] imunosupresia.
immunosuppresivus, a, um – [immuno- + l. supprimere potlačiť] imunosupresívny.

immunosympathectomia, ae, f. – [immuno- + l. (trucus) sympathicus + g. ektomé odstrániť]
imunosympatektómia.
immunotherapia, ae, f. – [immuno- + g. therapeiá liečenie] imunoterapia.
immunotolerantio, onis, f. – [immuno- + l. tolerantia znášanlivosť] imunotolerancia.
immunotransfusio, onis, f. – [immuno- + l. transfusio krvný prevod] imunotransfúzia.
Immunox (Cilag) – imunoregulátor; tymopentín.
Imnudorm – hypnotikum, sedatívum; meparfynol.
imobilitýmia – syn. imoditýmia, výraz jap. psychiatra Shimodu pre osobitné charakterové črty osôb,
kt. majú sklon k depresívnemu ochoreniu (Shimoda, 1950). Shimoda neuznáva Kretchmerov
cykloidný a cyklotýmny temperament ako dispozíciu k endogénnej depresii. Hovorí skôr o
charakterovom type (jap. šučaku–seikaku), t. j. črty osobnosti ako je prílišné lipnutie, rigidita, zmysel
pre poriadok, svedomitosť, zodpovednosť, povinnosť, dlhé prtrvávanie citového vzrušenia.
imobilizín – špecifická protilátka, kt. obmedzuje in vitro hybnosť Treponema pallidum.
Imodium (Janssen) – antidiareikum; loperamid.
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imolamín – 4-[2-(dietylamino)etyl]-5-imino-3-fenyl- -1,2,4-oxadiazolín, C16H20N4O, Mr 260, 33;
antianginózum (hydrochlorid C14H21ClN4O – LA 121, Angolon,
Irrigor); loperamid.
Imolamín
Imosec (Janssen) – antidiareikum; loperamid.
Imotryl (Cassenne) – analgetikum, antiflogistikum, antipyretikum; benzydamín.
Imovance (Rhône Poulenc) – sedatívum, hynpotikum; zopiklón.
Imovane (Rhône Poulenc) – sedatívum, hypnotikum; zopiklón.
Imovax Rabies Vero inj. (Pasteur Merieux) – Vaccinum rabiei inactivatum 2,5 IU v 0,5 ml rozt.;
imunopreparát. Inaktivovaná lyofilizovaná vakcína z kmeňa vírusu besnoty Wistar pomnoţeného na
heteroploidných VERO bunkách, purifikovaná a stabilizovaná ľudským sérovým albumínom. Vakcína
je úplne imunogénna, klin. areaktogénna a nemá encefalitogénnú aktivitu. Po očkovaní vzniká 100 %
sérokonverzia s vysoými titrami protilátok za 30 d.
Indikácie – profylaxia a th. besnoty.
Kontraindikácie – neuvádzajú sa.
Nežiaduce účinky – sú zriedkavé, občas vzniká lokálna reakcia v mieste aplikácie.
Interakcie – v deň očkovania moţno podať antirabické sérum, ale na iné miesto, ostatné očkovania
môţu nasledovať aţ zo 14 d po ukončenej vakcinácii proti besnote.
Dávkovanie – podáva sa 0,5 ml i. m. al. s. c.; pri preexpozičnom podaní sa aplikujú 4 dávky v 0., 7.,
21. a 28. d, kým pri postexpozičnom podaní sa aplikuje 6 dávok v 0., 3., 7., 15., 30. a 90. d.
IMP – 1. skr. inozínmonofosfát; 2. jofetamín
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I.

impacatus, a, um – [l.] nepokojný.
Impact (ICI) – poľnohospodárske fungicídum; flutriafol.
impactio, onis, f. – [l. in do + l. pangere upevniť] upevnenie, spevnenie.

impactus, a, um – [l. in do + l. impigere naráţať] zovretý, vklinený.
impar, paris – [l.] nepárny, nerovnaký, nerovný.
imparatus, a, um – [l.] nepripravený.
impatibilis, e – [l. im (in) nie + l. pati znášať] impatibilný, neznesiteľný.
impatiens, entis – [l. im (in) nie + l. pati znášať] neznášanlivý, netrpezlivý, neschopný.
impatientia, ae, f. – [l. impatiens netrpezlivý] netrpezlivosť, neschopnosť dačo znášať.
impedancia – [impedantia] úhrnný elekt. odpor obvodu pretekajúceho striedavým prúdom.
impedantia, ae, f. – [l. impedire zabrániť] impedancia.
impedimentum, i, n. – [l. impedire zabrániť] prekáţka, závada.
impedometria, ae, f. – [l. impedire zabrániť + g. metron miera] neinvazívna metóda meranie
impedancie (celkového elekt. odporu tkaniva). Základy bioimpedometrie poloţil Thomasset (1963) a
Nyboer (1969).
Ţivé tkanivo sa správa k elekt. prúdu ako obvod zloţený v najjednoduchšom prípade z paralelného
odporu a kapacity (obr. 1). Pri meraní striedavým prúdom moţno stanoviť veľkosť ohmickej zloţky
zloţitejšieho obvodu iba výpočtom z hodnôt získaných pri rôznych frekvenciách. To platí za
predpokladu, ţe merané tkanivo má vlasnosti modelového obvodu. Namerané hodnoty impedancie
4
organizmu sa za normálnych okolností pri frekvencii 10 Hz pohybujú v oblasti 200 – 600 W.
Princíp i. spočíva v sledovaní elekt.
odporu,
kt.
kladie
tkanivo
vysokofrekvenčnému prúdu s nízkou
intenzitou. Impedancia má ohmickú a
kapacitnú
zloţku.
Najvodivejšou
zloţkou
ţivého
tkaniva
je
extracelulárna tekutina (vrátane krvi).

Prístroje na impedančnú pletyzmografiu (reografiu, príp. reopletyzmografiu) sa vyvíjali najmä po 2.
svet. vojne, ale nenašli väčšie uplatnenie. V ostatnom čase sa vyvinuli metódy na meranie celkovej
telovej vody, celkovej a lokálnej (orgánovej) hemodynamiky, ale aj na včasnú dg. nádorov a i.
Princíp celotelovej i. v zapojení ruka–ruka pomocou 2 voltmetrov v modifikácii podľa Šalanského: z
generátora striedavých napätí prechádza napätie UV (konštantnej amplitúdy a meniteľnej frekvencie)
na delič napätia, kt. tvorí neznáma bioelektrická i. Z (s priloţenými elektródami) a pomocný odpor R1
známej veľkosti, realizovaný odporovou dekádou. Na tomto deliči sa merajú napätia U1 a U12
elektrónkovými voltmetrami V1 a V2, kt. majú veľmi vysoký vstupný odpor – rádovo MW, a tým
prakticky nijakú prúdovú spotrebu. Preto platí IZ = IR1. Keďţe UZ = U2 – U1, bude:
UZ
I2 – U1
U2
Z = ------- = ------------ = R1 (-------- – 1)
IZ
U1
U1
------T1

Táto metóda je najpresnejšia pri meraní v oblasti vyšších frekvencií, kde kapacitná zloţka i. má
veľmi nízku hodnotu. Orientačne ju moţno pouţiť aj pre oblasť nízkych a stredných frekvencií.

Vyšetrovaný sa zapojí pravou a ľavou rukou do obvodu pomocou nepolarizovateľných elektród (vzor
69, Ergon), kt. sa pouţívajú aj na snímanie EKG za nepokojných podmienok a na dlhodobé
snímanie biopotenciálov.
Postup merania: skontroluje sa zapojenie zvodu podľa schémy, zapne sa generátor RC a
milivoltmetre. Na generátore sa nastaví konštantné výstupné napätie UV. Na vnútornú stranu
pravého a ľavého predlaktia vyšetrovaného sa naloţia elektródy a na odporovej dekáde sa nastaví
pomocný odpor R1 (100 – 1000 W) tak, aby výchylky na obidvoch milivoltmetroch (konštantný rozsah
U1 ~ 300 mV) boli dobre odčítateľné pri kaţdej meranej frekvencii striedavého napätia.
Princíp celotelovej multifrekvenčnej impedancie (MFI): dvoma distálnymi elektródami sa vpravuje
do tela slabý elekt. prúd s rôznymi frekvenciami, druhou vnútornou elektródou sa sníma napätie a
vyhodnocuje elekt. i. úseku tela medzi obidvoma elektródami. Nízke frekvencie prechádzajú len
extracelulárnou tekutinou, ktorou tak moţno charakterizovať hodnotu elekt. odporu REC. Vyššie
frekvencie prechádzajú aj bunkovou membránou, kt. charakterizuje kapacita CIC. Obdobne odporu
REC sa intracelulárna tekutina charakterizuje odporom RIC. Tým vzniká jednoduchý ,,náhradný
obvod`` charakterizujúci impedančné vlastnosti ţivého tkaniva (obr. 1). Zo základných
antropometrických hodnôt a hodnôt REC, RIC a CIC sa potom vypočíta veľkosť intracelulárneho a
extracelulárneho objemu, ako aj obsah tuku v tele. Impedančné merania sa vykonávajú pomocou
prístroja (napr. BIS 40000B Xitron Technologies, San Diego, USA) na 25 logaritmicky rozmiestených
frekvenciách v pásme 5 kHz–1 MHz. Prístroj má zabudovaný počítač, kt. automaticky vypočíta
potrebné parametre. Metóda je vhodná na meranie stavu hydratácie organizmu a rozloţenia vody v
ňom.
Tzv. hrudná elektrická bioimpedancia (HEB, Kubicek, 1974; Sramek, 1981) je jednoduchá
neinvazívna metóda na určovanie razového a minútového srdcového vývrhu. Merajú sa pritom
zmeny i. hrudníka podmienené najmä pulzujúcou aortou. Stanovuje sa základná dynamická
rovnováha (bazálna impedancia, Z0), kt. závisí od mnoţstva tekutín v sledovanom úseku. Nazýva sa
indexom hrudných tekutín (TFI) a vyjadruje sa v ohmoch; recipročná hodnota je mierou konduktivity
hrudných tekutín (TFC).
Objem hrudných tekutín sa mení polohou: v leţiacej polohe sa objem zväčší, takţe sa zvýši vodivosť
(Z0 sa zníţi); ţeny rovnako vysoké ako muţi majú menší objem hrudníka, menší prierez aorty, a
preto menšiu vodivosť.
HEB zahrňuje pulzatívnu zloţku, kt. sa zobrazuje pletyzmografickou krivkou (DZ), ďalej krivkou prvej
derivácie základného záznamu a EKG. Hodnotenie rýchlosti impedancie (DZ/Dt) je dôleţité najmä
na určenie vrcholovej rýchlosti a rýchlosti akcelerácie.
Vodivosť v sledovanom úseku kolíše v závislosti od 3 faktorov: 1. fyz. vplyvy (mastná spotená koţa,
čiastočné al. úplné uvoľnenie elektród, ich pohyb ap., majú ráz artefaktov a treba ich eliminovať); 2.
ventilačný cyklus (mení vnútrohrudný tlak a návrat krvi k srdcu); 3. činnosť srdca ako čerpadla, kt. je
hlavným zdrojom elekt. impedancie v súlade s tlakovými a objemovými zmenami v aorte.
HEB vyuţíva na meranie odporu hrudníka (ako elekt. vodivého obvodu) štvorpólovú metódu. Kaţdý
pól tvorí pár beţných elektród, pouţívaných pri EKG, súmerne nalepených na hrudníku vo frontálnej
rovine, kt. prechádza hrudníkom pred chrbticou. Medzi najvzdialenejšími pólmi, t. j. pármi elektród na
krku (čierne) a tesne pod úrovňou bránice (zelené) sa privádza do hrudníka elekt. prúd 1,5 mA s
frekvenciou 75 kHz. Jeho podstatná časť prechádza aortou. Zmeny elekt. prúdu sa snímajú opäť 2
pármi elektród: horný vnútorný pól tvoria 2 elektródy, na prechode pliec a krku, 5 cm pod čiernou
elektródou, dolný pól predstavujú 2 elektródy (červené), nalepené k úponu bránice. Červené a
zelené (referenčné) elektródy sú opäť vo vzdialenosti 5 cm.

Zmena elekt. impedancie DZ sa hodnotí ako vzťah medzi napätím U medzi vnútornými pólmi a
vnúteným prúdom I medzi vonkajšími pólmi: Z = U/I. Elektródy vnútorného pólu snímajú aj napätie
EKG, potrebné na synchronizáciu a stanovenie srdcovej frekvencie.
Okrem snímaných biopotenciálov (obr. 2) spracúva mikropočítač aj informácie o pohlaví, výške a
hmotnosti a pomocou DuBoisovej rovnice sa vyuţívajú na výpočet povrchu tela a objemu tkanív v
meranom segmente. Neinvazívny monitor srdcového vývrhu (angl. non invasive cardiac output
monitor, NCCOM-3-R7) umoţňuje stanoviť tieto parametre:
• Systolický srdcový vývrh (SV) stanoví sa na základe vzorca:
SV = VEPT . IC . VET
kde IC je index kontraktility, VET = tX – tB – ejekčný čas v ms od okamihu otvorenia aortových
chlopní (B) do ich uzavretia (X); VEPT = objem elektricky participujúcich tkanív v hrudnom segmente
(obr. 2).
2

2

Referenčné hodnoty razového vývrhu sú 30 – 65 ml/m , x = 47 ml/m .
• Systolický (pulzový) index – vypočíta sa z rovnice:
SV
SI = --------BSA

• Minútový srdcový vývrh (angl. minute cardiac output, CO) a srdcový index (angl. cardiac index, CI)
sa vypočítajú zo vzorcov:
MV = SV . HR . 1000
CI = SI . HR . 1000
kde HR je srdcová frekvencia (angl. heart rate). Priemerná hodnota srdcového indexu je 3,5
2
l/min/m .
Srdcový index môţe byť skreslený pri absol. arytmiách s rýchlou frekvenciou komôr, pretoţe
nesprávne zhodnotí srdcovú frekvenciu; CI sa podhodnocuje. Pri hemodynamicky významných
aortových insuficiencii sa nadhodnocuje razový vývrh, a tým aj srdcový vývrh, lebo neberie ohľad na
regurgitáciu. Hodnotí len dopredný tok v systole. Pri hyperdynamickej sepse je klamne niţší
systolický vývrh, ako je jeho hodnota zistená napr. pri termodilučnej metóde. Skreslené výsledky sa
získavajú aj pri rušení prístroja inými elektrospotrebičmi, napr. činným elektrokauterom v tej istej
miestnosti ap.
2

• Objem cirkulujúcej krvi (OCK), a to v pomerných jednotkách k povrchu tela (m )
• Index kontrakcie (angl. contraction index, CI
P
V t
Z t). Rýchlosť zmien impedancie sa stáva mierou zmien
objemu v čase, a tým rýchlosti prietoku, a jej limit
Z tmax.) je preto ohmickým výrazom
pre vrcholový tok (peak flow).
Keď vyjadríme stanovenú hodnotu pre vrcholový prietok relat. vo vzťahu k bazálnej impedancii (TFI
-1
al. TFC), index kontrakcie IK s rozmerom s :
Z/t max
Z/t max
CI = --------------- = ---------------Z0
TFI
-1

Referenčné hodnoty IK u dospelých v leţiacej polohe sú 0,033 aţ 0,065 s . IK je mernou veličinou
pre vrcholový tok, a tým aj srdcovú kontraktilitu. Závisí však od objemu krvi, takţe zahrňuje nielen

inotropiu, ale aj predzaťaţenie. Pri znalosti len tejto veličiny nemoţno obidva faktory posudzovať
samostatne.
• Index akcelerácie (ACI) – vrcholový tok sa uskutočňuje ~ za 65 ms po otvorení aortových chlopní.
2
2
Tento okamih je vymedzený vrcholom krivky prvej derivácie impedančných zmien. Krivka d Z/dt je
2
2
výrazom zmien rýchlosti toku. Jej limitná veličina d Z/dt max. je mierou najvyššieho toku, príp.
indexu akcelerácie
2

2

2

2

d Z/dt max d Z/dt max
ACI = -----------–––-- = –--------------Z0
TFI
-2

Referenčné hodnoty ACI u dospelých osôb v leţiacej polohe sú 0,5 – 1,5 s . Najvyššie rýchlosti toku
sú za 10 – 20 ms po otvorení aortálných chlopní. ACI je samostatným ukazovateľom inotropie,
mierou nahromadenej energie na konci izometrickej kontrakcie, kt. sa uplatní na začiatku vlastnej
vypudzovacej fázy.
• Predzaťaţenie (PZ)
• Ejekčná frakcia (EF) – je globálnou mierou funkcie srdca. Ide o podiel krvi vypudenej v systole z
objemu na konci diastoly:
SV
SI
EF = -------- = -------EDV
EDI

Koncový diastolický objem (angl. end diastolic volume, EDV) sa dá vyjadriť aj ako koncovodiastolický
index (angl. end diastolic index, EDI).
SV
EDI = --------------EF . BSA

Na výpočet EF sa vyuţívajú systolické časové intervaly. Elektromechanická systola (Q – S2) sa
stanovuje rovnako presne pri HEB od kmitu Q na EKG k okamihu uzáveru aortovej chlopne (tx), kt.
je na obidvoch krivkách zmeny impedancie.
Q = S2 = PEP + VEF
Zahrňuje preejekčnú periódu (PEP) a vlastnú ejekčnú fázu (VET). Pomer systolických časových
intervalov (SČI)
EF= 0,84 – 0,64 . SČI
Referenčné hodnoty ERF sú 50 – 75 %. Pri ramienkových parciálnych al. úplných blokádach sa
zisťuje klamné predĺţenie PEP, a tým skrátenie SČI a nadhodnotenie EF. Túto chybu moţno
korigovať súčasným sledovaním EKG. Pri akút. infarkte myokardu a u pacientov so zvýšeným
adrenergickým tonusom sa skracuje celá elektromechanická systola a podiel systolických intervalov
(SČI), aj keď sa nemení, nemusí sprvne odráţať výkonnosť srdca. EF sa vcelku prehodnocuje.
• Index práce srdca (IPS)
MIPS = (SATK – TKZP) . IK . 0,01
2

kde MIPS je minútový index práce srdca v kgm/m (referenčné hodnoty v pokoji a leţiacej polohe
2
2
3,6 – 5,2 kgm/m , x = 4,35 kgm/m ); TKZP je tlak v zaklínenej pľúcnici, plniaci tlak ľavého srdca,
angl. wedge pressure; SATK je stredný artériový TK, t. j. diastolický TK zvýšený o 1/3 systolickodiastolického rozdielu:
SATK – CŢTK
CPR = ---------------------- . 80
IK

-5

2

kde CPR je celková periférna rezistencia ciev (dyn.s.cm .m ), SATK stredný artériový TK, IK index
kontrakcie, 80 – index úmernosti.
-5

2
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Referenčné hodnoty u dospelých osôb v leţiacej polohe sú 1,690 -- 2,440 dyn.s.cm /m (x =
2,030). Zo súčasne meraného TK sa dá navyše vypočítať stredný artériový TK, systémová
rezistencia ciev a práca ľavej komory.
impendens, entis – [l. impendere nastávať] nastávajúci, hroziaci.
impenetrabilis, e – [l. im (in) nie + l. penetrare preniknúť] nepriepustný.
Imperacin (ICI) – antibiotikum; oxytetracyklín.
Imperan – antiemetikum; metoklopramid.
imperatív – [imperativum] príkaz, rozkaz, poţiadavka.
imperatívny – rozkazovačný, dôrazný, nutkavý; napr. imperatívna halucinácia – pravá, zmyslová
halucinácia; imperatívna idea – vtieravá myšlienka, obsesia; kategorický imperatív.
imperatorín – syn. ammidín, 8-izoamylenoxypsoralén, marmelozín, pentozalén; 9-[(3-metyl-2butenyl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-ón, C16H14O4, Mr 270,27; látka izolovaná z koreňov
rastliny Imperatoria oesthrunthium L. (Umbelifereae), semien Angelica
archangelica L. a plodov Pastinaca sativa L. (Umbellifereae).
Imperatorín

imperatum, i, n. – [l. imperare rozkazovať] rozkaz, nariadenie.
imperceptibilis, e – [l. im (in) nie + l. percipere vnímať] imperceptibilný, nevnímateľný.
imperceptio, onis, f. – [l. im (in) nie + l. percipere vnímať] nepostrehnuteľnosť.
imperceptus, a, um – [l. im (in) nie + l. percipere vnímať] nepoznaný, nezistený.
imperfectus, a, um – [l.] nedorobený, nedokončený.
imperforatio, onis, f. – [l. im (in) nie + l. perforare preraziť] neutvorenie otvorov, uzáver.
imperforatus, a, um – [l. im (in) nie + l. perforare preraziť] neprerazený, neotvorený.
imperialín – syn. radeamín, sipeimín; 3,20-dihydroxycervan-6-ón, C27H43No3, Mr 429,62; látka
izolovaná z hľúz rastliny Fritillaria imperialis L. (Liliaceae); -Dglukopyranozid C33H53NO8 sa nazýva edpetilín.
Imperialín

imperiálna zelená – acetoarzenit meďnatý, syn. emeraldová, francúzska, minerálna, paríţska,
schweinfurtská, viedenská zelená.
imperitus, a, um – [l.] neskúsený, neznalý.
impermeabilis, e – [l. im (in) nie + l. permeare prepustiť prejsť] impermeabilný, nepriepustný pre tuhé,
plynné al. tekuté látky.
impermeabilitas, atis, f. – [l. im (in) nie + l. permeare prepustiť, prejsť] impermeabilita,
nepriepustnosť.

impetiginisatio, onis, f. – [l. impetigo koţné ochorenie] impetiginizácia.
impetiginizácia – [impetiginisatio] sek. infekcia koţe vyvolaná stafylokokmi, streptokokmi ap.
impetiginosus, a, um – [l. impetigo koţné ochorenie] impetiginózny, majúci príznaky impetiga.
impetigo, onis, f. – [l. impetere napadnúť] infekčné koţné ochorenie vyvolané streptokokmi al.
stafylokokmi, kt. sa prejavuje zápalovými puchierkami a šupinami.
Impetigo anularis – kruhovité i.
Impetigo Bockhart – syn. ostioporitis, hnisavý zápal potnej ţľazy.
Imeptigo bullosa →staphylodermia bullosa disseminata neonatorum.
Impetigo contagiosa – kontagiózne i., značne nákazlivé i. prenosné z človeka na človeka.
Vyvoláva ho obyčajne -hemolytický streptokok al. stafylokok.
Iimpetigo contagiosa streptogenes – vyskytuje sa prevaţne u detí, niekedy aţ vo forme endémií
(jasle, školy). Postihuje najmä tvár a miesta nekryté šatstvom. Najskôr sa objavia drobné
tenkostenné pľuzgieriky na zapálenej spodine, kt. sa pre silnú exsudáciu rýchlo menia na
medovoţlté krusty. Lymfatické uzliny môţu byť zdurené a bolestivé.
Impetigo contagiosa staphylogenes – vyskytuje sa u dospelých a okrem tváre môţe byť pri
svrbivých dermatózach aj v iných lokalizáciách. Pľuzgiere sú hlbšie intraepidermálne uloţené, ich
povrch je napnutejší. Loţiská sa šíria do periférie, stred zaschýna a odlupuje sa.
Dfdg. – herpes simplex má polycyklické okraje a herpetické usporiadanie vezikúl, akút.
impetiginizovaný ekzém je polymorfný a sú prítomné papulovezikuly.
Th. – lokálne sa na zmäkčenie krúst pouţíva 3–5 % salicylová vazelína, salicylodiachylónová masť
(Rp. Ac. salicylici 10,0, Ol. ricini 5,0, Ung. diachylon Hebrae ad 100,0), príp. Saloxyl ung. Čistenie
dezinfekčnými rozt. Po odstránení krúst, antibiotickej masti a v prípade rozsiahleho nálezu aj
celkové podávanie antibiotík podľa citlivosti. Treba zvýšiť telesnú hygienu.
Impetigo figurata – zhluknuté i., tvarovo usporiadané.
Impetigo follicularis – folikulové i., povrchový zápal mazových ţliaz s tvorbou puchierikov.
Impetigo herpetiformis – horúčkové ťaţké koţné ochorenie, častejšie u gravidných ţien, s tvorbou
puchierov podobných herpesu, najčastejšie v slabinách a hrudnej oblasti; osobitný prípad
hypoparatyreózy s výraznou hypokalciémiou; súvisí s psoriasis pustulosa.
Th. – spočíva v úprave hypokalciémie (aplikácia vápnika, vitamínu D2, paratyrínu), v akút. fáze sa
podávajú kortikoidy a antibiotiká. Najúčinnejšia je kombinácia AT 10 s udrţiavacími dávkami
®
kortikoidov. Po zlepšení stavu sa odporúčajú gonadotropíny (Praedyn 800 –1500 j./d), príp.
mikrotransfúzie a sérum zdravých gravidných ţien. Pri ťaţšej forme prichádza do úvahy interrupcia
a preventívne sterilizácia podviazaním vajíčkovodov. Lokálne sa aplikujú kortikoidové externá s
®
®
dezinfekčnými al. antibiotickými prísadami (Prednisolon J , Triamcinolon compositum spray ). Na
intertriginózne plochy sú vhodné azofarbivá (napr. Rp.: Methylrosanilinum chloratum 0,5, Spiritus dil.
100,0).
Impetigo vulgaris – infekcia koţe vyvolaná Streptococcus pyogenes al. Staphylococcus aureus.
Th. – odporúča sa liečiť príp. loţiská (rinitída, otitída, stomatitída). Pri horúčke, lymfadenití-de,
rozsiahlom výskyte na hlave, ušniciach a mihalniciach a predpoklade nefrotoxického pôsobenia
pôvodcu sa aplikujú cielene antibiotiká. Odporúča sa odstraňovať chrasty a liečiť vyčistenú spodinu
dezinfekčnými al. antiobiotickými externami. Chrasty sa odmäkčia a opatr-ne odstránia po teplých
obkladoch (repík) al. zotrú teplým rastlinným olejom, a to viackrát/d. Pri zanedbanom impetigo

contagiosa streptogenes s hrubými chrastami sa odporúča na chrasty naniesť hrubú vrstvu
salicyldiachylónovej masti (Rp.: Acidum salicylicum 5,0 – 10,0, Oleum ricini 5,0, Ung. diachylon
Hebrae ad 100,0). Okolitá koţa sa pritom chráni rozt. brilantovej zelenej (Rp.: Viridi nitens 0,4,
Spiritus dilutus 100,0). Po kaţdom odstránení chrást sa aplikujú dezinfekčné masti al. pasty (napr.
®
Endiaron ung., pasta) a postihnutá oblasť prepudruje. Vhodné sú aj iné externá (napr. Rp.
Aethacridicium lacticum 1,0, Ac. salicylicum 2,0 Zincum oxydatum 5, Vaselinum flavum ad 100,0;
Rp.: Hydrargyrum sulfuratum rubrum 1,0, Sulfur praecipitatum 10,0, Zincum oxydatum 5,0,
®
Vaselinum flavum ad 100,0)., príp. s antibiotikami (Framykoin ung., tetracyklínová al.
chloramfenikolová masť). Odporúča sa zvýšiť hygienu, pátrať po príp. svrabe a pedikulóze v
detských kolektívoch, tlmiť svrbenie pri dermatózach, nakrátko strihať nechty.
impetuosus, a, um – [l. impetus útok] prudký, búrlivý.
implantabilis, e – [l. implantare zasadiť] implantabilný, vsaditeľný, schopný implantácie.
impotencia – [impotentia] bezmocnosť, neschopnosť.
implantatio, onis, f. – [l. implantare zasadiť] implantácia, vpravenie ľudského tkaniva, časti orgánu,
umelého orgánu al. prístroja do tela; zachytenie nádorových buniek v tkanivách; uhniezdenie
oplodneného vajíčka v sliznici maternice.
implantatum, i, n. – [l. implantare zasadiť] implantát, prenesený orgán al. jeho časť do organizmu.
implicatio, onis, f. – [l. implicare vplietať] zapletenie, spleť, zmätok, podmienený výrok.
implicite – [l.] nepriamo, samo sebou.
implicitný – [implicitus] nerozvinutý, priamo nevyjadrený, ale v dačom zahrnutý; samo sebou sa
rozumejúci. Inform. V počítačovom programe vopred nastavená a pouţívaná akcia; hodnota
(zariadenie) nastavená počas konfigurácie systému a pri moţných voľbách ponúkaná ako jedna
z moţností. Šetrí sa tým čas a zjednodušuje práca systému.
implicitus, a, um – [l. implicare vplietať] →implicitný.
implozívna terapia – angl. implosive therapy, flooding, nem. Reizüberflutungstherapie, druh
behaviorálnej th. anxiozity ,,zaplavením“ malými dávkami úzkosti. Ide o alternatívu desenzibilizačnej
th. Pri Wolpeho prístupe sa pouţíva relaxácia na recipročný útlm malých dávok anxiozity, kt. moţno
vyvolať hierarchickým usporiadaním podnetov. Opakom je Stampflov prístup, kt. predpokladá, ţe
vyhasínanie negat. emočnej reakcie na objektívne neutrálny podnet nastáva rýchlejšie, keď sa
pokusné osoby vystavia podmienenému podnetu. Terapeut sa snaţí vyvolať, znova utvoriť al.
symbolicky vyprovokovať podnety, kt. sa podmienila úzkosť, avšak bez prim. posilňovania. Proband
sa vyzve, aby si predstavil scény (navrhnuté terapeutom), aţ sa dostavia prejavy zníţenej úzkosti
pri danej scéne, potom sa predstierajú scény úzkostnejšie.
impos, impotis – [l.] neovládajúci sa, nepríčetný.
impotencia (sexuálna) – [impotentia] neschopnosť začať a úspešne dokončiť akt súloţe s
dosiahnutím orgazmu u muţa; →sexuálne dysfunkcie.
impotens, entis – [l.] bezmocný, neschopný.
impotentia, ae, f. – [l. impotens bezmocný] →impotencia.
impraegnatio, onis, f. – [l. impraegnare olodniť, napustiť) →impregnácia.
®

Impral (Tanabe Seiyaku) – -chymotrypsín.

impregnácia – [impraegnatio] napustenie tuhých látok vhodnou tekutinou na zvýšenie trvanlivosti;
prestúpenie bunkovej membrány organickými látkami; pouţitie chem. látok na zviditeľnenie histol.
preparátov.
impresia – [impressio] dojem, vnem; otlačok, jama, priehlbina, zárez; vpáčenie, vmačknutie,
preliačenina.
Bazilárna impresia – deformácia v oblasti cervikokraniálneho rozhrania, kt. sa rtg prejavuje
zdvihnutím zadnej lebkovej jamy. Horné krčné stavce sú vyššie, akoby ,,vtlačené“ do zadnej lebkovej
jamy. Moţno ju zistiť podľa Chamberlainovej al. McGregorovej línie, výškového indexu ap., príp.
ďalších kraniometrických meraní. Môţe byť vrodená (vývojová anomália) al. získaná (Pagetova
choroba, rachitída, osteomalácia a i.).
impressio, onis, f. – [l. imprimere vtlačiť] →impresia.
Impressio cardiaca – vkleslina na mediálnej ploche obidvoch pľúc podmienená srdcom.
Impressio gastrica – otlačok ţalúdka na viscerálnej ploche ľavého laloka pečene.
Impressio colica – otlačok hrubého čreva na viscerálnej ploche pravého laloka pečene.
Impressiones gyrorum – preliačeniny na vnútornom povrchu lamina interna lebky podmienené
tlakom mozgových závitov na vnútorný povrch kalvy. Oddeľujú ich hrebeňovité vyvýšeniny →juga
cerebralia.
Impresesiones oesophagea – otlačok paţeráka na ľavom laloku pečene.
Impressiones trigemini – plochá vkleslina na prednej ploche skalnej kosti pri jej vrchole.
®

Impromen (Janssen) – antipsychotikum; →brómperidol.
,

improsulfán – 3,3 -iminobis-1-propanol dimetánsulfonát (ester), C8H19NO6S2, Mr 289,37; alkylačná
®
látka príbuzná busulfánu; antineoplastikum (tozylát C15H27NO9S3 – 864T , NSC-140117,
®
Protecton ).
∕
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Improsulfán

improvisus, a, um – [l. im (in) ne- + l. providere predvídať] nepredvídateľný, netušený, narýchlo
pripravený.
imprudentia, ae, f. – [l. im (in) ne- + l. prudentia predvídavosť, znalosť] neprezieravosť, neznalosť.
®

Impruvol – antioxidant, butylovaný hydroxytoluén.
IMPS – skr. angl. Inpatient Multidimensional Psychiatric Scale, jeden z najrozšírenejších dotazníkov
na hodnotenie hospitalizovaných psychiatrických pacientov. Obsahuje 75 poloţiek hodnotiacich
prítomnosť príznakov, ich intenzitu a frekvenciu (Lorr a spol., 1953, revízia 1966).
impubertalis, e – [l. impubes nedospelý] impubertálny, pohlavne nedospelý.
impubertas, atis, f. – [l. impubes nedospelý] impuberta, pohlavná nedospelosť.
impubes, es – [l. impubes nedospelý] nedospelý, nevyvinutý.
impulsio, onis, f. – [l. impellere nuderiť] impulz, náraz, popud, podnet.
impulsivus, us, m. – [l. impulsus náraz] impulzívny, prudký, vyvolaný náhlym dojmom, poddávajúci
sa okamţitým nápadom.
impulsus, us, m. – [l.] →impulz.

impulz – [impulsus] náraz, podnet, popud, →vzruch.
impulzívne poruchy – psychické poruchy charakterizované konaním pod vplyvom silného nutkania,
patického impulzu; →návykové a impulzívne poruchy.
impulzívne šialenstvo – nem. impulsives Irrensein, poriománia, pyrománia, oniománia, kleptománia,
písanie anonymných listov (Kraepelin); →návykové a impulzívne poruchy.
impulzívny petit mal →Lennoxov sy. (→syndrómy).
impulzoterapia – elektroterapeutická metóda, kt. vyuţíva účinok rôzne
impulzov obr.1), a to najmä dráţdivý; elektrolytický a tepelný účinok
→elektroterapia. Variabilita tvaru impulzu sa týka najmä celkového trvania,
zostupnej časti. Prúdy z th. hľadiska sa delia na: 1. prúdy s kolmým
nástupom; 2. prúdy so šikmým pozvoľným nástupom.

tvarovaných prúdových
je tu málo vyznačený;
strmosti nástupu a tvaru
al. mierne zošikmeným

Obr. 1. Typy pulzných prúdov. A – monofázický pravouhlý impulz; B –
monofázický trojuholníkový impulz; C – monofázický sínusový impulz; D
– monofázický exponenciálny (lichobeţníkový); E – symetrický bifázický
impulz; F – asymetrický bifázický impulz; G – bifázický striedavý
pravouhlý impulz; H – bifázický pulzný pravouhlý alternujúci prúd; I –
monofázický pulzný sínusový prúd

Prúdy s kolmým alebo strmým nástupom
Sú to prúdy s časom nástupu, za kt. dosiahne impulz intenzitu
dostatočnú na vyvolanie podráţdenia < 10 ms (obr. 2).

Obr. 2. Prúdy so strmým nástupom. A – Leduckov
impulzný prúd so strmým nástupom (trvá 1 ms,
prestávka 9 ms, 100 impulzov/s); B – neofaradický prúd
so strmým nástupom (trvá 2 ms, prestávka 20 s, 45,5
impulzov/s); C – prúd typu A al. B s rytmicky
modulovanou

intenzitou,

kt.

vyvoláva

tetanickú

kontrakciu svalu podobnú vôľovej kontrakcii (frekvencia
impulzu 30–60 impulzov/min, jedna modulácia trvá 0,5–
1,5 s, počet modulácií 5–30/min); D – sínusový prúd s
frekvenciou 50 Hz a čas nástupu 5 ms; E – tyratrónový
impulzný prúd s pravouhlým nástupom (trvá 5 ms,
prestávka 15 ms, počet impulzov 50/s)

Použitie: 1. dráţdenie zdravých svalov a nervov
(elektrogymnastika); 2. →elektrošoková terapia; 3.
elektrospánok; 4. th. arytmií. Majú analgetický a
hyperemizačný účinok. Vyuţíva sa vo forme diadynamických a interferenčných prúdov, ako aj v
elektrodiagnostike.

Na elektrostimuláciu zdravých svalov sa pouţíva tetanizujúci prúd s trvaním impulzov 1 – 10 ms pri
frekvencii 60/s. Týmto prúdom, najmä ak je modulovaný, moţno vyvolať svalové kontrakcie podobné
normálnej vôľovej aktivite. Pouţívajú sa aj v th. a prevencii atrofií zdravých al. mierne poškodených
svalov v týchto prípadoch: 1. pri fixácii končatín v sadrovom obväze; 2. ako prevencia
tromboembolickej choroby dráţdením lýtok; 3. na posilnenie svalov brušnej steny; 4. ako pomoc pri
dýchaní (dráţdením mm. pectorales – vdych, dráţdením mm. recti abdominis – výdych); 5. na
docvičovanie po atrofiách; 6. pri artrózach na utvorenie svalového korzetu; 7. pri posilňovaní
chrbtových a brušných svalov; 8. pri poruchách citlivosti.

Obr.

3.

Monopolárna

(A)

a

bipolárna

metóda

dráždenia (B). Pri monopolárnom dráţdení má inaktívna
elektróda veľkú plochu a je uloţená proximálne od miesta
dráţdenia. Aktívna elektróda má malú plochu. Pri
nepriamej forme sa vyvoláva podráţdenie svalu al.
svalovej skupiny prívodným nervom. Pri priamej forme sa
dráţdi sval priamo v mieste svalového dráţdivého bodu.
Pri bipolárnej metóde majú elektródy rovnakú veľkosť a
prikladajú sa na odstup a úpon svalu al. svalovej skupiny.
Katóda je umiestená vţdy periférne (podľa Hupku a spol.
1988).

Prúdy so šikmým pozvoľným nástupom
Sú to prúdy s časom nástupu, za kt. dosiahne impulz prúdu intenzitu dostatočnú na vyvolanie
podráţdenia < 10 ms.
Použitie: 1. selektívne dráţdenie nervov pri periférnych parézach; 2. dráţdenie hladkých svalov
(hrubé črevo, močový mechúr, maternica); 3. pri bolestivých sy., neuralgiách, fantómových
bolestiach, kauzalgiách; 4. v th. ušných šelestov; 5. v dg., napr. na určenie akomodač-ného
kvocienta, kt. vyjadruje rozsah denervácie pri periférnej obrne (chronaxia, reobáza).
Pri i. sa vyuţívajú najmä rytmické elektrostimulácie, napr. v nízkofrekvenčnom rozsahu do 100 Hz
(diadynamické prúdy) a strednofrekvenčnom rozsahu (interferenčné prúdy). Pôsobením na iný
zmyslový vnem, napr. vibračné tlakové efektory, účinkujú tzv. efektom prekrytia analgeticky tým, ţe
zvyšujú prah vnímania bolesti. So zvyšujúcou sa frekvenciou dráţdivý účinok klesá a dráţdenie
zaniká pri 10 kHz.
Diadynamické prúdy – DD-prúdy, Bernardove prúdy, majú 2 zloţky, galvanickú a na ňu
nasadajúcu impulznú zloţku, kt. je odvodená od sieťového harmonického prúdu s frekvenciou 50
Hz. Sínusové impulzné prúdy pôsobia inhibične, ako aj facilitačne. Ktorý z týchto účinkov sa uplatní,
závisí od frekvencie, intenzity, trvania prúdu a vlastnostiach tkanív a patol. zmien.
K prúdom s prevaţne inhibičným účinkom patrí prúd s frekvenciou 100 Hz. Prah jeho účinku sa
zvyšuje s adaptáciou tkanív, pouţíva sa najmä na ovplyvnenie senzitívnej zloţky. Prúd s
dynamogénnym účinkom (excitácia, facilitácia, tonizácia) má frekvenciu 50 Hz, odstraňuje edém
perineuria, a tým bolesť. Má však aj výrazný tonizačný účinok na svalstvo.
Základom pulzačnej zloţky sú dva typy prúdu:
1. jednoduchý impulzný prúd (franc. monophasé fixe, MF): jednocestne usmernený sieťový prúd s
frekvenciu 50 Hz, sínusovým priebehom, t. j. s mierne zošikmeným nábehom. Impulz trvá 10 ms,
prestávka 10 ms. Má pomerne silný dynamogénny účinok, analgetický účinok je menej výrazný,

dlhšie však pretrváva. Subjektívne sa pri jeho aplikácii pociťuje vibrácia, tlak, zvieranie. Pouţíva sa
pri spastických bolestiach, obyčajne aţ pri druhej aplikácii.
2. dvojitý impulzný prúd (franc. diphasé fixe, DF): dvojcestne usmernený sieťový prúd s frekvenciou 50 Hz, t. j. pulzačný prúd s frekvenciou 100 impulzov/s. Prestávka medzi polvlnami o
rovnakej polarite nie je. Pri jeho aplikácii sa rýchlo zniţuje koţný odpor a zvyšuje prúd, ale
následkom tlmivého účinku na citlivosť to pacient necíti. Pociťuje skôr kĺzanie a stratu kontaktu s
elektródou. Aby sa obnovil pôvodný pocit chvenia a mravenčenia, treba značne zvýšiť intenzitu.
DF má prevaţne analgetický a slabý dynamogénny účinok. Vzhľadom na rýchlu adaptáciu tkanív je
optimálny čas aplikácie 1 – 2 min a pouţíva sa najmä pri aplikácii ďalších typov prúdu. Indikáciou sú
spastické bolesti. Aplikuje sa v nárazoch 10 – 15 s. Intenzita je prahovo aţ nadprahovo senzitívna.
Prúdy striedajúce sa v krátkej perióde (franc. courant modulé en courtes périodes, CP) vznikajú
rytmickým striedaním jednoduchého a dvojitého impulzného prúdu v pravidelných
jednosekundových intervaloch. Majú dynamogénny, vazodilatačný, hyperemezijúci a eutonizačný
účinok. Pouţíva sa prahovo aţ nadprahovo motorická intenzita.
Indikácie: 1. ischemická choroba dolných končatín; 2. atónia svalov; 3. stuhnutosť kĺbov; 4. bolesti
spojené s adynamiou; 5. faciálna oftalmická neuralgia; 6. posttraumatické bolesti s edémami v
subakút. štádiu; 7. trofické zmeny po zápaloch väziva; 8. spazmy svalov; 9. hypertrofické jazvy.
Kontraindikáciou sú bolesti a spazmy v oblasti brucha (môţe nastať zosilnenie kontrakcií hladkých
svalov čriev).
Prúdy striedajúce sa v dlhej perióde (franc. courant modulé en longues périodes, LP) sú rytmickým
prechodom typu MF a DF. Na konštantný prúd MNF nasadá druhá fáza s postupne sa zvyšujúcou
druhou polvlnou, kt. dopĺňa prúd na DF a opäť prechádza na zloţku MF, pričom prechody a trvanie
jednotlivých zloţiek sú rozdielne podľa typu prístrojov (napr. 10 s narastá a klesá fáza DF, 6 s MF).
Pouţíva sa nadprahovo senzitívna intenzita. Bez potlačenia dynamogenetickej zloţky prevláda
inhibičný účinok LP, pri vhodnej intenzite pôsobí aj stimulačne na hladké svalstvo.
Indikácie: 1. bolesti bez adynamie (neuralgie, myalgie, tortikolis, lumbago, enteralgie, všeo-becne
funkčné poruchy pohybového systému); 2. hypotónia ţalúdka, čriev, splanchnoptóza.
Synkopový rytmický prúd (franc. rythme syncopé, RS) je MF-prúd striedajúci sa v sekundových
intervaloch s rovnako dlhými prestávkami. Pouţíva sa nadprahovo motorická intenzita. Pôsobí
pomerne rýchlo, najmä dráţdivo, má motorické účinky; na elektrogymnastiku sa nehodí, pretoţe sa
zle znáša, kontrakcie sú bolestivé. V súčasnosti ho nahradzujú vhodnejšie spôsoby myostimulácie.
Modulovaný jednoduchý impulzný prúd (franc. monophasé modulé, MM) je rytmicky modulovaný
MF-prúd s konštantnou galvanickou bázou (galvanizácia + MF-prúd). Má analgetický účinok. Uţ sa
nepouţíva.
Konštantný prúd s miernou pulzáciou (franc. courant continu faiblement ondulé, CCFO) je prúd, pri
kt. je na galvanickú bázu superponovaný poulzujúci jednosmerný prúd s frekvenciou 100 Hz (DF).
Svojím analgetickým účinkom zvyšuje toleranciu na galvanický prúd. Uţ sa nepouţíva.
CP-izodynamický prúd (CP-id) je prúd, pri kt. sa strieda prúd MF a DF v jednosekundových
intervaloch (prúd CP), pričom je konštrukčne zvýšená intenzita zloţky DF oproti MF o 12 aţ 18 % s
cieľom zvýšiť jeho analgetický účinok a zlepšiť toleranciu. Pre DF sa pouţíva podprahovo motorická,
pri LP nadprahovo motorická intenzita. Jeho účinok je kombináciou účinkov CP a LP.
Spôsoby aplikácie diadynamických (DD) prúdov
• transregionálny – na kĺby, miesta úrazov (2 d po úraze, pôsobenie do hĺbky)

• radikulárny – aplikuje sa paravertebrálne v segmente, v kt. odstupujú nervy pre postihnutú oblasť,
najmä tam, kde je kontraindikovaná priama aplikácia, napr. pri Bürgerovej chorobe, Sudeckovom sy.
ap.)
• segmentový – ovplyvnenie Headových zón a vnútorných orgánov, kt. porucha tieto zmeny vyvolala
(jedna elektróda sa prikladá paravertebrálne homolaterálne v príslušnom segmente, druhá na
hyperalgickú zónu)
• longitudinálny – pri ischemickej chorobe dolných končatín (veľká katóda sa prikladá na lýtko,
anóda paravertebrálne homolaterálne v segmentoch L3–S1; pri aplikácii treba vzhľadom na dlhý čas
aplikácie pouţívať ochranné rozt.)
• gangliotropný – ovplyvnenie najmä sympatikovej aktivity končatiny (pouţíva sa prúd DF, ţiaduca je
opatrnosť)
• cielený na jednotlivé svaly – ovplyvnenie lokálnych spazmov (v prítomnosti spúšťacích bodov,
myogelózy, pričom sa pouţívajú výrazne asymetrické elektródy, malá sa prikladá na spúšťací bod,
veľká na úpon svalu) a bolestivých spazmov tonických svalov (obidve elektródy sa ukladajú na
svalové bruško, pouţíva sa kombinácia CP + LP al. CP-id samostatne).
DD-prúdy majú výraznú galvanickú zloţku a potenciálne riziko leptavého účinku. Za bezpeč-nú sa
pokladá aplikácia < 6 min. Pri dlhšej aplikácii treba zmeniť polaritu elektród (prepó-lovanie).
Účinkom galvanickej zloţky sa rozt. pod anódou okysľuje, pod katódou alkalizuje. Tým sa utvoria
ochranné rozt., kt. plnia funkciu ihneď po prepólovaní. Keď sa aplikuje > 12 min a prepólovanie
elektród je kontraindikované, pouţijú sa pod elektródami od začiatku aplikácie ochranné rozt.
(→galvanoterapia).
Intenzita DD-prúdov závisí od veľkosti elektród. Po priloţení elektródy sa nastaví najprv hodnota
galvanickej zloţky (1 – 2 mA), potom hodnota zvolenej zloţky, najčastejšie DF, pričom v priebehu
30 s sa zvyšuje intenzita prúdu na hranicu max. znesiteľnosti (3 – 12 mA). Druh prúdu al.
kombinácie sú individuálne a závisia od druhu a štádia ochorenia, účelu pouţitia, typu pacienta, jeho
postoji k chorobe, stavu vegetatívneho systému ap.
Pri prúdoch DF a LP je intenzita nadprahovo senzitívna, príp. podprahovo motorická, pri prúdoch CP
a CP-id min. prahová a nadprahovo motorická.
Čas aplikácie je najčastejšie 3 – 5 min, na ďalšie miesto sa kráti na 1 – 2 min. Celkový čas aplikácie
by nemal presahovať 12 min. Čím je proces akútnejší, tým kratšia má byť aplikácia prúdu (3 – 4
min), max. dosahuje pri ischemickej chorobe končatín (25 min). Dĺţka aplikácie sa zväčšuje úmerne
ploche, kt. sa snaţíme ovplyvniť, a od hĺbky procesu v tkanive. Pri akút. stavoch moţno aplikovať aj
2-krát/d, najčastejšie raz/d, pri udrţovacej th. raz/týţd.
IMU – imubaeco, imudo, psychoreaktívny fenomén u príslušníkov národa Ainu (sev. Japonsko), najmä
u ţien. Charakterizujú ho hyperkinézy, katalepsia, echolália, echopraxia, povelový automatizmus;
por. amok, hystéria, latah.
imunita – [immunitas] funkčný stav organizmu prejavujúci sa schopnosťou reagovať na cudzorodé
→antigény imunitnou odpoveďou, eliminovať ich a túto skúsenosť si zapamätať.
Ako antigén môţu pôsobiť mikroorganizmy, ţivočíšne i rastlinné tkanivá, ich zloţky a produkty.
Základnými stavebnými kameňmi sú makromolekuly bielkovín, sacharidov a nukleových kys.
Antigénová odlišnosť molekúl je vyjadrená na ich povrchu chem. konformáciou (tzv. epitopy,
antigénové →determinanty). Existujú antigény umelé (haptény inkorporované do molekuly
bielkoviny) a syntetické. Styk organizmu s antigénom vyvolá v tele špecifickú imunitnú odpoveď:
tvorbu protilátok (humorálna i.) a reakciu sprostredkovanú bunkami (bunková i.).

Protilátky (→imunoglobulíny, Ig) sú komplexné glykoproteíny globulínovej povahy. U člo-veka sa
rozlišuje 5 tried Ig, IgA, IgD, IgE, IgG a IgM. Hlavnou zloţkou humorálnej i. sú IgG. V obrane proti
infekcii sa uplatňuje spolu so špecifickou získanou i. aj nešpecifická prirodzená imunita.
Mechanizmy nešpecifickej i. (napr. fagocytóza, zápalová reakcia, interferón) nezávisia od
predchádzajúceho styku s cudzorodým antigénom. Z hľadiska spôsobu získania i. sa rozlišuje
pasívna a aktívna špecifická i.
––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––-––––––––––––––––––––––––––––––
prirodzená (nešpecifická) – bunková (fagocytóza)
∕
– humorálna (komplement a i. látky)
Imunita
\
získaná (špecifická)
– bunková (regulačné a výkonné lymfocyty T, lymfokíny
– humorálna (lymfocyty B, protilátky, lymfokíny)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Aktívna imunita – je i., kt. moţno získať 2 spôsobmi: 1. prirodzeným spôsobom – postinfekčná i.,
imunitný stav, kt. sa rozvíja po určitom čase po inaparentnej al. aparentnej infekcii určitým agensom,
má rôzne trvanie, často aj celoţivotné. Pri infekciách obmedzených na povrch sliznice býva
krátkodobá, naproti tomu pri nákazách, kt. postihujú hlbšie štruktúry a lymfatický systém, býva
dlhodobá aţ celoţivotná; 2. umelým spôsobom – postvakcinačná imunita, imunitný stav vznikajúci
po podaní očkovacích látok obsahujúcich ţivé atenuované al. mŕtve mikroorganizmy, príp. ich
frakcie al. oslabené toxíny al. iné exprodukty; má obvykle dlhodobé, po ţivých očkovacích látkach
často aj celoţivotné trvanie; →iminuzácia; →očkovanie; →vakcinácia.
Bunková imunita – je i. sprostredkovaná T-bunkami. Je to imunitný stav podmienený prítomnosťou
aktivovaných T-lymfocytov (T-Ly), kt. sú schopné samostatne i za spoluúčasti faktorov nešpecifickej
i. odstraňovať z tela cudzorodé antigény. Z aktivovaných T-Ly vznikajú indukčné, pomocné, tlmivé a
cytotoxické T-Ly a ich produkty – lymfokíny. Bunky, kt. sa zúčastňujú na i. moţno rozdeliť na 2
hlavné skupiny:
1. Špecifické imunokompetentné bunky – T- a B-lymfocyty (T-Ly a B-Ly), majú špecifické receptory
na rozpoznanie antigénov. T-Ly nadobudli rôzne vlastnosti v priebehu vývoja v týmuse, B-Ly
vyzrievajú v priebehu celého ţivota vplyvom kostnej drene. T- i B-Ly sa zúčastňujú na tzv.
špecifických imunitných reakciách, B-Ly sú zdrojom protilátok, T-Ly majú regulačnú pomocnú,
inhibičnú al. priamu cytotoxickú funkciu.
2. Pomocné bunky – zahrňujú bunky prezentujúce antigén (makrofágy, dendritické bunky, folikulové
dendritické bunky, Langerhansove bunky koţe), fagocyty (polymorfonukleárne leukocyty,
makrofágy), bunky zúčastňujúce sa na cytolýze neţiaducich buniek (prirodzení zabíjači, natural
killer, NK-bunky) a bunky zúčastňujúce sa na zápale (ţírne bunky tkanív, endotelové bunky,
trombocyty, fibroblasty). Tieto bunky sú zapojené do nešpecifických i špecifických imunitných
reakcií.
Pomocné a tlmivé T-Ly majú regulačnú funkciu pri vzniku špecifickej imunitnej odpovede. Pomocné
T-Ly (TH- al. TH/l-Ly, angl. helper pomocný) pomáhajú B-Ly rozpoznať antigén a sú nevyhnutné na
iniciáciu tvorby protilátok i na vznik cytotoxických T-Ly, preto sa nazývajú induktorové T-Ly. Jedna
subpopulácia TH/l-Ly pomáha pri vzniku protilátkovej al. bunkovej špecifickej imunitnej odpovede,
kým druhá aktivituje cytotoxické T-Ly na supresiu imunitnej odpovede. Obidve subpopolácie TH/l-Ly
majú na svojom povrchu charakteristické znaky (→diferenciačné antigény).
Tlmivé (supresorové) T-Ly (Ts-Ly) potláčajú rozbiehajúcu sa imunitnú odpoveď. Jedna subpopulácia Ts-Ly brzdí produkciu protilátok, kým iné subpopulácie vznik výkonných buniek špecifickej
celulárnej i., najmä cytotoxických T-Ly.

Cytotoxické T-Ly (TC-Ly, CTL) pôsobia cytotoxicky, čiţe poškodzujú a usmrcujú rôzne terčové
bunky nesúce na svojom povrchu antigén, kt. vyvolal ich tvorbu. Toto usmrcovanie je špecifické,
preto ostatné bunky, kt. nemajú príslušný antigén, TC-bunky nepoškodzujú. Terčovými bunkami
môţu byť pre ne napr. nádorové bunky, transplantované bunky od gen. neidentického jednotlivca (s
odlišnými histokompatibilnými antigénmi) al. vlastné bunky, ktorých povrch modifikovali niekt. noxy
(napr. vírus).
Určitá populácia Ly si po prvom stretnutí ,,pamätá“ antigén (tzv. pamäťové bunky). Pri iných
stretnutiach s tým istým antigénom sú pamäťové bunky zodpovedné za to, ţe imunitná odpoveď je
rýchlejšia a intenzívnejšia. Keďţe Ly si pamätajú len antigén, s kt. sa uţ stretli, špecifická i. sa
nazýva aj získanou i.; →fagocytóza.
Humorálna imunita – protilátková i., je imunitný stav podmienený prítomnosťou protilátok
(→imunoglobulíny) v tkanivách a telových tekutinách hostiteľa. Patria sem aj zloţky →komplementového systému, →proteíny akút. fázy, →cytokíny (spoločné označenie pre lymfokíny,
monokíny, interleukíny, interferóny, hemopoetické a rastové faktory), chemokíny a neuro-peptidy.
Kolektívna imunita – je stav prirodzenej i umelo získanej aktívnej i. voči určitej infekcii u väčšiny
jedincov dajakého kolektívu al. populačného celku. Obvykle sa vyjadruje ako % imúnnych v danom
súbore. Pri respiračných baktériových nákazách sa za dostatočnú na zabránenie ďalšieho šírenia
infekcie (napr. čierneho kašľa) pokladá > 80 – 85 % k. i., pri vysoko kontagióznych vírusových
nákazách musí hodnota k. i. značne prevyšovať 90 % (napr. pri osýpkach > 95 %).
Nešpecifická imunita – prirodzená i.
Pasívna imunita sa získava 2 spôsobmi: 1. prirodzeným spôsobom – dočasný imunitný stav
vznikajúci v priebehu vnútromaternicového ţivota prestupom materských protilátok (IgG) placentou
do plodu, po narodení posilnený protilátkami obsiahnutými v mledzive a materskom mlieku (IgA);
chráni novorodenca v priebehu prvých mes. ţivota proti tým nákazám, proti kt. bola imúnna matka;
2. umelým spôsobom – dočasný imunitný stav vznikajúci bezprostredne po podaní hotových
špecifických protilátok, (imunopreparátov), kt. sa vyrábajú z ľudskej al. zvieracej plazmy; pôsobia
okamţite (max. koncentráciu moţno detegovať po 24 h), ale krátkodobo (pri heterológnych
globulínoch 1 – 2 týţd., pri homológnych imunoglobulínoch 6 – 8 týţd.); pouţívajú sa na profyxlaxiu
al. th. rozličných infekcií. Patria sem heterológne a homológne →imunoglobulíny. Nevýhodou je aj
moţnosť vzniku precitlivenosti na cudzorodé bielkoviny. Pouţíva sa v th. a profylaxii nákaz;
→očkovanie. Pasívnu i. moţno navodiť nielen v oblasti humorálnej imunity, ale aj v oblasti bunkami
sprostredkovanej i., a to aj transfúziou buniek bieleho radu al. transfúziou krvi.
Prirodzená imunita – nešpecifická i., je súbor reakcií, kt. nezávisia od ich predchádzajúceho stretnutia s pôvodcom infekcie al. iným cudzorodým antigénom a môţu pôsobiť samostatne. Ide
o ţivotne dôleţité obranné procesy (fagocytóza, komplementový systém, lyzozým, niekt. zápalové
procesy, interferón). Prirodzená i. môţe byť pasívna a aktívna.
Protilátková imunita →humorálna imunita.
Protinádorová imunita – je odolnosť proti nádorovým bunkám a ich antigénom.
Skrížená imunita je heterológna i., i. podmienená podobou antigénových determinantov rôznych
pôvodcov nákazy. Protilátky reagujú nielen s antigénom, kt. ich vyvolal, ale aj s antigénmi, kt. sú
,,podobné“ týmto antigénom. Vyuţíva sa pri príprave heterológnych vakcín.
Špecifická imunita →získaná imunita.
Transplantačná imunita je i. proti bunkám a tkanivám preneseným od gen. neidentických darcov.

Získaná imunita – špecifická i., imunitný stav podmienený predchádzajúcim stykom s pôvodcom
nákazy al. iným antigénom. Je to schopnosť organizmu reagovať na cudzorodý antigén špecifickou
imunitnou odpoveďou. Delí na humorálnu a bunkovú i. Bunková i. je vývojovo staršia, schopnosť
tvoriť protilátky mladšia.
imunitná odpoveď – biol. reakcia organizmu na cudzorodý antigén, môţe byť nešpecifická (napr. v
prípade interferónu pri vírusových infekciách) al. špecifická, a to humorálna al. bunková.
Primárna imunitná odpoveď je reakcia organizmu na prim. antigénne stimuly. V oblasti humorálnej
imunity ju charakterizuje tvorba protilátok IgM, ich t0,5 rozpadu je krátky, preto ich prítomnosť
znamená nedávnu infekciu.
Sekundárna imunitná odpoveď (anamnestická odpoveď, boosterový účinok) je i. o. na antigén, s
kt. sa organizmus uţ stretol. Charakterizuje ju urýchlená a zvýšená tvorba protilátok (IgG). Sek. i. o.
v oblasti bunkami sprostredkovanej imunity má rovnaké črty. Termín ,,booster efekt“ sa pouţíva
najmä pri sledovaní dynamiky titrov postvakcinačných protilátok.
I. o. sa začína interakciou antigénu (Ag) s antigénsenzitívnymi (imunokompetentnými) bunkami, t. j.
lymfocytmi (Ly), kt. majú na svojom povrchu receptory pre antigén. Sú to molekuly glykoproteínov,
kt. jedným svojím koncom sú zakotvené do fosfolipidovej dvojvrstvy cytoplazmatickej membrány a
druhým koncom trčia z bunky von. Časť molekuly receptora vyčnievajúca z povrchu Ly obsahuje
väzbové miesto, kt. má komplementárnu štruktúru k určitému antigénovému determinantu.
Väzbových miest je mnoho miliónov typov, toľko, koľko je antigénových determinantov. Na jednom
Ly však môţu byť len receptory jedného typu, len receptory s rovnakým väzbovým miestom. Ly s
receptormi určitej špecifickosti neviaţe len antigény s presne komplementárnymi determinantmi, ale
aj determinanty štruktúrne podobné.
Receptory na povrchu B-Ly sú molekuly protilátok (imunoglobulínov), kt. po svojej biosyntéze vnútri
bunky sa nedostali cez cytoplazmatickú membránu, ale sa do nej zabudovali. Aj receptory pre
antigén na povrchu T-Ly majú rovnaké typy väzbových miesta ako receptory na B-Ly. Ostatná časť
ich molekuly je však odlišná. Nie sú to imunoglobulíny, ale iný druh glykoproteínov. Antigénové
receptory na T-Ly nerozpoznávajú komplementárne determinanty priamo, ale spolu s
histokompatibilnými znakmi (antigénmi), kt. sú typické pre kaţdého jednotlivca, a s prídavnými
bunkami (niekt. subpopulácie makrofágov).
Po väzbe antigénového determinantu na príslušný receptor sa spúšťa reťaz biochem. reakcií, kt.
výsledkom je rozmnoţenie Ly s príslušným typom receptora a diferenciácia ich potomstva na
efektorové bunky. Z takto aktivovaných Ly vzniká bunková línia – klon – identických buniek, kým
ostatné Ly (prevaţná väčšina) zostávajú v stave relat. pokoja a čakajú na ,,svoj“ antigén. Keďţe
antigénový determinant reaguje s väzbovým miestom receptora Ly špecifickým spôsobom,
označujer sa tento typ i. o. ako špecifická i. o. Špecifickú i. o. uskutočňujú špecifické imunitné
mechanizmy. Sú zakódované v genóme kaţdého jednotlivca, ale aby sa mohli fenotypovo prejaviť,
musia sa stretnúť s antigénom.
Rozoznávajú sa dva zákl. typy špecifických mechanizmov – sprostredkované protilátkami
(humorálna imunita) a realizované bunkami (bunková imunita).
imunitný systém – informačný systém, kt. →imunitnými reakciami, sprostredkovanými bunkami
(bunková imunita) a humorálnymi zloţkami (humorálna imunita) slúţi na udrţovanie homeostázy,
identity a integrity jedinca, jeho biol. individuality. Ide o difúzny orgán, kt. hlavnou funkciou je imunol.
dohľad (surveillance), a tým udrţanie jedinečnosti a zdravia jednotlivca, odstraňovanie vlastných
nevhodných buniek (opotrebovaných, odumrelých al. nádorových), obrana pred parazitmi a
adaptácia na vonkajšie prostredie v úzkej väzbe s ner-vovým a endokrinným systémom.
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I. s. váţi u človeka asi 1 kg. Skladá sa: 1. z ~ 10 lymfocytov; 2. z prídavných buniek (makrofágy,
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polymorfonukleárne leukocyty); 3. z ~ 10 molekúl protilátok (→imunoglobulínov); 4. ďalších
miliónov rozličných výkonných a regulačných látok, ako sú imunohormóny (regulujú proliferáciu,
dozrievanie a diferenciáciu buniek i. s.), zloţky →komplementu, mikrobicídne a cytotoxické látky ap.
Lymfocyty cirkulujú voľne v krvi a lymfe al. sa zdruţujú do prim. a sek. lymfoidných orgánov.
Stavovce majú dva typyu prim. lymfoidných orgánov: 1. týmus a lymfocyty, kt. sa v ňom usídlili (Tlymfocyty, T-bunky); 2. Fabriciova burza pri vtákoch al. jej ekvivalent pri cicavcoch a lymfocyty, kt.
pochádzajú z týchto orgánov (B-lymfocyty). Obidva typy lymfocytov sa po získaní
imunokompetencie usadzujú v sek. (periférnych) lymfoidných orgánoch (lymfatic-ké uzliny, slezina,
ďalšie zhluky lymfatického tkaniva) al. voľne cirkulujú v krvnom a lymfatickom riečisku.
I. s. je vývojovo veľmi starý systém. Jeho zákl. vlastnosťou je schopnosť rozpoznať ,,vlastné od
cudzieho“, t. j. schopnosť zistiť poškodené, opotrebované al. odcudzené bunky a štruktúry, označiť
ich a zabezpečiť ich likvidáciu (imunol. dohľad, surveillance).
Túto schopnosť majú uţ najjednoduchšie mnohobunkové ţivočíchy, ako sú hubky (Porifera) a
mechúrniky (Coelenterata). Dôsledkom takéhoto rozpoznávania je odvrhnutie (nespojenie) tkanív al.
buniek gen. rôznych jednotlivcov (pochádzajúcich z rôznych kolónií). Zapríčiňujú to osobitné znaky
na povrchu buniek, tkanivové antigény, kt. sú typické pre kaţdého jednotlivca a sú produktmi génov
zdruţených do hlavného histokompatibilného komplexu (→HLA).
I. s. je zodpovedný za diskrimináciu proteínových a polysacharidových konformačných štruktúr, kt.
nie sú zakódované v genóme daného jednotlivca. I. s. zabezpečuje istý izolacionizmus vyšších
organizmov, kt. sa úporne bránia splynutiu s iným, hoci príbuzným jednotlivcom. Z jedného človeka
na druhého nemoţno napr. tkanivá a orgány voľne prenášať (transplantovať).
V dávnych časoch jednoduché organizmy takýto systém nepotrebovali. Naopak mnohé z nich ţili v
symbióze, aby si zabezpečili všetky podmienky potrebné na ţivot. Rastliny a ţivočíchy doteraz
hostia potomkov jednobunkových organizmov, kt. kedysi dávno našli v ich jadrových bunkách
,,úkryt“, za čo im ako protisluţbu poskytovali svoje produkty (napr. chloroplasty rastlín ako pozostatky modrozelených rias, mitochondrie ţivočíšnych buniek ako potomkovia pravekých mikróbov).
imunizácia – [immunisatio] postup, pomocou kt. sa v organizme vyvoláva stav →imunity. I. môţe byť
aktívna (do organizmu sa vpravuje antigén a organizmus si sám tvorí protilátky a výkonné bunky) al.
pasívna (do organizmu sa podávajú protilátky al. bunky utvorené v inom jedincovi); →očkovanie. Na
pasívnu i. sa pouţívajú prípravky obsahujúce špecifické protilátky (imunopreparáty), kt. sa vyrábajú
z ľudskej al. zvieracej plazmy. Pouţívajú sa na profylaxiu al. th. rozličných infekcií. Patria sem
heterológne a homológne →imunoglobulíny.
Heterologické globulíny – sú zvieracie imúnne séra al. ich denaturovaná globulínová frakcia.
Získavajú sa hyperimunizáciou produkčných zvierat, prevaţne koní (predtým hovädzieho dobytka a
oviec). Globulíny sa purifikujú a koncentrujú tak, aby obsahovali účinné mnoţstvá protilátok pri čo
najmenšom obsahu bielkovín. V priebehu purifikácie sa zvieracie bielkoviny čiastočne dešpecifikujú,
aby sa obmedzili ich antigénne vlastnosti.
Pred aplikáciou globulínu treba zistiť, či pacient nedostal uţ predtým globulín toho istého zvieracieho
druhu s neţiaducou reakciou. V prípade, ţe sa zistila reakcia, moţno globulín podať pri súčasných
protišokových opatreniach al. počas hospitalizácie. Profylaxia sa vykonáva jednou dávkou, th. 2 –
10 dávkami. Kaţdý heterológny globulín sa aplikuje frakcionovane: na koţu sa kvapne 1 kv.
globulínu a cez ňu sa škriabne ihlou, po 30 min (v prípade profylaktickej dávky) al. 60 min (th.
dávka) sa podá s. c. 0,1 ml a po ďalších 30 min (profylaktická dávka) sa aplikuje zvyšok globulínu i.
m.; pri th. dávke sa po 60 min podá 1 ml s. c. a po ďalších 60 min zvyšok globulínu i. m. Pri

nebezpečí z meškania sa môţu intervaly skrátiť, v krajnom prípade moţno podať globulín naraz v
celkovej anestézii.
K neţiaducim účinkom patrí erytém, edém, bolestivosť v mieste vpichu, z celkových reakcií
→anafylaktický šok, →sérová choroba, zriedkavé sú neurol. komplikácie (neuritída,
radikuloneuritída, encefalopatia).
Homologické imunoglobulíny – normálny hyperimúnny ľudský gamaglobulín. Získava sa z krvnej
plazmy ľudských darcov nereagujúcich v teste na prítomnosť HBsAg, protilátok proti HIV 1,2 a
hepatitídy C a s nezvýšenými hodnotami ALT. Ich výhodou je, ţe pred ich aplikáciou netreba
zisťovať predchádzajúce reakcie, nemusia sa podávať frakcionovane, nemajú riziko anafylaktického
šoku a ďalších komplikácií a ţe sa vylučujú z tela pomalšie (6 aţ 8 týţd.). K nevýhodám patrí
prácnosť prípravy a vyššie finančné náklady. Pri výrobe väčšiny z nich sa ťaţko zabezpečuje
hyperimúnna plazma s dostatočne vysokým titrom špecifických protilátok.
K neţiaducim účinkom patrí precitlivenosť na imunoglobulíny (prevaţne triedy IgG) a ich štepy, príp.
zloţky prípravku. Príčinou neţiaducich účinkov môţe byť aj prítomnosť protilá-tok anti-IgA, najmä u
jedincov s deficitom IgA a protilátok proti agregátom imunoglobulínov. Vcelku sú však neţiaduce
účinky miernejšie a prechodné, vyskytujú sa v 1 – 4 %. Po i. m. aplikácii sa môţe zjaviť erytém a
bolesť v mieste vpichu. Z celkových reakcií je najčastejšia triaška, zvýšenie teploty, nauzea.
imúnne sérum – (anti)sérum, kt. obsahuje protilátky špecificky zamerané proti antigénu, kt. indukoval
ich tvorbu. Získava sa na dg. al. th. účely očkovaním laborat. zvierat (napr. králikov, na výrobu
väčších mnoţstiev očkovaním koní, ošípaných, kôz, oviec). Ak sa na imunizáciu pouţije jeden
jednoduchý antigén, tvoria sa protilátky monošpecifické, pri pouţití komplexného antigénu al. zmesi
viacerých antigénov protilátky polyšpecifické.
Pokusné zvieratá sa imunizujú aplikáciou antigénu i. v., intraperitoneálne, i. d., s. c. al. i. m., a to
opakovane v rôznych časových intervaloch počas niekoľkých mes. aţ ½ r. Z takto
hyperimunizovaných zvierat sa potom získavajú hyperimúnne antiséra, kt. majú vysoký titer
protilátok.
Ak treba pripraviť špecifické antisérum len proti jednému antigénu, musí sa antigén pripraviť v
absolútne čistej forme, výhodnejšie je však postupné vysycovanie polyšpecifických antisér
jednotlivými antigénmi (precipitácia neţiaducich protilátok), aţ napokon v antisére zostanú len
protilátkyu proti jednému antigénu – stane sa teda monošpecifickým.
imúnny jedinec – epid. človek al. zviera, kt. je chránené prostredníctvom špecifických protilátok al.
bunkami sprostredkovanou imunitou voči klin. ochoreniu, príp. i proti infekcii určitým špecifickým
pôvodcom infekcie. Dosiahnutý stav imunity je relat., môţe ho narušiť neobvykle veľká infekčná
dávka, vstup pôvodcu nákazy nezvyklou vstupnou bránou al. zníţená obranyschopnosť organizmu
(imunosupresia, malígne stavy, vysoký vek atď.).
imúnny proteín P5 – proteín, kt. patrí k attacínom, veľkej skupine nešpecifických antibiotických
proteínov indukovaných v rámci imunitnej odpovede v hemolymfe v kuklách priadky morušovej
(Hyalophora cecropia).
imunoadherencia – [immunoadhaerentia] vlastnosť imunokomplexov adherovať na bunkové
membrány, na kt. sa nachádzajú receptory aktivované proteínmi komplementu C4 a C3 (klasickou
cestou), napr. na intaktné erytrocyty, leukocyty, trombocyty.
imunoadsorbent – nerozp. látka (nosič), na kt. je vo funkcii ligandu nadviazaný antigén al. protilátka.
Ak je nadviazaná protilátka, pouţíva sa na jednoduchú separáciu špecifického antigénu a naopak
(imunoadsorpčná →chromatografia).

imunoaglutinácia – zhlukovanie nerozp. (korpuskulárnych) Ag, ako sú erytrocyty, baktérie a i. bunky
následkom reakcie protilátky (PL) s determinantmi antigénu (Ag), kt. sa nachádzajú na ich povrchu.
Nerozp. Ag sa v tomto prípade označuje ako aglutinogén, PL vyvolávajúce i. sú aglutiníny
a komplex zhluknutých častíc aglutinát. Keď je aglutinogén integrálnou súčasťou povrchu častice,
hovorí sa o aktívnej (priamej) i. Inertné častice (latex) a erytrocyty, príp. iné bunky sa však môţu
určitým Ag obaliť aj pasívne. Ak sa k nim potom pridá PL proti tomuto Ag, nastáva tzv. pasívna
(nepriama) i.
Podstatou i. je prepájanie polyvalentnej častice Ag molekulami PL, kt. musia byť min. dvojvalentné.
Jednovalentné fragmenty PL, ako je Fab, i. nevvyvolávajú, len ju môţu inhibovať. Na druhej strane
fragment F(ab)2 je pri i. rovnako účinný ako celá PL IgG.
imunoanalýza – [immunoanalysis] imunoesej, dôkaz antigénnych látok in vitro na základe reakcie
antigén-protilátka ako princípu imunol. a sérol. testov v rôznom usporiadaní. Hodnotenie i. sa dá
vykonať priamo fyz. (fotometrickým) dôkazom utvorených imunokomplexov, napr. pri nefelometrickej
al. turbidimetrickej i. (→fotometria). Pomocou špecifických protilátok (resp. antigénov homologických
so stanovovanými látkami) al. špecifických ligandov (napr. stafylokokového proteínu A, často
antiprotilátok), kt. sú označené určitými markermi (najmä fluorescenčnými farbivami, enzýmami,
rádionuklidmi) sa stanovujú i. nepriamo kvalit. (vizuálne hodnotenie farebnej reakcie), resp. kvantit.
sledovaním imunitnej reakcie (napr. fotometrickým meraním intenzity fluorescencie al. spriahnutej
enzýmovej farebnej reakcie, meraním intenzity ţiarenia). Prednosťou tejto metódy je vyššia citlivosť.
imunobiológia – [immunobiologia] náuka o obranných procesoch v organizme, študuje najmä
fylogenenézu imunitného systému a rozdiely v imunol. zariadeniach medzi rôznymi biol. druhmi.
imunoblast – [immunoblastos] nediferencovaná blastická bunka, prekurzor imunocytu.
imunocyt – [immunocytus] →imunokompetentná bunka.
imunocytóm – [immunocytoma] lymfoplazmocytový malígny ne-Hodgkinov lymfóm (B-bunkový
lymfóm) s nízkym stupňom malignity (Kielerova klasifikácia) s malými lymfocytmi, plazmatickými
bunkami al. imunoblastmi.
Kožné iumonocytómy – sú B-bunkové lymfómy, vyskytujúce sa ako solitárne al. mnohopočetné
červenohnedé papuly, plaky al. uzly. Moţná je sek. diseminácia do iných orgánov al. kostnej drene.
Bývajú asociované s boreliózou vo forme acrodermatitis chronica atrophicans al. ako mnohopočetné
nádorčeky sprevádzajúce akrodermatitídu. Histol. ich charakterizujú difúzne infiltráty s reaktívnymi
folikulami s početnými lymfoplazmacytoidnými bunkami (lymfoidne jadro s cytoplazmou podobnou
plazmatickým bunkám) a plazmatickými bunkami. Prítomné sú aj intranukleárne PAS-pozit. inklúzie
(Dutcherove telieska). Majú podobnú prognózu a th. ako koţné lymfómy marginálnej zóny.
Zriedkavou príčinou i. je translokácia t(9;14)-(p13;q32), kt. postihuje gén PAX5 a IGH. I. sa opísal aj
pri peliosis hepatis.
Dfdg. treba odlíšiť malobunkový ne-Hodgkinov B-bunkové lymfómy (MCL), lymfómy z plášťových
lymfocytov (mantle lymphocytes), kt. sú agresívnejšie. Translokácie t(9;14)-(p13;q32) sa dajú zistiť
metódou PCR, ich nález je však málo špecifický. Pri MCL sa pri iminofarbení vzoriek získaných
biopsiou kostnej drene zisťuje typické chýbanie expresia inhibítora cyklín-dependentnej kinázy
proteínu p27kip1, kt. je naproti tomu vysoko exprimo-vaný pri väčšine malobunkových B-bunkových
ne-Hodgkinových lymfomoch, kde nepriamo koreluje s rýchlosťou proliferácie buniek. Zníţená
expresia al. neprítomnosť proteínu p27kip1 pri MCL, ako aj leukémii vlasatých buniek je významným
faktorom v patogenéze týchto stavov.
V th. i. sa osvedčila kombinácia chlorambucilu s prednizónom, cyklofosfamidu s vinkristínom,
prednizónom s doxorubicínom (CHOP) al. bez neho (CVP), ako aj kombinácia iných alkylačných

látok s prednizónom. ,,Spásnu“ (salvage) alternatívu predstavujú analógy nukleo-zidov samotné al.
v kombinácii s alkylačnými látkami a antracyklínmi, kt. sa môţu pouţiť ako ako lieky prvej línie. U
vysoko rizikových pacientov prichádza do úvahy rádioimunoterapia s transplantáciou autológnych al.
alogénnych kmeňových buniek, príp. myeloablatívna th.
imunodeficiencia – stav organizmu, kt. nemá schopnosť adekvátne reagovať imunitnou odpoveďou
na infekciu al. nádor, či uţ v zmysle prirodzenej al. získanej imunity. Môţe postiohovať rôzne zloţky
obrannej reakcie – nešpecifickú imunitu (fagocytózu, komplement a i.) i špecifickú imunitu (bunkovú
a humorálnu). Ťaţká i. je pomerne zriedkavá, často vrodená, ľahšie formy sú naopak pomerne časté
a upozornia na ne najmä opakované infekcie, príp. alergie. Príčinou i. môţu byť vrodené choroby
al.následok niekt. závaţnejších celkových chorôb /hepatopatie, nefropatie, malignity a i.) al. ich th.
(chemoterapia, rádioterapia), AIDS. Th. sa zameriava na substitúciu chýbajúce zloţku – -globulíny
(pri poruche protilátkovej imunity), transfer faktor pri poruchách bunkovej imunity). Pri th. infekcií sú
často potrebné antibiotiká.
Stavy s i. môţu byť vrodené a získané, kt. môţu byť prim. al. sek. Podľa SZO (1992) sa i. delia na:
1. primárne špecifické i.; 2. sekundárne i..; 3. deficiencie zloţiek →komplementového systému; 4.
poruchy →fagocytózy. Väčšinou bývajú postihnuté viaceré zloţky imunity.
Klin. obraz i. charakterizujú časté chron., rekurentné infekcie al. infekcie vyvolané oportúnnymi
mikroorganizmami, neúplné vyliečenie po adekvátnej th., pretrvávanie miernych príznakov v období
medzi dvoma epizódami infekcie. Podozrivé sú aj časté koţné afekcie (ekzémy, kandidóza a i.),
chron. hnačky, poruchy rastu, hepatosplenomegália, rekurentné abscesy, rekurentné
osteomyelitídy, autoimunitné choroby. K príznakom asociovaným so špecifickými i. patrí ataxia,
teleangiektázia, trpasličí rast, hypoplázia chrupaviek a nedostatočný rast vlasov, idiopatická
endokrinopatia, čiastočný albinizmus, trombocytopénia, tetánia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad primárnych imunodeficiencií
Dedičnosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Kombinované imunodeficiencie
1.1. Ťaţká kombinovaná i. (SCID)
a) viazaná na pohlavie
Xq13.1.–13.3
b) autozómovo recesívna
AR
1.2. Deficit adenozíndeaminázy (ADA)
AR (20q13-ter)
1.3. Deficit fosforylázy purín. nukkleotidov
AR (14q13.1)
1.4. Sy. náhlych lymfocytov
AR (6p21.1–21.3)
1.5. Retikulárna dysgenéza
AR
1.6. Deficit CD3
AR
1.7. Deficit CD4
AR
2. Imunodeficiencie s prevahou poruchy tvorby protilátok
2.1. Agamaglobulinémia
X(q21.3–22)
2.2. Hyper-IgM syndróm
X(q26–27), AR
2.3. Delécia ťaţkých reťazcov Ig
AR (14q32.3)
2.4. Deficit k-reťazcov Ig
AR (2p11)
2.5. Selektívny deficit IgG
?
2.6. Beţná variabilná imunodeficiencia
AR
2.7. Selektívny deficit IgA
rôzna, AR
2.8. Prechodná hypogamaglobulinémia detí
?
3. Ďalšie dobre definované imunodeficiencie
3.1. Wiskottov-Aldrichov syndróm
X(p11.22–11.3)
3.2. Ataxia teleangiectasia
AR (11q22.3)
3.3. DiGeorgeov syndróm
?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A. Primárna (vrodená) imunodeficiencia – vzniká následkom poruchy embryonálneho vývinu,
enzýmopatie al. neznámej príčiny. Sú gen. podmienené a ich bezprostrednou príčinou je chýbanie
al. porucha funkcie génov. Najčastejšie sú poruchy protilátkovej imunity (50 – 70 %), po nich
nasledujú poruchy T-bunkovej imunity a poruchy nešpecifickej imunity (15 – 18 %); poruchy
kombinované poruchy imunity sú príčinou i. ~ 10 – 20 % všektých i.
1. Kombinované poruchy (B- a T-buniek)
1.1. Ťažká kombinovaná imunodeficiencia – angl. severe combined immunodeficiency (SCID) sa
vyznačuje poruchou bunkovej i humorálnej imunity s extrémnou vnímavosťou na infekcie. Ide o
heterogénnu skupinu i., ku kt. patria: a) Autozómovo recesívne dedičný typ, tzv. švajčiarsky typ
(opísaný švajč. autormi r. 1958), je porucha na úrovni kmeňových buniek lymfoidného radu. Dieťaťu
chýbajú Ly T i B; b) Typ viazaný na pohlavie podmienený mutáciou génu pre -reťazec g receptora
pre IL-2 (Xq13), následkom čoho je porušená výstavba vysokoafinitného receptora pre IL-2. c) Typ s
afunkčnými Ly T aj B; spôsob dedičnosti ani príčinu poruchy nepoznáme.
SCID sa manifestuje v prvých mesiacoch po narodení ťaţkou hnačkou a reukurentnými oportúnnymi
infekciami. Postihnutí trpia na soor, pneumónie, chron. otitis media, sepsy. Ak sa deti zaočkujú proti
variole, ochorejú na vakcíniu, po očkovaní proti poliomyelitíde atenuovanými vírusmi, vznikne
progresívna poliomyelitída. Transfúzie krvi zapríčiňujú reakciu štepu proti hostiteľovi. Typický je
malý týmus (< 1 g, normálne 70 g), kt. obsahuje len málo tymocytov a chýba kortikomedulárne
rozhranie, ako aj Hassalove telieska. Lymfatické uzliny sú malé, kortikálne a parakortikálne oblasti
nemajú lymfocyty; tonzily, adenoidné vegetácie a Peyerove plaky chýbajú al. sú málo vyvinuté. V
KO je lymfopénia (zníţený je počet lymfocytov (Ly) T, kým počet Ly B je normálny al. zvýšený, sú
však nefunkčné). Jedinou úspešnou th. je transplantácia kostnej drene, moţná je aj transplantácia
fetálnej pečene (< 8. gestačný týţd.) al. fetálneho týmusu (< 14. gestačný týţd.). Prognóza je však
nepriaznivá, väčšina detí zomiera do 2. r. ţivota.
1.2. SCID s deficitom adenozíndeaminázy (ADA) – je autozómovo recesívne dedičné ochorenie
s poruchou protilátkovej a bunkovej imunity. ADA je totiţ enzým (Mr 32 000) nevyhnutný na
normálny katabolizmus purínov (→adenozíndeamináza). Vyskytuje sa v erytrocytoch, tymo-cytoch,
splenocytoch a Ly. Gén pre ADA sa nachádza na 20. chromozóme. Niekt. pacienti dobre reagujú na
opakované transfúzie oţiarených erytrocytov ako zdroja enzýmu. V th. sa osvedčuje aj
transplantácia kostnej drene.
1.3. Deficit purínnukleozidfosforylázy (PNP) – je autozómovo recesívne dedičné ochorenie, kt. sa
prejavuje príznakmi chýbania imunity sprostredkovanej T-Ly, pričom protilátková odpoveď je
zachovaná. Enzým PNP (Mr 30 000), kt. kóduje gén na 9. chromozóme, je nevyhnutný na syntézu
DNA. Nachádza sa najmä v T-Ly a tymocytoch. Úspešná je th. transplantáciou kostnej drene.
1.4. Syndróm náhlych lymfocytov – charakterizuje chýbanie expresivity HLA-antigénov triedy II, kt.
sú nevyhnutné na správnu kooperáciu imunokompetentných buniek. Ich chýbanie sa prejaví
zvýšenou vnímavosťou na infekcie. Pacienti majú chron. hnačky a aplastickú anémiu. Počet T-Ly,
najmä CD4+, je zníţený, počet B-Ly normálny al. zvýšený. Zníţená je koncentrácia
imunoglobulínov, ako aj špecifická protilátková odpoveď.
1.5. Retikulárna dysgenéza – je zriedkavé autozómovo recesívne dedičné ochorenie, kt. vyvoláva
porucha dozrievania lymfoidných, ako aj myeloidných prekurzorových buniek. Charakterizuje ho
nápadná lymfopénia, ťaţká granulocytopénia a trombocytopénia. Deti zomierajú na ťaţké infekcie
skoro po narodení.
2. Poruchy protilátok (B-buniek)
2.1. Infantilná agamaglobulinémia viazaná na chromozóm X – Brutonova choroba (prvý ju opísal
Bruton r. 1952). R. 1954 Good a Cooper zistili, ţe pri tejto vrodenej i. chýbajú v kostnej dreni B-Ly a

v germinatívnych centrách B-Ly nedozrievajú, netvoria sa plazmatické bunky, hoci v kostnej dreni je
normálny počet včasných vývojových foriem B-Ly. Koncentrácia imunoglobulínov (Ig) v sére je < 2,5
g/l, IgG < 2,0 g/l, hodnoty IgM, IgA a IgE sú extrémne nízke, príp. nulové. Týmus je vyvinutý
normálne, počet T-Ly v periférnej krvi v medziach normy. Príčinou tejto poruchy je poškodenie génu
pre tyrozínkinázu (pre tzv. Brutonovu tyrozínovú kinázu, btk, syn. bpk, atk). Ide o intragénové
delécie al. bodové mutácie tohto génu, kt. je lokalizovaný na chromozóme X (q21.3-q22), kde má 19
exónov. Enzým btk je pp. nadviazaný na imunoglobulínový receptor B-lymfocytov a prenáša signál
do bunky, podobne ako tyrozínkináza lck (asociovaná s CD4 a CD8). Btk sa nachádza aj v
myeloidných bunkách, ich poruchy sa však pri Brutonovej i. nepozorujú. Determinuje proteín (Mr
77 000), kt. sa skladá zo 659 aminokyselínových jednotiek. Mutácie sa môţu zjaviť na rôznych miestach génu. Ochorenie sa manifestuje obyčajne v 5. – 6. mes. ţivota, keď sú uţ pasívne získané
protilátky od matky zníţené a nestačia chrániť dieťa pred patogénnymi mikroorganizmami. Deti trpia
na rekurentné baktériové infekcie, nebezpečné sú najmä meningitídy a pneumónie. Na vírusové
nákazy nie sú pacienti vnímaví. Z ďalších chorôb sa pozorujú lymforetikulárne nádory a reumatoidná
artritída (vyskytuje sa aţ 20 %, ide o mono- al. oligoartritídu, postihujúcu skôr veľké kĺby) a. Gen.
testami sa dá dokázať nosičstvo ochorenia u matiek, a tým predvídať vznik ochorenia u dieťaťa. V
th. sa podávajú antibiotiká a -globulín. Prognóza je veľmi nepriaznivá, exitus nastáva v 2. – 3.
decéniu.
2.2. Imunodeficiencia s hyper-IgM (HIM) – je zriedkavé dedičné ochorenie viazané na chromozóm
X, kt. príčinou je mutácia génu kódujúceho CD40L – ligand pre CD40 B-lymfocytov (diferenciačný
antigén gp39) na lokuse q26.3-27.1. Molekula gp39 sa pri imunitnej odpovedi exprimuje na
aktivovaných T-Ly a pri priamej (príbuzenskej) kooperácii interaguje s molekulou CD-40 na B-Ly. Asi
v 20 % prípadov ide o autozómovo recesívny typ dedičnosti, expresia gp39 je u postihnutých dievčat
normálna. Aktivácia panenských (naivných, IgM+) B-Ly má za následok IgM-odpoveď a neskôr
prepnutie na syntézu ťaţkých reťazcov iných izotypov a afinitné dozrievanie v zárodkových centrách
lymfatických uzlín. Ak B-Ly rozpozná a nadviaţe antigén prezentovaný folikulovými dendritickými
bunkami a v ďalšom vývoji interaguje s T-Ly exprimujúcimi gp39, nastáva za spoluúčasti cytokínov
(napr. IL-4) prepnutie syntézy z IgM na iný izotyp (IgG, IgA, IgE) a bunky sa ďalej diferencujú na
plazmatické al. pamäťové bunky. V opačnom prípade, chýbanie signálu, kt. sprostredkúva interakcia
CD40-gp39, navodí v B-Ly proces apoptózy a bunky hynú. Molekula CD-40 sa nachádza aj na
epitelových bunkách týmusu, čo vysvetľuje vysokú incidenciu autoimunitných chorôb pri súčasných
poruchách vývoja T-Ly. Pacienti trpia na rekurentné pyogénne infekcie a autoimunitné choroby,
niekt. aj hemolytickou al. aplastickou anémiou a prechodnou al. trvalou neutropéniou. Neutropénii sa
pripisujú pneumónie vyvolané Pneumocystis carinii a koţné komplikácie (verruca vulgaris). HIM
charakterizuje normálna al. zvýšená koncentrácia IgM (1,5 – 10 g/l) pri chýbaní IgG, IgA a IgE. V
periférnej krvi je normálny počet B-Ly, ale v lymfatických uzlinách chýbajú zárodkové centrá. Th. je
podobná ako pri hypogamaglobulinémiách (substitúcia imunoglobulínmov).
2.3. Iumunodeficiencia vyvolaná deléciou génu pre ťažký reťazec imunoglobulínov – je podmienená
deléciou chromozómovej oblasti 14q32, v kt. sa nachádzajú gény pre ťaţké reťazce imunogobulínov
(vyskytujú sa v 5 – 10 % kaukazoidnej populácie). Homozygoti pre takéto delécie nemajú príslušný
izotyp a jeho podtriedy. Klin. sa ochorenie prejavuje rekurentnými pyogénnymi infekciami, v niekt.
prípadoch sú však postihnutí bez akýchkoľvek znakov poruchy imunitného systému.
2.4. Deficit ľahkých reťazcov kapa – je ochorenie vyvolané bodovou mutáciou génu pre reťazce k na
chromozóme 2p11. Cirkulujúce Ly sú normálne, ale ich receptory pre Ig nemajú reťazce k. Tvorba
protilátok kolíše.
2.5. Selektívny deficit podtried IgG – je skupina i. s rôznymi kombináciami chýbania niekt. podtriedy
IgG, najčastejšie IgG1 + IgG2 a IgG2 + IgG4. Celkové hodnoty IgG môţu byť pritom normálne,
podobne hodnoty IgM a IgG. Niekedy sa ochorenie kombinuje so selektívnym deficitom IgA a

ataxia-teleangiectasia. U detí je pomer postihnutých chlapcov a dievčat 3:1, v dospelosti je to
naopak. Pacienti trpia na opakované sínusovopulmonálne infekcie vyvolané Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae a Staphylococcus aureus. Th. je substitučná, prognóza
priaznivá.
2.6. Selektívny deficit IgM – je zriedkavé ochorenie postihujúce rovnako chlapcov ako dievčatá.
Charakterizuje ho chýbanie sérového IgM, hoci počet B-Ly s membránovým IgM a hodnoty
ostatných imunoglobulínov sú normálne. Bunková imunita je zachovaná. Pacienti sú vnímaví na
infekcie vyvolané opuzdrenými mikroorganizmami (Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae, Klebsiella pneumoniae a i.). Nápadné sú epizódy septikémií vyvolané gramnegat.
baktériami. Časté sú aj autoimunitné choroby. Th. je substitučná a antibiotická.
2.7. Bežná, variabilná imunodeficiencia – je heterogénna skupina i. nejasnej genézy, v niekt.
rodinách autozómovo recesívne dedičná, väčšinou však bez dedičného základu. V niekt. prípadoch
,
ide o deficit 5 -nukleotidázy, kt. je nevyhnutný na dozrievanie Ly, najmä B-Ly. Väčšinou je však
počet B-Ly v krvi normálny, čo poukazuje na poruchu syntézy al. sekrécie protilátok v lymfatickom
tkanive, v oblastiach závislých od kostnej drene býva častá hyperplázia, ale chýbajú plazmocyty.
Celulárna imunita je neporušená. Ochorenie sa zjavuje medzi 15. – 35. r. ţivota. Chorí trpia na
opakované sínusovopulmonálne infekcie vyvolané najmä Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae a i. pyogénnymi mikroorganizmami. Imunodeficiencii môţe predchádzať malabsorpčný
sy. Častá je giardiáza a sklon k autoimunitným chorobám (reumatoidná artritída, autoimunitná
hemolytická anémia) a malígnym ochoreniam. Prítomná býva lymfadenopatia a splenomegália.
Koncentrácia celkových imunoglobulínov býva < 3 g/l, IgG < 2,5 g/l, IgA a IgM môţu chýbať, ale
môţu byť aj normálne. Izohemaglutiníny chýbajú al. sú zníţené (< 1:10). Th. je podobná ako pri
Brutonovej chorobe, prognóza je pomerne dobrá, pacienti sa môţu doţiť 7. – 8. decénia. Napriek
adekvátnej th. sú časté chron. ochorenia pľúc. Predčasný exitus zapríčiňujú malignity (leukémie,
lymfómy a karcinóm ţalúdka).
2.8. Selektívny deficit IgA – je najčastejšia i., jej incidencia je 1:500 aţ 1:700. Dedičnosť je
autozómovo recesívna al. autozómovo dominantná. Častejšie sa vyskytuje v rodinách, v kt. sú aj iné
i. Môţe ísť o deléciu krátkeho al. dlhého ramena 18. chromozómu. V rodinách sa zisťuje asociácia
tejto i. s haplotypmi HLA, a to HLA-A1, -B8, -DR3 a HLA B-14, BfS, C4A2, C4B2, HLA-DR1, -DQ1.
Často sa zisťuje nulová alela na niekt. z lokusov C4 s pomal-šou solubilizáciou imunokomplexov.
Deficit IgA môţe byť následkom intrauterinnej infekcie vírusom rubeoly al. uţívania liekov. Príčinou i.
je pp. porucha prepínania génov pre konštantné domény ťaţkých reťazcov pri syntéze Ig
(IgM→IgG→IgA) a tvorby IL-5 a transformujúceho faktora TGF-. Klin. obraz ochorenia je pestrý.
Časté sú rekurentné sínusovopulmonálne infekcie, alergie (1:200 aţ 1:400), ochorenia GIT,
autoimunitné a malígne ochorenia. Hodnoty IgA v sére sú < 0,05 g/l, sekrečný IgA chýba, pričom
hodnoty IgG, IgM a IgD sú v medziach normy a odpoveď na antigén a celulárna imunita sú
neporušené. Jestvujú aj čiastočné deficity IgA, pri kt. sú hodnoty IgA > 0,05 g/l, ale pod hodnotou
vekového priemeru zníţeného o 2 smerodajné odchýlky, hodnoty sekrečného IgA sú v norme,
chýbajú však podtriedy IgG (najmä IgG2). Počet B-Ly v krvi je normálny, vyše 70 % exprimuje vo
svojej membráne súčasne IgA a IgM. Niekt. pacienti tvoria protilátku anti-IgA aj bez predchádzajúcej
imunizá-cie transfúziami krvi. Moţným zdrojom imunizácie je matkino al. kravské mlieko (kríţová
reakcia medzi kravským a humánnym IgA). Pri súčasnej autoimunitnej chorobe sú v sére rôzne
protilátky a zvýšené sú hodnoty cirkulujúcich imunokomplexov.
Pacientom so selektívnym deficitom IgA sa nesmú podávať prípravky -globulínu obsahujúce IgA
(riziko anafylaktického šoku). Nejestvuje tu spôsob substitúcie IgA. Parenterálne podaný IgA sa ani
nedostane na povrch slizníc, preto nemôţe pôsobiť ako sekrečný IgA. Ak pacient potrebuje
transfúziu krvi, môţu sa podávať len trikrát prepraná erytrocyty. Inak je prognóza ochorenia

priaznivá, pacienti sa môţu doţiť 6.
1/2 prípadov upraví do 14. r. ţivota.

7. decénia. Ťaţká i. je obyčajne ireverzibilná, čiastočná sa v

2.9. Prechodná hypogamaglobulinémia detí – týka sa všetkých detí v 5. – 6. mes. ţivota. Od 16.
gestačného týţd. prechádzajú protilátky matky izotypu IgG pasívne do krvného obehu plodu a v
čase pôrodu sú ich hodnoty obyčajne vyššie ako u matky. Protilátky izotypov IgA, IgM, IgD a IgE
placentou neprechádzajú. Zvýšené hodnoty IgM a IgA v pupočníkovej krvi svedčia o predčasnej
syntéze protilátok, obyčajne následkom intrauterinnej infekcie. V priebehu prvých 4. – 5. mes.
extrauterinného ţivota postupne klesajú hodnoty IgG a stúpajú hodnoty IgM a IgA (IgM rýchlejšie
ako IgA). V 5. – 6. mes. dosiahnu IgG najniţšie hodnoty, 2,5 g/l, čo sa môţe spájať s rekurentnými
respiračnými infekciami. Hypogamaglobulinémia môţe pretrvávať aţ 2 r. Substitučná th. i. v.
preparátmi -globulínu nie je obyčajne potrebná, len výnimočne sa podáva aţ 18 mes.
3. Ďalšie dobre definované imunodeficiencie – zahrňujú →Wiskottov-Aldrichov sy., i. asociovaná
s →ataxia teleangiectasie (→Louisovej-Barrovej sy.), →Nezelofov sy.; (→syndrómy).
3.1. DiGeorgeov syndróm – je kongenitálna hypo- al. aplázia týmusu asociovaná s hypoparatyreózou a kongenitálnymi malformáciami srdca. Ide o následok abnormálnej embryogenézy. Týmus a
prištítne ţľazy sa vyvíjajú z 3. a 4. faryngového oblúka. Porucha vzniká pp. v 12. gestačnom týţd. U
niekt. pacientov chýba týmus, al. je extrémne malý, príp. atypicky lokalizovaný. Spôsob dedičnosti
nepoznáme, v niekt. prípadoch ide o monozómiu 22. Gén podmieňujúci ochorenie sa nachádza v
oblasti 22q11. Častejšie postihuje deti matiek alkoholi-čiek. Uţ v prvých 24 h ţivota sa zjavuje
2+
hypokalciémia, kt. sa nedá zvládnuť štandardnou th. Vyţaduje si podanie iónov Ca s vitamínom D
al. paratyrínom. Prítomné sú kongenitálne malformácie srdca, niekedy mikrognátia, ,,rybie ústa``,
nízko umiestené uši, hypertelorizmus, malformované ušnice, mongoloidné postavenie očí. Pacienti,
kt. preţívajú majú sklon k chron. infekciám, najmä pneumóniám a hnačkám vyvolaným Candida
9
albicans. Počet T-Ly je < 1,2.10 /l, ale môţe byť aj normálny al. zvýšený, neodpovedajú na alogénny
ani mitogénny (fytohemaglutinínový) stimul. V th. sa osvedčuje transplantácia fetálneho týmusu (<
14 gestačných týţd.). Často je potrebná chir. úprava kongenitálnych malformácií srdca. Prognóza je
nepriaznivá; →DiGeorgeov sy. (→syndrómy).
3.2. Prim. T-bunková imunodeficiencia CD4 – charakterizuje ju pokles počtu CD4+-Ly, pričom
hodnoty imunoglobulínov sú normálne al. mierne zníţené. Porucha bunkovej imunity sa prejavuje
častými mykózami.
3.2. Prim. T-bunková iumonodeficiencia CD7 – pozorovala sa zatiaľ v prípade dieťaťa so SCID.
3.3. Deficit IL2 – opísal sa zatiaľ v jednom prípade dieťaťa so SCID. Počet T-Ly bol normálny, avšak
neboli schopné transkripcie génu pre IL-2.
3.3. Mnohopočetná porucha tvorby cytokínov – je následkom chýbania mRNA pre cytokíny IL-3, IL4, IL-5, IL-9 a GM-CSF pre deléciu úseku chromozómu, na kt. sa tieto gény nachádzajú (tzv. 5q–syndróm). Klin. obraz sa podobá SCID; časté sú malignity, najmä myelodysplastický sy. a akút.
nelymfocytová leukémia.
3.4. Porucha prenosu signálu – je SCID, pri kt. T-Ly po stimulácii antigénom nie sú schopné
preniesť tento signál do bunky v dôsledku poruchy tvorby diacylglycerolu a nedostatoičného
2+
zvýšenia vnútrobunkového Ca . Gen. charakter nie je známy.
3.5. Deficit komplexu CD3-TCR – je podmienený chýbaním reťazcov ,  a  antigénového
komplexu CD3; syntéza reťazca ∂ je neporušená.
3.6. Omennov sy. – charakterizuje infiltrácia koţe a čreva aktivovanými T-Ly CD25+, eozinofília a
vyšší podiel Ly TCR-gd, pričom Ly TCR-ab vykazujú zníţenú heterogénnosť.

B. Sekundárne imunodeficiencie – vznikajú v súvislosti s inou zákl. chorobou al. pôsobením
nepriaznivých vonkajších faktorov. Sekundárne imunodeficiencie môţu byť vrodené al. získané.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Prehľad sekundárnych imunodeficiencií
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1. Chromozómové aberácie
• Bloomov syndróm
• Fanconiho syndróm
• Downov syndróm
• Abnormálna kondenzácia chromozómov 1, 9, 16
2. Mnohoorgánové systémové poruchy
• Parciálny albinizmus
• Chédiakov-Higashiho syndróm
• Hypoplázia chrupaviek a vlasov
• Agenéza corpus callosum
3. Dedičné poruchy metabolizmu
• Deficit transkobalamínu 2
• Acrodermatitis enteropathica
• Deficit karboxylázy závislej od biotínu
• Acidúria kys. orotovej typu I
4. Hyperkatabolizmus imunoglobulínov
• Familiárny hyúperkatabolizmus imunoglobulínov
• Intestinálna lymfangiektázia
5. Iné imunodeficiencie
• Hyper-IgE syndróm
• Chronická mukokutánna kandidóza
• Hyposplénia, asplénia
• Imunodeficiencia asociovaná s infekciou EBV

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––K vrodeným sekundárnym imunodeficienciám patria:
1. Chromozómové aberácie
1.1. Bloomov sy. – charakterizuje nestabilita chromozómov, oneskorený vývoj, teleangiektázie
s erytémom tváre a fotosenzitívnosť. Zníţená je funkcia Ly T aj B. Časté bývajú infekcie a malignity.
1.2. Fanconiho sy. – je autozómovo recesívne ochorenie, kt. sa vyznačuje viacorgánovým postihnutím (dysplázia obličiek, deformácie prstov a končatín, mikroencefalopatia), aplastickou anémiou,
zníţenou bunkovou imunitou a zníţenými hodnotami IgA.
1.3. Downov sy. – trizómia chromozómu 21 sa spája s náchylnosťou na infekcie respiračného
systému, zníţenou protilátkovou odpoveďou a poruchami T-Ly.
1.4. Abnormálna kondenzácia heterochromatínu v chromozómoch 1, 9 a 16 – pp. autozómovo
recesívne dedičné ochorenie, pri kt. bývajú časté respiračné infekcie, malabsorpcia a zaostávanie v
raste. Zníţená býva tvorba Ig.
2. Mnohoorgánové systémové poruchy
2.1. Chediakov-Higashiho sy. – je zriedkavé autozómovo recesívne ochorenie charakterizované
poruchou vnútrobunkových membrán s obrovskými lyzozómami v neutrofiloch a monocytoch, kt. sa
prejavuje rekurentnými baktériovými infekciami, splenomegáliou, poruchami CNS, čiastočným
albinizmom a vysokou incidenciou lymforetikulových nádorov; →syndrómy.

2.2. Imunodeficiencis spojená s čiastočným albinizmom – je autozómovo recesívne dedičné
ochorenie charakterizované albinizmom, zníţenou aktivitou cytotoxických T-Ly a NK-buniek. Časté
infekcie sú príčinou exitu vo včasnom veku.
2.3. Imunodeficiencia asociovaná s trpasličím vzrastom – má 3 formy: typ I s kombinovanou i., typ II
s poruchou bunkovej imunity a typ III s poruchou protilátkovej imunity. Pacienti majú krátke
a zavalité horné aj dolné končatiny, hlava má normálnu veľkosť. Vlasy sú riedke, tenké a krehké. V
detstve sa tvoria koţné záhyby na krku a na veľkých kĺboch končatín.
2.4. Agenéza corpus callosum – je anomália mozgu, kt. sa spája s i.
3. Vrodené poruchy metabolizmu
3.1. Deficit transkobalamínu II – je ochorenie, kt. sa prejavuje hypogamaglobulinémiou,
makrocytovou anémiou, lymfopéniou, granulocytopéniou a ťaţkou malabsorpciou následkom atrofie
sliznice tenkého čreva. Chýbanie transkobalamínu II, proteínu viaţuceho vitamín B12
a transportujúceho ho do buniek sa dá th. ovplyvniť len podávaním vitamínu B12.
3.2. Acrodermatitis enteropathica – je autozómovo recesívne dedičné ochorenie charakterizované
ekzémom, hnačkami, malabsorpciou. Spája sa s rekurentnými sínusovopulmonálnymi infekciami, kt.
sú výsledkom zníţenej tvorby Ig a porušenej bunkovej imunity. V th. sa osvedčuje podávanie zinku.
3.3. Deficit karboxylázy závislej od biotínu – je autozómovo recesívne dedičné ochorenie, kt. sa
prejavuje kŕčmi, ataxiou, alopeciou, kandidovou dermatitídou, keratokonjunktivitídou a zvýšeným
vylučovaním kys. -hydroxypropiónovej močom. Prítomný je selektívny deficit IgA a zníţený počet
T-Ly v periférnej krvi. V th. sa osvedčuje podávanie biotínu.
3.4. Hereditárna acidúria kys. orotovej – je autozómovo recesívne ochorenie, kt. sa prejavuje
retardáciou rastu, rekurentnými hnačkami, megaloblastickou anémiou a zvýšenou vnímavosťou na
infekcie. Ťaţký je najmä priebeh meningitíd a varičely. Prítomná býva lymfopénia so zníţením T-Ly
a poruchy bunkovej imunity.
4. Hyperkatabolizmus imunoglobulínov
4.1. Familiárny hyperkatabolizmus imunoglobulínov – je charakterizovaná rekurentnými infek-ciami,
abnormalitami kostí, poruchami metabolizmu glukózy a zníţenými hodnotami sérového albumínu a
Ig. Častá je tvorba protilátok proti vlastným Ig, pričom vznikajúci komplex sa rýchlo katabolizuje. V
th. treba podávať podstatne vyššie dávky -globulínov.
4.2. Intestinálna lymfoangiektázia – vyznačuje sa zvýšenými stratami Ig a lymfocytov stolicou s ich
zníţenými hodnotami v krvi.
5. Iné imunodeficiencie
5.1. Chron. mukokutánna kandidóza – je autozómovo recesívne dedičné ochorenie vyznačujúce sa
selektívnou poruchou bunkovej imunity. Prejavuje sa mykózou koţe, slizníc a nechtov. Pacienti nie
sú schopní vyvinúť imunitnú odpoveď proti Candida albicans sprostredkovanú T-lymfocytmi, hoci
protilátková odpoveď je zachovaná. Systémové mykózy sa obyčajne nevyskytujú. Prítomná býva
ektodermová dysplázia, hyperpigmentácia, hypoparatyreóza (tá niekedy predchádza kandidóze),
Addisonova choroba, zriedkavejšie juvenilný diabetes mellitus, hypotyreóza a perniciózna anémiou.
Občas sa pozoruje hepatitída predchádzajúca endokrinopatiám, pľúcna fibróza, deficit ACTH,
porucha funkcie ovárií a keratokonjunktivitída. Ochorenie sa manifestuje uţ v 1. r. ţivota al. neskôr,
niekedy aţ v 2. decéniu. Th. sa zameriava na zvládnutie kandidózy (antimykotiká) a endokrinopatií.
Pacienti sa môţu doţiť 2., niekedy 3. dekády ţivota; →mykózy.
5.2. Syndróm hyper-IgE – Jobov sy., ochorenie prvýkrát opísané r. 1966 u tal. dievčat s veľmi
svetlou pokoţkou a ryšanými vlasmi. Charakteristická je eozinofília, hodnoty IgE > 1,16 mg/l (norma

u dospelých je 0,07 – 1,8 mg/l), v periférnej krvi je zníţený počet CD8+-lymfocytov. Imunizácia
nemá za následok adekvátnu imunol. odpoveď. Pacienti trpia na chron. infekcie (najčastejšie
,,chladové“ stafylokokové abscesy) a ekzémy. Ide pp. o autozómovo dominantný a autozómovo
recesívny typ dedičnosti. V th. sa podávajú antibiotiká, prognóza je nepriaznivá. Niekt. pacienti sa
doţívajú dospelého veku; →syndrómy.
5.3. Hereditárna al. kongenitálna hyposplénia/asplénia – ochorenie so zvýšenou vnímavosťou na
infekcie, najmä pneumokokmi, kt. majú tendenciu prejsť do septického stavu. Pozoruje sa aj
zvýšená vnímavosť na intracelulárne parazity (napr. maláriu ) niekt. vírusy.
5.4. Imunodficiencia asociovaná s infekciou vírusom Epsteina-Barrovej (EBV) – ide o klin. zjavne
zdravé deti, u kt. sa po 1. infekcii EBV vyvinie devastujúca, často fatálna i. U preţívajúcich detí sa
môţe vyvinúť agamaglobulinémia, aplastická anémia al. lymfohistiocytový malígny nádor. Väčšinou
ide o recesívne dedičné ochorenie viazané na chromozóm X (Xq26), v niekt. prípadoch o
autozómovo recesívny typ dedičnosti.
6. Deficit zložiek komplementu →komplement.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Porucha fagocytózy
Dedičnosť
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––
7,1. Chronická granulomatózna choroba
a) viazaná na pohlavie
X(p21.1)
b) autozómovo recesívna
p22
AR(16q24)
p47
AR(7q11.23)
p67
AR(21q)
7.2. Porucha adhézie leukocytov (LAD-sy.)
X
7.3. Deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy
X
7.4. Deficit myeloperoxidázy
AR
7.5. Deficit špecifických granúl
AR
7.6. Deficit tuftsínu
7.7. Syndróm lenivých leukocytov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––-

7.1. Chron. granulomatóza choroba (CGD) – dedičné ochorenie viazané na chromozóm X (60 aţ 65
%), autozómovo recesívne (35 %), príp. autozómovo dominantne dedičné (< 1 %). Pri forme
viazanej na chromozóm X ide o poruchu cytochrómu b558. Je to heterodimér zloţený z 2
podjednotiek, p91 a p22. Gén kódujúci p91 sa nachádza na chromozóme X v polohe p21. Porucha
tvorby p91 má za následok aj poruchu tvorby p22, kt. syntéza sa koordinuje so syntézou p91. Pri
autozómovo recesívnej forme CGD ide o poruchu cytosolových proteínov p47-phox a p67-phox
NADPH-oxidázového systému. Porušené je intracelulárne usmrcovanie mikroorganizmov, a to
najmä následkom chýbania cytochrómu b558, zníţenej aktivity NADPH-oxidázy (katalyzuje
jednoelektrónovú redukciu molekulového O2 na superoxid), deficitu glutatiónperoxidázy al. inej
zloţky NADPH-oxidázového komplexu. Výsledkom je abnormálny metabolizmus kyslíka v
neutrofiloch a monocytoch, kt. nie sú schopné sa metabolicky aktivovať. Prejavuje sa to zníţením
spotreby kyslíka, zníţenou utilizáciou glukózy, produkcie H 2O2 a superoxidového aniónu, s
neschopnosťou fagocytov usmrtiť pohltené mikróby. Ak však pohltený mikrób sám tvorí H 2O2,
vyuţije ho prítomná myeloperoxidáza leukocytov a nastane jeho usmrtenie (metabolická
samovraţda).
Postihnuté deti sú vnímavé na infekcie katalázovo-pozit. mikroorganizmami (Staphylococcus
aureus, E. coli, Candida albicans, Enterobacter aerogenes, salmonely a i.), kt. príp. H2O2
leukocytového al. mikróbiového pôvodu rozloţia, a tak uniknú smrti a rozvinú svoje patogénne

pôsobenie. Katalázovo-negat. mikroorganizmy leukocyty pacientov usmrcujú, preto sa u nich tieto
infekcie nevyskytujú.
Klin. sa choroba manifestuje v prvých 2 r. ţivota, môţe sa však zjaviť aj v dospelosti. Prejavuje sa
hnisavými a granulomatóznymi procesmi na koţi a vo vnútorných orgánoch, kt. pripomínajú tbc
granulómy. Prítomná býva hepatosplenomegália, lymfadenopatia a pneumónie. U dievčat-nosičiek
je tendencia k vzniku lupus erythematosus discoides.
Th. spočíva v podávaní antibiotík. Priaznivo pôsobí interferón-, kt. účinok spočíva v stimulácii
transkripcie defektných génov pre cytochróm b558, príp. ďalších zloţiek enzýmového systému
katalyzujúceho tvorbu superoxidu.
7.2. Syndróm nedostatočnej adhézie – (angl. leukocyte adhesion deficiency, LAD) je autozómovo
recesívne ochorenie podmienené chýbaním 3 adhezívnych molekúl LFA-1 (CD11 a CD18), Mac-1
(CD11 a CD18) a p50,95 (CDc a CD18). Príčinou je chýbanie reťazca b (CD18) týchto dimérových
adhezívnych molekúl. Porucha T-bunkovej imunity je mierna, zníţený je najmä počet cytotoxických
T-Ly. Napriek tomu výskyt vírusových ochorení nebýva vyšší. Časté sú však baktériové infekcie,
abnormálna tvorba hnisu, progresívna periodontitída a zlé hojenie rán; typická je leukocytóza.
Rozoznávajú sa 2 typy ochorenia: mierna s obsahom 5 – 10 % a ťaţká s < 1 % adhezívnych
molekúl. Málo pacientov preţíva adolescenciu. V th. sa pouţíva transplantácia kostnej drene,
perspektívna je génová th. (vpravenie funkčného génu do genómu pacienta pomocou vektorov
retrovírusov).
7.3. Deficit glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD) – spája sa deficitom NADPH a ochorením
podobným CGD. Na rozdiel od nej sa začína neskôr, má lepšiu prognózu a prítomná je hemolytická
anémia (→málokrvnosť). Dedičnosť je autozómovo recesívna.
7.4. Deficit myeloperoxidázy (MPO)– je autozómovo recesívne dedičné ochorenie podmienené
chýbaním enzýmu nevyhnutného na intracelulárne usmrcovanie niekt. mikroorganizmov. Pacienti sú
náchylní na stafylokokové a kandidové infekcie. Funkcia ostatných mikrobicídnych mechanizmov je
zachovaná, takţe i. je mierna.
7.5. Deficit sekundárnych granúl v neutrofilných leukocytoch – zapríčiňuje opakované infekcie koţe
a pro-gresívne choroby pľúc. Sek. granuly obsahujú totiţ laktoferín, proteín viaţuci ţelezo s bakteriostatických aţ baktericídnym účinkom. Vychytáva z prostredia ióny ţeleza, kt. sú nevyhnutným
rastovým faktorom mnohých baktérií a navyše katalyzuje vznik hydroxylových radikálov.
7.6. Deficit tuftsínu – tuftsín je peptid produkovaný v slezine, kt. sa skladá zo 4 aminokyselín (TreLys-Pro-Arg) a je homologický so sekvenciou aminokyselín v konštantnej doméne ťaţkého reťazca
IgG. Membránové enzýmy leukocytov štiepia molekulu imunoglobulínu za vzniku tuftsínu, kt.
zvyšuje ich fagocytovú aktivitu. Jeho deficit sa pozoroval v rodinách, kt. príslušníci trpeli na infekcie
vyvolané Candida albicans, Staphylococcus aureus a Streptococcus pneumoniae. Vyskytuje sa aj u
pacientov po splenektómii. Špecifickú th. nepoznáme, podávajú sa antibiotiká a -globulín.
7.7. Syndróm lenivých leukocytov – zriedkavé vrodené ochorenie, pri kt. ide o poruchu migračnej
schopnosti neutrofilných leukocytov. Počet leukocytov je zníţený, nedokáţu preniknúť z kostnej
drene a zásobární do krvi, ale v dôsledku neschopnosti odpovedať na chemotaktické podnety sa
nedostávajú ani do zápalového loţiska. Časté sú ťaţké baktériové infekcie, kt. treba liečiť
antibiotikami.
Sekundárne získané imunodeficiencie – sú stavy vyvolané chorobami al. činiteľmi poškodzujúcimi
predtým funkčný imunitný systém. Ide o tieto stavy:
1. Infekcie (akút. vírusové infekcie, CMV, HIV, kokcidiomykóza, lepra, osýpky, rubeola, chron.
infekcie vrátane chron. sklerotizujúcej panencefalitídy

2. Malígne procesy (Hodgkinove a ne-Hodgkinove lymfómy, akút. a chron. leukémia)
3. Autoimunitné choroby (lupus erythematosus systemicus, reumatoidná artritída, chron. aktívna
hepatitída)
4. Choroby spojené so stratou proteínov (nefrotický sy., enteropatie)
5. Iné chorobné stavy (cirhóza pečene, diabetes mellitus, renálna insuficiencia, stavpo splenektómii,
sarkoidóza, Downova choroba, malnutrícia, starnutie, popáleniny, ťaţké chir. výkony,
imunosupresia, ţiarenie).
Infekcie HIV – i. je následkom priameho pôsobenia vírusu HIV. Po vniknutí do organizmu vírus
napadá bunky, najmä pomocné T-Ly a makrofágy, ale aj mnoho ďalších buniek, kt. majú v
membráne antigén CD4. S ním interaguje gp120 obalu vírusu, pričom kofaktorom je dipeptidáza
(CD26), kt. štiepi peptidové reťazce v miestach, kde sa nachádza dipeptid glycín–prolín (sekvencia
GP). Táto sekvencia sa nachádza vo všetkých korunkách V3-domén HIV. Molekula CD26 je vlastne
koreceptorom. Po väzbe HIV na receptory splýva vonkajší bilipidový obal vírusu s bilipidovou
membránou napadnutej bunky. Fúzia indukuje tzv. fuzogénnu doménu (hydrofóbnu oblasť gp41). Po
nej nastáva internalizácia nukleokapsidu vírusu, jadrový materiál sa zbavuje obalov a nastáva
produktívna infekcia bunky. Reprodukčný cyklus vírusu sa začína aktiváciou enzýmov v
nukleoproteínovom komplexe. Reverzná transkriptáza prepíše RNA do dvojvláknovej DNA a
integráza ju zabuduje do genómu infikovanej bunky. Integrovaná forma vírusu sa nazýva provírus,
kt. zostáva transkripčne inaktívny mnoho mesiacov aţ rokov a pri delení sa prenáša na dcérske
bunky.
Iniciácia transkripcie génov HIV sa viaţe na aktiváciu T-Ly antigénom al. cytokínmi. Pri aktivácii HIV
má dôleţitú úlohu tzv. LTR-sekvencia nukleotidov (angl. long terminal repeats) nachádzajúca sa na
obidvoch koncoch genómu HIV.
Po transkripcii génov HIV sa syntetizujú jednotlivé proteíny a no- voutvorený nukleoproteí-nový
komplex sa presúva do membrány hostiteľskej bunky, z kt. sa uvoľňuje pučaním. Porušenie integrity
membrány a zvýšenie jej permeability vyvolá vtok iónov a vody z extracelulárneho priestoru do
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bunky, a tým jej osmotickú lýzu. Vzhľadom na to, ţe infikovaná vírusom je len ~ 1 bunka v 10 –10 ,
hynie týmto mechanizmom len malá časť CD4-pozit. Ly. Na deštrukcii CD4-Ly sa zúčastňuje najmä
tvorba mnohojadrových obrovských buniek (syncýtií) následkom fúzie infikovaných buniek s
neinfikovanými (1 infikovaná bunka môţe nadviazať aţ 50 neinfikovaných Ly); ich ţivotnosť je totiţ <
24 h. Usmrcovanie CD4-Ly sa ďalej uskutočňuje mechanizmom apoptózy, kt. indukuje gp120 al.
cytokíny. Infekcia makrofágov sa prejaví napr., ţe prestávajú tvoriť IL-1 a produkujú TNF-a, kt. sa
spájajú s programovanou smrťou bunky. Úbytok CD4-Ly vyvoláva aj imunitná odpoveď na
pozmenené vlastné antigény. Špecifické protilátky vyvolývajú lýzu terčových buniek aktiváciou
komplementu al. K-buniek. K lýze buniek prispieva aj pôsobenie cytotoxických Ly.
Infikované makrofágy nepodliehajú lýze, sú preto hlavným rezervoárom infekcie. Majú zníţenú
chemotaxiu, porušenú schopnosť usmrcovať pohltené mikroorganizmy produkujú menej IL-1 a
vykazujú prejavy apoptózy.
Pri i. vyvolanej HIV je zníţená aj humorálna odpoveď, pp. pre porušenú kooperáciu medzi
imunokompetentnými bunkami, nevyhnutnými na diferenciáciu B-Ly. Pacienti s AIDS majú
paradoxne zvýšené hodnoty imunoglobulínov v plazme, čo je následkom polyklonovej aktivácie B-Ly
účinkom gp120 al. aktivovaných endogénnych vírusov EBV, resp. CMV.
Klin. obraz i. charakterizujú najmä infekcie oportunistickými mikroorganizmami, kt. vyvolávajú najmä
parazity – najčastejšie Pneumocystis carinii (~ 50 %). Crypotosporidium, Toxoplasma,
Strongyloides, baktérie (Mycobacterium tuberculosis, M. avium, Nocardia, Salmonella), kvasinky a

plesne (Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Coccidoides
capsulatum) a vírusov (EBV, CMV, herpes simplex a herpes zoster).

immitis,

Histoplasma

Dfdg. – treba vylúčiť vrodené i., najmä SCID, Wiskottov-Aldrichov sy., enzýmové i. a získanú i.;
→AIDS; →vírus HIV.
imunodeficientný – [immunodeficiens] charakterizovaný zníţenou imunitou; →imunodeficiencia.
imunodiagnostika – [immunodiagnostica] vyuţitie imunol. reakcií, reakcie antigén–protilátka na dg.
účely.
imunodifúzia – imunol. metóda, zaloţená na imunoprecipitácii v gélovom prostredí. Gél sa pripravuje
zo špeciálne prečisteného agaru al. agarózy. Odváţené mnoţstvo agaru (0,5 – 2 %) al. agarózy sa
vo vriacom kúpeli rozpustí vo vhodnom tlmivom rozt. (agaróza sa rozpúšťa trocha rýchlejšie ako
agar s rovnakou koncentráciou). Horúci rozt. je tekutý, po ochladení < 42 °C z neho vzniká gél.
Do gélu vyliateho na rôznych podloţkách al. skúmavkách sa aplikuje protilátka (Pl) a antigén (Ag),
kt. molekuly potom v ňom difundujú. Difunduje pritom len jedna zloţka (jednoduchá i.) al. obidve
(dvojitá i.), a to jedným smerom (jednorozmerná i.) al. obidvoma (dvojrozmerná i.).
V miestach stretnutia difundujúcich zloţiek vzniká precipitačná reakcia prejavujúca sa tvorbou
precipitačných línií al. prstencov, resp. kruhov. Tie moţno detegovať voľným okom, po zafarbení
(obyčajne farbivami reagujúcimi s proteínmi), autorádiograficky, keď sa jedna zloţka predtým označí
rádioaktívnym izotopom al. pomocou sek. Pl označenej enzýmom, príp. inou značkou. Sek. Pl je Pl
špecificky reagujúca s prvou Pl. Ak napr. s Ag reaguje špecifická Pl IgG (prvá, prim.), môţe s touto
Pl, a tým aj s utvoreným imunokomplexom reagovať napr. prasačia Pl IgG proti králičiemu IgG
(druhá, sek. Pl).
Ak je v systéme jeden Ag a jedna Pl, vznikne v mieste ich stretnutia jedna precipitačná línia. Ak sú
prítomné > 2 Ag a Pl, správajú sa nezávisle od seba a kaţdá dvojica utvorí samostatnú precipitačnú
líniu.
Jednoduchá imunodifúzia – spočíva v zmiešaní jedného reaktantu (Ag al. Pl) s agarózovým al.
agarovým gélom uţ pri jeho príprave a následnom pridaní druhej zloţky do gélu. Prvá zloţka, kt. sa
v géle rovnomerne rozmiešala, nemôţe difundovať. Difunduje len druhý reaktant, a to smerom do
gélu, kde sa stretáva s molekulami prvého reaktantu. Najvýznamnejšou modifikáciou tejto metódy je
→Oudinova metóda a najmä metóda jednoduchej radiálnej i. (→radiálna imunodifúzia).
Dvojitá imunodifúzia – je zaloţená na difúzii obidvoch reaktantov – Ag i Pl v agarózovom géle. Na
rozdiel od jednoduchej i. sa tu pracuje s takými koncentráciami Ag a Pl, kt. sú blízke ich
ekvivalentným koncentráciám. Metóda sa vyuţíva na dôkaz Ag a určenie ich imunochemickej
príbuznosti al. odlišnosti. Na kvantit. stanovenia sa nehodí. Dvojitá i. v agarózovom géle
pripravenom na sklenej platrni sa robí najmä v úprave, kt. navrhol Ouchterlony (→Ouchterlonyho
imunodifúzia).
imunoelektroforéza – skr. iELFO, kombinácia →elektroforézy a →imunodifúznej metódy. Vykonáva
sa väčšinou v agarózovom al. agarovom géli, kt. sa pripravuje na sklených platniach al. plastických
fóliách rôznych veľkostí. Pouţíva sa väčšinou 1 – 2 % agaróza s vhodnými vlastnosťami (vysoká
čistota, malá elektroendoosmóza, nízka špecifická adsorpcia), a to vo veronalovom, boraxovom,
Tris-barbitalovom al. Tris-Tricinovom tlmivom rozt. s pH 8 – 9 a iónovou silou 0,025. Ako
bakteriostatikum sa pridáva 0,02 % azid sodný al. 0,01 % mertiolát.
iELFO moţno určovať prítomnosť aj mnoţstvo (koncentráciu) antigénov (Ag) a dajú sa podstatne
rýchlejšie uskutočniť imunodifúzne metódy. Podľa pracovného postupu ju moţno rozdeliť na štyri
skupiny: 1. klasická iELFO podľa Grabara a Williamsa; 2. raketová iELFO; 3. stretová (protismerná)

iELFO; 4. dvojrozmerná (kríţová) iELFO. Radí sa sem aj →imunofixácia. Klasická a stretová iELFO
poskytujú iba kvalit. údaje, raketová iELFO len kvantit. a dvojrozmerná iELFO kvalit. i kvantit. údaje.
Imunoelektroforéza podľa Grabara a Williamsa – iELFO vypracovaná P.Grabarom a C. A.
Williamsom (1953) je kombináciou zónovej ELFO a Ouchterlonyho dvojrozmernej dvojitej
imunodifúzie. Má 2 stupne. V 1. sa do agarózového gélu pripraveného na vhodnej platni vyreţú
štartovacie jamky a naplnia sa rozt. skúmaných Ag. Platňa sa vloţí do elektroforetickej kyvety, kde
sa Ag pôsobením jednosmerného prúdu rozdelia. Ak sa ako Ag pouţije ľudské sérum, jeho zloţky
sa pri napätí 5 V/cm rozdelia na niekoľko frakcií asi za 60 min. Bez toho, aby sa rozdelené Ag
detegovali, v druhom stupni sa v smere ich delenia vyreţú pozdĺţne ţliabky (široké ~ 2 mm), do kt.
sa napipetuje antisérum obsahujúce protilátky (PL) proti týmto Ag. Platňa sa potom vo vodorovnej
polohe vloţí na 24 – 48 h do vlhkej komôrky, kde Ag a Pl difundujú
proti sebe a na okraji ţliabka utvárajú charakteristické precipitačné
oblúčiky (obr. 1). Tie sa po ukončení imunodifúzie odčítajú voľným
okom al. z platne sa vopred vymyje nadbytok antiséra, platňa sa
vysuší a zafarbí vhodným farbivom (amidová čierna 10 B,
coomassie briliantová modrá ap.), čím sa oblúčiky zvýraznia.
Obr. 1. Schéma imunoelektroforézy. a – do agarovej platne sa vyreţú
jamky a do nich sa napipetuje zmes antigénov, kt. sa podrobia
elektroforéze; b – antigény sú po elektroforéze rozdelené, ale zvyčajne
neviditeľné; zo ţliabkov sa vyberie agar a dá sa do nich antisérum; c –
antisérum difunduje zo ţliabkov kolmo na smer rozdelenia antigénov a
utvára precipitačné línie (oblúčiky); platňa sa vysuší a zafarbí, čím sa
precipitačné oblúčiky zvýraznia) (podľa Ferenčíka, 1989)

Klasická iELFO sa hojne pouţívala na sledovanie plazmatických proteínov. Kým pri zónovej ELFO v
agaróze sa deteguje 5 – 6 frakcií plazmatických proteínov, pri iELFO s pouţitím kvalitného
polyšpecifického antiséra sa získa aţ 35 precipitačných oblúčikov, z kt. kaţdý zodpovedá určitému
proteínu a patol. proteín (napr. myelómový monoklonový imunoglobulín) má tu navyše aj zmenený
tvar precipitačnej línie al. oblúčika.
Obr. 2. Raketová imunoelektroforéza –
riELFO,

elektroimunodifúzia,

podstate

jednoduchá

je

v

radiálna

imunodifúzia, molekuly Ag sa však pri
nej nepohybujú voľnou difúziou, ale ich
pohyb sa urýchľuje jednosmerným elekt.
prúdom. Zaviedol ju r. 1966 C. B. Laurell.
Uskutočňuje sa v gélových vrstvách, kt.
obsahujú

pravidelne

rozptýlené

monošpecifické precipitujúce protilátky
(PL). Ide teda o afinitnú ELFO, pri kt. sa
zo zmesi rozdeľovaných látok zachytáva len ten Ag, kt. môţe biošpecifickou väzbou reagovať s PL
nachádzajúcou sa v géle. Na prípravu gélu sa pouţíva agaróza, príp. sa riELFO robí na membránach acetátu
celulózy.

Vrstva gélu musí mať po celej ploche (napr. 8,5 × 8,5 cm) rovnakú hrúbku. Na jednom konci platne
sa do gélu vyreţú kruhové otvory (Ø 2 mm, vzdialenosť medzi nimi ~ 5 mm, ak sa pouţije gél s
hrúbkou 1,5 mm). Do časti otvorov (min. štyroch) sa napipetujú štandardné rozt. a do ostatných
skúmané rozt. Ag, kt. koncentrácia sa má určiť. Objemy napipetovaných rozt. musia byť rovnaké.
Platňa sa vloţí do ELFO kyvety tak, aby štartovné jamky boli pri opačnej elektróde, ako je elektróda,

ku kt. migruje skúmaný Ag. Ako elektrolyt sa väčšinou pouţívajú veronalové tlmivé rozt. s mierne
alkalickým pH. Pri týchto podmienkach sa väčšina proteínových Ag pohybuje smerom k anóde. Po
zapnutí elekt. prúdu molekuly Ah migrujú do gélu, kde sa stretávajú s molekulami Pl. Po dosiahnutí
ekvivalentného pomeru ich koncentrácií vznikajú precipitačné útvary podobné raketám. Výška
rakety je priamo úmerná koncentrácii Ag. Ak sa ELFO robí bez chladenia, moţno pouţiť napätie 10
– 15 V/cm v zá-vislosti od iónovej sily elektrolytu) a čas ELFO je zvyčajne 30 – 180 min. Výšky
precipitačných rakiet sa zmerajú priamo, po zafarbení, al. sa platňa ponorí na 5 – 10 min do 0,5 %
kys. fosfomolybdénovej, čím sa zvýraznia ich okraje.
Výšky rakiet namerané pri štandardných Ag sa znázornia na milimetrovom papieri v závislosti od ich
koncentrácií. Získa sa tak analytická priamka (obr. 3), pomocou kt. sa z nameranej výšky rakety
neznámej vzorky určí jej koncentrácia.

Obr. 3. Schéma raketovej imunoelektroforézy (a) a analytická
priamka (b) na určenie koncentrácie antigénu v neznámej vzorke
(podľa Ferenčíka, 1989)

riELFO je jednou z najvýhodnejších metód na kvantit. stanovenie všetkých makromolekúl, proti kt.
moţno pripraviť monošpecifické PL, a kt. dobre migrujú v agarózovom géle. Jej citlivosť je ~50-krát
väčšia ako citlivosť RID. Umoţňuje zistiť uţ koncentráciu 0,2 – 0,1 mg/l s reprodukovateľnosťou + 5
%, a to väčšinou v čase kratšom ako 2 h. S Ag, kt. v agarózovom géle migrujú pomaly (zvyčajne s
Mr > 150 000), treba robiť riELFO dlhšie al. namiesto čistej agarózy pouţiť zmes hydroxyetylcelulózy
a agarózy. Pri veľmi málo pohyblivých Ag (napr. IgM, 2-makroglobulín) sa pohyblivosť môţe zvýšiť
ich karbamyláciou (reakciou s rozt. KCNO).
riELFO moţno pouţiť aj v obrátenej forme na zisťovanie koncentrácie PL v rozličných sérach. Gél tu
namiesto PL obsahuje Ag.
Modifikáciou riELFO je spojitá riELFO (angl. fused rocket immunoelectrophoresis), kt. umoţňuje
rýchlo a jednoducho určiť rozdelenie proteínov do jednotlivých frakcií získaných rozličnými
chromatografickými metódami. Na platňu sa vylejú 2 druhy gélu. Spodný úzky gél tvorí čistá
agaróza. Do nej sa urobia 2 rady jamiek, do kt. sa postupne pipetujú vzorky jednotlivých frakcií.
Horný široký gél obsahuje polyšpecifické PL proti rozdeľovaným proteínom. Po ELFO a príp.
zafarbení namiesto izolovaných rakiet sa získajú spojité precipitačné línie, kt. utvárajú vrcholy
rôznych tvarov. Kaţdý vrchol patrí jednému proteínu a jeho koncentráciu v určitej frakcii moţno určiť
podľa výšky, kt. má tento vrchol nad jamkou, kde sa daná frakcia pipetovala.
Ak treba dokázať, či určitý vrchol patrí skúmanému proteínu, zaradí sa medzi gél čistej agarózy a
agarózy obsahujúcej polyšpecifické PL tretia vrstva agarózy, kt. obsahuje špefifické PL proti
skúmanému proteínu. Hľadaný proteín utvorí potom svoj vrchol v tejto medzivrstve, kým ostatné
proteíny cez ňu voľnej predifundujú a utvoria precipitačné vrcholy aţ v tretej vrstve gélu s
polyšpecifickými PL.
Stretová imunoelektroforéza – protismerná i., siELFO, angl. counter-immunoelectrophoresis, je
obmena jednoduchej dvojrozmernej imunodifúzie. Pohyb molekúl Ag a PL sa však urých-ľuje
jednosmerným elekt. prúdom, takţe výsledok moţno odčítať zvyčajne uţ po 30 min. Vykonáva sa
na úzkych sklených platniach (napr. na podloţných skielkach) v čistom (1 – 1,5 %) agarózovom géle
pripravenom obyčajne vo veronalovom tlmivom rozt. s pH 8,6. Do gélu sa vyreţú 2 rovnobeţné rady
jamiek (obr. 4). Jamky majú Ø 2 – 3 mm, jedna od druhej sú vzdialené 4 – 5 mm a vzdialenosť
medzi obidvoma radmi je 6 – 10 mm. Do jedného radu jamiek sa napipetujú rozt. Ag, do druhého

rozt. PL. Po vloţení do iELFO kyvety a zapnutí elekt. prúdu obidve zloţky migrujú proti sebe a v
zóne ekvivalencie utvoria precipitačnú líniu, kt. sa pozoruje voľným okom al. sa zafarbí. Keďţe PL v
týchto podmienkach migrujú smerom ku katóde, môţe sa táto metóda pouţiť len na dôkaz Ag s
anodickou pohyblivosťou. Preto sa Ag pipetuje vţdy do toho radu jamiek, kt. sa v ELFO kyvete
umiesti na katodickej strane.

Obr. 4. Schéma stretovej imunoelektroforézy. Ab – jamky s
protilátkou Ag – jamky sa antigénom. Vzorky v 1., 2., 4. a 6. jamke
obsahujú skúmaný antigén (podľa Ferenčíka, 1989)

siELFO sa pouţíva na rýchly kvantit. dôkaz Ag, ak sú k dispozícii špecifické PL, al. naopak na dôkaz
prítomnosti protilátok pomocou čistého štandardného Ag. Dá sa vyuţiť aj na semikvantit. stanovenie
viacerých dg. významných Ag, ako je napr. HBsAg, CEA, AFP ap.
Dvojrozmerná imunoelektroforéza – kríţová) i., diELFO, angl. crossed immunoelect-rophoresis, je
kombinácou zónovej elektroforézy (ELFO) a RIEF. Vypracoval ju nezávisle od seba Laurell s
Laurellovou (1965) a Clarke s Freemanom (1966). Robí sa v 2 rozmeroch. Najprv sa v agarózovom
al. polyakrylamidovom géle zónovou ELFO rozdelí zmes Ag. Namiesto ELFO sa môţe vykonať
izoelektrická fokusácia a. izotachoforéza. Po ukončení ELFO sa bez detekcie vyreţe úzky (napr. 2 x
8,5 cm) pás gélu s rozdelenými Ag a prenesie sa na čisté sklo (8,8 x 8,5 cm), kde sa opatrne poloţí
na jeden okraj (obr. 5). Sklo sa potom doplní agarózovým gélom obsahujúcim polyšpecifické PL
proti týmto Ag a kolmo (do kríţa) na smer ich delenia pri prvej ELFO sa robí druhá ELFO. Ag
migrujú do gélu s PL a v zónach ekvivalencie tvoria široké precipitačné rakety al. vrcholy. Ich
umiestenie na imunoelektro-foreograme charakterizuje druh Ag. Plocha precipitačného vrcholu a pri
dostatočnom čase ELFO aj jeho výška je úmerná koncentrácii Ag.

Obr. 5 Schéma dvojrozmernej imunoelektroforézy (podľa Ferenčíka, 1989)

Ako elektrolyt sa väčšinou pouţíva veronalový tlmivý rozt. Ak je Ag
ľudské sérum, ELFO v agarózovom géle v prvom rozmere trvá 45 –
60 min, v druhom rozmere 2 – 2,5 h pri napätí 5 aţ 8 V(cm a teplote
20 °C. Trvanie ELFO závisí od vloţeného napätia (potenciálového
spádu), teploty, iónovej sily elektrolytu, koncentrácie separovaných Ag
a mnoţstva PL v po-uţitom antisére. diELFO je zatiaľ najvýhodnejšia
imunochem. metóda na analýzu zmesi mnohých Ag. V ľudskom sére
moţno ňou rozlíšiť ~ 50 rozličných proteínov. Keď sa v 1. rozmere
pouţije izoelekt. fokusácia, počet detegovaných Ag je ešte väčší.
Citlivosť metódy pre proteíny je 0,1 – 1,0 mg/l.

Okrem agarózového gélu sa môţe diELFO vykonať aj na filme acetátu celulózy (Cellogel).

Obr. 6. Dvojozmerná imunoelektroforéza normálneho séra
na filme acetátu celulózy

Obr. 7. Precipitačné fenomény pri dvojrozmernej imunoelektroforéze.
A – miesto, kde sa aplikopvakla zmes antigénov; 1 – identické antigény s
anódovou pohyblivosťou; 2 – čiastočne identické antigény s anódovou
pohyblivosťou; 3 – neidentické antigény s katódovou pohyblivosťou (podľa
Ferenčíka, 1989)

Precipitačné vrcholy, kt. vznikajú pri diELFO, sa môţu vzájomne pretínať al. splývať, z čoho moţno
usudzovať na príbuznosť al. nepríbuznosť príslušných Ag (obr. 6). Identifikácia vrcholov (príslušných
Ag) sa robí porovnávaním ich polohy a tvaru so vzorkou známeho Ag, kt. sa podrobila diELFO pri
rovnakých podmienkach, ďalej pomocou monošpecifických antisér, špecifických farbení al. pouţitím
čistých Ag ako vnútorných štandardov. Čistý Ag sa môţe aplikovať aj do druhej jamky, kt. sa
nachádza pred al. za štartovacou jamkou so skúmanou zmesou Ag. Vznikne tak tandemová
diELFO, pri kt. ten istý Ag, ak je prítomný v obidvoch jamkách utvorí dvojicu (tandem) precipitačných
vrcholov so znakmi identity. Určitý vrchol moţno pri diELFO identifikovať aj pomocou gélovej
medzivrstvy obsahujúcej monošpecifickú PL al. moţno pouţiť dvojrozmernú čiarovú iELFO.

Obr. 8. Spojitá raketová imunoelektroforéza s medzigélom na
lokalizáciu transferínu. Sérum sa frakcionovalo na Sephadex G-200 a
vzorky jednotlivých frakcií sa napipetovali v objeme 3 ml do jamiek v dolnom
agarózovom géle, ktorý neobsahoval nijaké protilátky. V medzigéle bolo
monošpecifické antitransferínové sérum a v hornom géle polyšpecifické
antisérum proti sérovým proteínom. A – horný gél; B – medzigíél; C – dolný
gél (podľa Ferenčíka, 1989)

imonoenzýmové metódy →enzýmoimunoanalýza.
imunoesej – [immunoassay] →imunoanalýza.
imunofarmakológia – [immunopharmacologia] hraničný odbor, kt. študuje tlmivé (imunosupresívne) a
povzbudzujúce (imunostimulačné) účinky prírodných a syntetických liečiv na imunitný systém s
cieľom th. ovplyvniť jeho aktivitu. Skúma molekulové interakcie liekov s ich receptormi, resp. ich
protilátkami.
imunofarmakum – [immunopharmacon] liek ovplyvňujúci imunitné reakcie (→imunomodulačná
terapia).
imunofixácia – syn. priama imunoelektroforéza, imunofixačná elektroforéza (ELFO), imunol. metóda
podobná →imunoelektroforéze (iELFO). Je to v podstate zónová elektroforéza, izolelektroforéza al.
izotachoforéza zmesi antigénov (Ag) v agarózovom, polyakrylamidovom al. acetylcelulózovom géle,
pričom pomocou i. sa detegujú len niekt. z rozdelených Ag. Antisérum sa však aplikuje na
elektroforeogram a reakcia antigén–protilátka prebieha okamţite. Moţno ju rozdeliť na tri fázy: 1.
ELFO; 2. aplikácia antiséra; 3. premytie a farbenie. Ako médiá na ELFO sa pouţíva agaróza al. gél
acetylovanej celulózy. Na dosiahnutie dobrých výsledkov treba pouţívať monošpecifické antiséra
vysokej kvality. Antiséra sa zvyčajne riedia v pomere 1:2 s 0,12 mol barbitalovým tlmivým rozt. s pH
8,6, kt obsahuje 80 g/l polyetylénglykolu 6000 (Riches 1985). Po ELFO separácii sa zóna
rozdelených bielkovín prekryje pásikom acetylovanej celulózy nasiaknutým antisérom. Po i. treba
vymyť všetky neprecipitujúce bielkoviny. Imunoprecipitát sa potom farbí obvyklými metódami, napr.
pomocou amidočerne 10 B, brómfenolovej modrej al. metylénovej modrej (coomassie blue).

I. Ag po ich separácii zónovou ELFO al. izoelekt. fokusáciou sa pouţíva najmä pri skúmaní
polymorfizmu (gen. fenotypizácia) proteínov, a to najmä ich nízkych koncentrácií, napr. zloţiek
komplementu C2, C3, C4, B, inhibítorov proteináz (1-antitrypsín), niekt. glykoproteínov v sére ap.
Pomocou i. sa dá určiť typ Ag ľahkých reťazcov pri paraproteinémiách IgM, kde je to často ťaţké.
Ďalej je vhodná na určenie paraproteínu s malou koncentráciou v prítomnosti vysokej koncentrácie
polyklonových imunoglobulínov. Moţno ňou rozlíšiť aj paraproteíny pri biklonových gamapatiách.
Riedenie séra a moču môţe podmieňovať chyby pri interpretácii výsledkov. Spoľahlivejšie výsledky
sa získavajú iELFO. Názov i. pochádza od Alpera a Johnsa (1969).
imunofluorescenčné metódy – IF metódy, fluoroimunoanalýza, fluorescenčná imunoanalýza, FIA,
metódy vyuţívajúce schopnosť →fluorescencie →fluoroforov nadviazaných na protilátku (PL) pri
detekcii antigénov (Ag) v biol. tekutinách, tkanivových kultúrach, bunkách a tkanivách. Proces, pri kt.
molekula excitovaná v chem. reakcii al. ţiarením emituje získanú energiu vo forme fotónov, sa
označuje ako →luminiscencia. Proces, pri kt. sa excitované molekuly vracajú vyţiarením energie vo
forme svetla al. tepla ap. späť do stabilného stavu, sa nazýva →fluorescencia. Návrat do zákl. stavu
cez polostabilný tripletový stav sa označuje ako →fosforescencia. Vlnová dĺţka emitovaného svetla
je pri fluorescencii väčšia priemerne o 30 – 50 nm ako vlnová dĺţka excitačného svetla (pri
fosforescencii je tento rozdiel ešte väčší, aj > 200 nm). K zákl. charakteristikám fluorescenčných
molekúl patrí vlnová dĺţka maxima absorpčného (excitačného) a emisného svetla, molový
absorpčný koeficient, kvantit. výťaţok (pomer medzi mnoţstvom absorbovaných a vyţarovaných
fotónov) a fluorescenčný čas (čas trvania fluorescencie po excitácii).
IF metódy spočívajú v označení špecifickej PL fluorescenčnou sondou (fluorochróm), kt. sa na PL
nadväzuje zvyčajne kovalentne. Nadviazanie fluorochrómu na PL nesmie ovplyvniť špecifickosť
väzby PL a Ag. Najčastejšie sa ako fluorescenčná sonda pouţíva fluoresceínizotiokyanát (FITC) a
tetrametylrodmínizotiokyanát (TMRITC). Pouţitie fluoreskujúcich molekúl do imunoanalýzy zaviedol
Danliker a Feigen (1961).
Ako fluorescenčné sondy sa pouţívajú aj sondy vzácnych zemín a ich cheláty. Nimi označené PL a
-14
Ag moţno detegovať uţ v koncentrácii 10 mol/l.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vlastnosti najvýznamnejších fluorescenčných sond
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sonda
Vlnová dĺţka maximá

Fluorescenčný
absorpcie
emisie
(l/mol)
čas (ns)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
FITC
492
520
7,10
4,5
4
RBITC
550
585
1,2.10
3,0
4
TERITC
550
580
5.10
1,0
3
Umbeliferóny
380
450
2.10
3
FDPF
394
475
6,3.10
7,0
3
MDFP
390
480
6,4.10
Porfyríny
400 – 410
619 – 633
Chlorofyly
430 – 453
648 – 669
5
Fykobiliproteíny 550 – 620
580 – 660
7.10
6
aţ 2,4.10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––
* FITC – Fluoresceínizotiokyanát; FDPF – Fluoreskamín 2-metoxy-2,4-difenyl-3-(2H)-furanón; RBITC –
Rodamín B izotiokyanátTERITC– Tetraetylrodamínizotiokyanát

Pri i. sa excitácia fluorescenčných sond
uskutočňuje
najmä
prostredníctvom
laserových zdrojov svetla. Vysokú
citlivosť tejto metódy zniţuje vysoká
hodnota
fluorescenčného
pozadia
(proteíny a i. zloţky biol. materiálu majú
menšiu
schopnosť
fluorescencie).
–9
–12
Výsledná citlivosť i. je 10 aţ 10 mol/l.
FIA sa delí
homogénnu.

na

heterogénnu

a

Heterológna FIA – spočíva v oddelení
voľne označených Ag od Ag viazaných
v imunokomplexoch al. voľných označené
PL od protilátok viazaných v komplexoch
s Ag, a to ešte pred meraním. Separujú
sa precipitáciou imunokomplexov al.

pouţitím označeného reaktantu (Ag al. PL) viazaného
v tuhej fáze (tzv. separačná FIA, sep-FIA). Sep-FIA sa
zakladá na kompetí-cii medzi Ag označeným a
neoznačeným fluoroforom o limitované mnoţstvo PL.
Niekedy sa môţe fluorescenčnou sondou označiť aj
PL. V tomto prípade označené PL súťaţia o voľný Ag
v skúmanej vzorke a o štandardný Ag viazaný v tuhej
fáze. Najčastejšie sa imunokomplexy oddeľujú
zakotvením jednej z regaujúcich zloţiek na tuhú fázu.
Po ukončení reakcie častice s imunokomplexami
obsahujúcimi označený reaktant sa odstredia a
zmeria sa fluorescencia na povrchu častíc.
Magnetické
častice
sú
polyglutaraldehydové
mikroguľôčky s prímesou ferofluidu (disperzia Fe3O4)
a FITC al. zmes častíc niklu obalených anAg a polystyrénových fluoreskujúcich častíc. Uľahčujú
separáciu v gravitačnom al. magnetickom poli.

Imunofluorometrické analýzy (IFMA) sa vyvinuli z imunohistol. metód. IFMA sú analogické IRMA.
Pouţívajú sa pri nej v nadbytku PL označené fluoroforom. Na tuhú fázu sa imobilizuje prim. PL, kt.
zo skúmanej vzorky nadviaţe špecifické Ag (mikrób, proteín). Mnoţstvo nadviazaného Ag sa
kvantifikuje pomocou označenej sek. PL (sendvičová technika). Pri stanovovaní PL sa na tuhú fázu
nadviaţe Ag, kt. zo vzorky vychytá špecifické PL a tie sa kvantifikujú pomocou antiizotypových
označených PL (napr. PL proti IgG ap.) Ako tuhá fáza sa pouţívajú najčastejšie polyakrylamidové
guľôčky al. disky z polymetakrylátu, príp. z acetátnitrátu celulózy.
Homológne FIA – nevyţadujú separáciu voľného a v imunokomplexoch viazaného Ag pred
meraním fluorescencie.
Fluorescenčno-polarizačná imunoanalýza (FPIA) vyuţíva oţarovanie fluoroforu polarizovaným
svetlom. Absorbovaná energia sa pri návratye molekuly do neexcitovaného stavu uvoľňuje vo vorme
polarizovaných fotónov. Táto sek. polarizácia je priamo úmerná času fluorescencie a rotačnému
pohybu fluoroforového konjugátu. Ak sa fluorofor nadviaţe na malú molekulu hapténu, jeho
náhodné rotácie zniţujú polarizačný signál. Po väzbe takéhoto konjugátu na špecifickú PL sa jeho
rotácia spomalí, pričom sa merateľne zosilní polarizačný signál. FPIA je metóda jednoduchá, rýchla
a presná, ale vzhľadom na malé zmeny v polarizácii môţe sa pouţiť len na kvantifikáciu látok s Mr <
20 000. Automatický fluorometrické zariadenie s analytickými súpravami na stanovenie rozličných
liekov (kardiotoniká, antiarytmiká, antihistaminiká, cytostatiká, opiáty, antibiotiká) a hormónov vyrába
napr. fa Abbott. S naj-vyššou citlivosťou (0,2 mg) moţno stanoviť digoxín. Pre ostatné lieky je
citlivosť niţšia.
Podstatou i. vyuţívajúcich stupňovanie fluorescencie je meranie zvýšenia fluorescencie po väzbe
Ag na špecifickú PL. Ako fluorescenčné sondy slúţia dansylové prípravky al. kys.
anilínonaftalénsulfónová.
Častejšie ako stupňovanie fluorescencie sa vyuţíva jej zhášanie. (quenching). Ako fluorofory sa
pouţívajú fluoresceínové deriváty. Ich fluorescencia sa zniţuje (zháša), keď sa nešpecific-ky
konjugujú s proteínmi, nadväzujú sa špecifické (antifluoresceínové) PL, príp. keď Ag označený FITC
reaguje s príslušnou PL. Priame zhášanie fluorescencie sa vyuţíva pri kvantifikácii hapténov (opiáty,
antibiotiká, hormóny, ale aj niekt. kompletných Ag (imunoglobulíny, albumín). Reaguje pri ňom
haptén al. Ag označený FITC s POL namierenou proti hapténu al. proti epitopom Ag. Podobný
princíp má FIA s nepriamym zhášaním, pouţíva sa tu však ďalšia protilátka namierená proti
fluorescenčnej sonde. O označený Ag teda súťaţia 2 PL – jedna špecifická pre analyzovaný Ag,
druhá špecifická pre fluorofor. Ak vzorka neobsahuje voľný Ag, len Ag v komplexe s PL. znášanie
fluorescencie je najmenšie, lebo priestorové prekáţky bránia potrebnému priblíţeniu ani-FITC PL,
kt. má najväčší zhášací efekt. Pri vysokých koncentráciách voľného Ag môţu anti-FITC PL priamo
reagovať s fluoroforom a zhášanie fluorescencie je maximálne. FIA s nepriamym zhášaním sa
pouţíva väčšinou na stanovenie veľkých Ag.
FIA s excitačným prenosom – angl. fluorescence excitation transfer immunoassay (FETIA),
vyuţíva 2 fluorescenčné značky, kt. majú odlišnú dĺţku fluorescencie. Jedna má funkciu donora,
druhá funkciu akceptora. FITC sa ako donor pouţíva zvyčajne na označenie Ag a TMRITC
(akceptor) na označenie PL. Vlnová dĺţka emisie FITC je pribliţne rovnaká ako vlnová dĺţka
excitácie TMRITC. Preto v imunokomplexoch fluorescenciu FITC pohlcuje TMRITC, kt. pôsobí
potom ako zhášač fluorescencie FITC.Ide potom o samokalibračnú imu-noanalýzu. Na základe
fluorescencie TMRITC sa zistí koncentrácia PL a z pomeru koncent-rácií FITC/TMRITC sa určí
koncentrácia Ag. FETIA sa pouţíva na kvantifikáciu proteínov a nízkomolekulových hapténov.
FlA s označeným substrátom – angl. substrate labeled fluoroimmunoassay (SLFIA), je
kompetitívna FIA, pri kt. sa pouţíva fluorescenčnou sondou označený substrát, kt. sa nazýva
fluorogén. Fluorogén sa skladá zo substrátu určitého enzýmu a prekurzora fluoroforu. Sám

fluorogén neposkytuje fluorescenciu, keď sa však molekula rozštiepi príslušným enzýmom, kt. sa
súčasne nachádza v reakčnom prostredí, stáva sa z prekurzora molekula schopná fluorescencie
(fluorofor). Keď Ag al. haptén označený fluorogénom reaguje s PL, sterické (priestorové) prekáţky
bránia prístupu enzýmu, a tým aj katalytickému uvoľneniu fluroforu a vzniku fluorescencie. Inhibícia
fluorescencie sa môţe odstrániť pridaním neoznačeného Ag, kt. z imunokomplexu uvoľní
ekvivalentnú časť označeného Ag. Ako fluorogén sa najčastejšie pouţíva galaktozylumbeliferón
(enzýmom je -galaktozyltransferáza), príp. iné glykozidové al. esterové deriváty umbeliferónu. Na
princípe SLFIA sa zakladajú sety na stanovenie nízkomolekulových liekov a niekt. proteínov. Postup
sa dá automatizovať s pouţitím kontinuálnych prietokových al. centrifugačných analyzátorov.
FIA potencovaná disociáciou lantanidov – angl. dissociation-enhanced lanthanide fluoroimmunoassay (DELFIA), pouţíva namiesto fluorescenčných sond na označenie PL cheláty lantanidov
(napr. európia), čím sa zvyšuje fluorescencia aţ miliónkrát (po reakcii prim. chelátu s osobitným
3+
aktivačným rozt.). Z chelátu disociuje ión Eu a utvára nový chelát uzavretý do micely obalenej
molekulami vody. Po oţiarení svetlom s vlnovou dĺţkou 320 – 360 nm emituje silnú fluorescenciu s
ostrým vrcholom s maximum pri 613 nm. Tak moţno stanovovať rôzne hormóny, lieky a proteíny s
citlivosťou rovnajúcou sa RIA.
IF metódy spájajú v sebe výhodné vlastnosti PL a fluoroforov. Keď sa totiţ na molekulu PL
kovalentne nadviaţe fluorofor tak, ţe sa jej aktivita nezmení, dá sa dobre pozorovať distribúcia
proteínov (napr. epitopu) v tkanive al. bunke. Moţno pouţiť aj viaceré fluorofory (viacnásobné
značenie) a PL s rozličnou špecifickosťou v rozličnej oblasti vlnového spektra, a tak sledovať naraz
viaceré proteíny a ich vzájomné vzťahy. Cenné informácie moţno získať kombináciou imunochem.
metód s metódami vyuţívajúcimi väzbu fluoroforov na zloţky buniek (napr. väzbu rodamínu 123 na
mitochondrie) al. špecifickú väzbu niekt. liečiv konjugovaných s fluoroformi (napr. väzbu faloidínu
konjugovaného s rodamínom na aktínové vlákna).
Imunofluorescenčné metódy v histológii – jestvujú 2 zákl. IF metódy, priama a nepriama. Pri
priamej metóde sa fluorofor priamo konjuguje s PL ţiadanej špecifickosti. Napr. pri sledovaní
distribúcie vimentínu v tkanive, inkubuje sa rez tkaniva s PL proti vimentínu priamo konjugovaného s
rodamínom. Vo fluorescenčnom mikroskope s filtrom vhodným pre rodamín sa znázornia červené
svetielká, kt. ukazujú distribúciu vimentínu. Niekt. PL, najmä monoklonové nie sú však schopné sa
konjugovať, pretoţe sa poruší väzbové miesto a Ag sa nerozpozná.
Častejšie sa pouţíva nepriama imunofluorescencia. Preparát sa tu najprv inkubuje s prim.
neznačenou PL a aţ v 2. kroku sa deteguje prvá PL viazaná na Ag druhou anti-Ig PL konjugovanou
s fluoroforom. Napr. v 1. kroku sa preparát inkubuje s myšou antivimentínovou PL a v 2. kroku s
králičou PL proti myšiemu Ig konjugovanou s rodamínom. Prvá antivimentínová PL viazaná na
vimentín sa tak deteguje druhou značenou PL. Distribúcia vimentínových štruktúr sa prejaví
červeným svetielkovaním. Výhodou tejto metódy je, ţe moţno pouţiť jednu konjugovanú PL na
detekciu mnohých Ag. Komerčne je dostupných mnoho značených PL proti Ig rôznych ţivočíšnych
druhov a rôznych tried. Nepriama metóda je aj citlivejšia ako priama, pretoţe na kaţdú prvú PL sa
viaţe niekoľko molekúl druhej značnej PL (obr. 1).
IF metódy sa pouţívajú na detekciu membránových i skeletových antigénov, a to v bunkových
kultúrach, ako aj v tkanivových rezoch. Na dôkaz prítomnosti špecifickej protilátky v lymfoidnom
tkanive sa pouţíva tzv. sendvičová metóda.
imunogén – [immunogenum] syn. kompletný antigén, látka, kt. po vpravení do vhodného
(imunokompetentného) organizmu navodí imunitnú odpoveď.
imunogenetika – [immunogenetica] hraničný vedný odbor, kt. vznikol na priesečníku imunológie a
genetiky. I. skúma gen. variabilnosť imunol. metódami, vyuţíva základné princípy a metodiky
imunológie i genetiky na riešenie imunol. i gen. problémov. Jej predmetom sú: genetická

determinácia vzniku heterogénnosti protilátok a rozpoznávacej funkcie lymfocytov T, genetika
komplementu a iných zloţiek prirodzenej imunity, diferenciačné antigény, imunoregulačné látky,
histokompatibilné systémy, genetická kontrola imunitnej odpovede, imunol. tolerancia, genetická
podmienenosť autoimunitných, imunodeficientných stavov a vnímavosti na infekcie a fylogenéza
imunitnej odpovede.
Zrod i. sa datuje do začiatku 20. stor. keď Ehrlich a Morgenroth (1900) objavili krvné znaky kôz a
Landsteiner a neskôr Jánsky (1906) identifikovali krvné skupiny AB0 u ľudí. Gen. podklad
transplantácií objasnil Little a Tyzzer, kt. zaviedli metódu sledovania inbredných kmeňov myší.
Moţnosť, ţe krvné skupiny sú faktormi zodpovednými za osud transplantovaného nádoru naznačil
Haldane (1933), čo potvrdil Gorer (1936), kt. identifikoval 4 myšie erytrocytové antigény I – IV
pomocou príslušných antisér a hemaglutinačného testu. Dokázal tieţ, ţe antigén II sa nachádza aj
na lymfocytoch, čím dokázal, ţe ide o transplantačný antigén nachádzajúci sa v tkanivách. Snell
(nositeľ Nobelovej ceny) navrhol r. 1948 tieto antigény pomenovať ako histokompatibilné (H z g.
histos tkanivo); Gorelov antigén II sa ako jeden z mnohých antigénov hlavného histokompatibilného
komplexu myší neskôr označil ako antigén H-2.
Prvý, kto upozornil na to, ţe na rejekcii transplantovaných nádorov myší sa zúčastňujú imunitné
reakcie, bol Wogl (1929), čo experimentálne dokázal Medawar (1944), nositeľ Nobelovej ceny
(1960). Medawarovi s Billinghamom a Brentom patrí primát v objave imunol. tolerancie: imunitný
systém nie je predprogramovaný na rozlišovanie vlastných zloţiek organizmu od nevlastných, ale
vlastné sa učí rozpoznávať vo svojej ontogenéze. Mitchison (1954) zistil, ţe senzibilizovaný stav
jedinca, kt. predtým odvrhol transplantovaný štep, sa dá preniesť na nového príjemcu lymfocytmi a
nie sérom.
Objav hlavného histokompatibilného komplexu (MHC) u človeka je spätý s menom franc.
hematológa, nositeľa Nobelovej ceny za rok 1980, J. Dausseta. Objavy v oblasti i. histokompatibilných systémov umoţnili transplantácie tkanív a orgánov. Za objav gen. determinácie
variabilnosti protilátok Weyerom, Bennetom a najmä Tonegawom (1976) bola udelená Nobelova
cena za r. 1987 a za objav onkogénov Nobelova cena Bishopovi a Varmusovi (1989). Objav
asociácií medzi antigénmi HLA a niekt. chorobami umoţnil vyuţitie v ich dg. a prevencii. Objav
interleukínu 2 a buniek LAK v th. niekt. nádorov. Sľubné sú výsledky prvých pokusov so zavádzaním
chýbajúcich al. chybných génov do genómu pomocou génového inţinierstva.
imunogénny – [immunogenes] vyvolávajúci odolnosť, →imunitu.
imunoglobulíny – [immunoglobulinum] skr. Ig, skupina bielkovín so špecifickou protilátko-vou
aktivitou charakterizovanou špecifickou reakciou s definovaným antigénom. Názov pochádza od
Heremansa (1959). Ich protilátkovú aktivitu zistil Tiselius a Kabat (1938). Do r. 1964 sa rozoznávali
3 triedy Ig, G, A a M, ďalšie dve triedy, D a E sa objavili neskôr. V elektroforéze putujú Ig v -, - a globulínovej frakcii séra.
Ig sú protilátky (Pl) s rôznou špecifickosťou, majú rozdielnu chem. štruktúru aspoň v časti molekuly s
väzbovou afinitou pre antigén (Ag). Na základe vlastností, kt. sú nezávislé od protilátkovej
špecifickosti sa Ig delia na päť tried (tab. 2).
Ig sa dajú dokázať v telových tekutinách a sekrétoch, ako je sérum, sliny, moč a mlieko. Produkujú
ich lymfocyty B a ako voľné molekuly ich secernujú ich terminálne formy – plazmatické bunky.
Molekula Ig sa skladá z 2 ťaţkých a 2 ľahkých reťazcov, pričom enzýmovo odštiepiteľná časť
ťaţkých reťazcov (Fc – fragment crystallizable) je zodpovedná za väzbu komplementu al. väzbu na
príslušné Fc receptory (FcR) a Fab časť (fragment antigen binding) za vlastnú interakciu s Ag.
Najdôleţitejšie časti, kt. sa viaţu na Ag, sú variabilné oblasti ľahkých a ťaţkých reťazcov.
Aminokyseliny, kt. tvoria tieto oblasti, sú kódované v prípade ľahkých reťazcov 2 (VL a JL), v

prípade ťaţkých reťazcov 3 (VH, D, JH) génovými úsekmi, kt. sa skladajú dohromady pri tvorbe
finálnej molekuly Ig v bunke a určujú ich základnú špecifickosť.
V sére zdravých jedincov je istá koncentrácia Ig, kt. tvorí zmes rôznych špecifickostí (pamäťové
protilátky, antivírusové a antibaktériové PL, prirodzené autoprotilátky, antiidiotypové Pl a ďalšie).
Tieto voľné Ig tvoria rôzne izotypy (M, A, G, E), pričom prevaţujúcou molekulou sú najmä IgG.
Zákl. funkciou Ig je väzba na príslušný Ag, kt. môţe mať za následok napr. neutralizáciu toxických
látok al. väzbu na baktériové al. vírusové Ag a ich opsonizáciu s následnou fagocytózou a moţnou
amplifikáciou imunitnej odpovede. V tele sú stále aj koncentrácie prirodzených autoprotilátok proti
rôznym extracelulárnym a intracelulárnym Ag, kt. úloha nie je ešte známa. Ide o autoprotilátky typu
IgM, sú často polyreaktívne a u toho istého jedinca sú schopné rozpoznávať iné PL a súčasne byť
týmito PL rozpoznávané. Zúčastňujú sa teda na indukcii antiidiotypových PL a tvorbe základnej
imunitnej siete. Prirodzené autoprotilátky sú prítomné uţ vo fetálnom vývoji a sú pp. nevyhnutné na
udrţanie homeostázy imunitného mechanizmu. Ich hodnoty, izotypy a špecifickosť závisia od
rozličných faktorov, ako je vek, infekcie, prítomné autoimunitné choroby, gravidita a i.
Štruktúra imunoglobulínov – molekulu Ig tvoria 2 polypeptidové reťazce, a to ľahké (angl. light, L)
a ťaţké (angl. heavy, H), kt. spolu tvoria symetrickú 4-reťazcovú molekulu (H2L2).
Ľahké reťazce (Mr ~ 23 000) existujú v 2 antigénových formách, kapa 
. Obidva ľahké
reťazce sú prítomné v molekulách Ig všetkých tried, ale jedna molekula môţe obsahovať len jeden
typ reťazca  al. , nikdy nie obidva súčasne.
Ťažké reťazce (Mr 50 000 – 70 000) majú antigénové determinanty charakteristické pre určitú triedu
Ig.
V molekule Ig sú ťaţké a ľahké reťazce spojené kovalentnými i nekovalentnými väzbami. IgG, IgD a
IgE sú monoméry zo 4 reťazcov, IgA býva aj vo forme polymérov, dimérov a trimérov, kým IgM
vystupuje vo forme pentaméru.
Ťaţké i ľahké polypeptidové reťazce obsahujú dva úseky, jeden s variabilným (V) a druhý
s konštantným (C) poradím aminokyselín. Variabilná časť ľahkého reťazca pozostáva
z aminokyselín 1 – 106, kým aminokyseliny 107 – 214 tvoria konštantnú časť ľahkého reťazca.
Výnimkou je aminokyselina na pozícii 191, kde v reťazcoch  môţe byť leucín al. valín, čo určuje
alotyp tohto reťazca (km faktor). Zodpovedajúcu zámenu aminokyselín v určitej polohe moţno
pozorovať aj na-reťazcoch (Oz faktor), ale tu reprezentuje izotypový variant a nie alotypový
polymorfizmus.
R. 1959 rozštiepil Porter papaínom králičí -globulín na 3 fragmenty: Fc (koncová časť ťaţkého
reťazca), Fab (zloţený z ľahkého reťazca a N-koncovej časti ťaţkého reťazca) a Fd (z koncovej
časti ťaţkého reťazca).
Ťaţký reťazec jednotlivých tried Ig sa líši, môţe obsahovať 450 aţ 570 aminokyselinových jednotiek.
Variabilná časť ťaţkého reťazca (Fd-fragment) je pribliţne rovnako dlhá ako variabilná časť ľahkého
reťazca a normálne ju tvorí 1 – 120 aminokyselinových jednotiek, obidva tvoria Fab-fragment.
Konštantná časť ťaţkých reťazcov, kt. zostáva po odštiepení obidvoch Fab-fragmentov, sa nazýva
Fc-fragment.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 1. Ľudské imunoglobulíny
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trieda
IgG
SIgA
IgA
IgM
IgD
IgE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mr
150 000 150 000
370 000
900 000 170 000
190 000
Sediment. koeficient
6,6 – 7 S 7 – 9 S
11 S
19 S
7S
8S
Sacharidy (%)
3
9
12
12
12
12

Ťaţké reťazce
Mr so sacharidmi
Mr bez sacharidov
Trieda
Počet izotypov
Počet alotypov
Ľahké reťazce

50 000
46 000


4
Gm (25)

4 000
46 000

2
Am (2)



70 000
60 000

?
?

62 000
72 000
52 000
60 000


?
?
?
?

Mr

23 000
23 000
23 000
23 000
23 000
Typy





Izotypy
9
9
9
9
9
Alotypy
Km(3)
Km(3)
Km(3)
Km(3)
Km(3)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––

Obr.

Schematické

znázornenie

základného

usporiadania ťažkých a ľahkých reťazcov v 4
jednotkách polypeptidových reťazcov, väzbových
miest antigénu, variabilnej, konštantnej a ,,hinge“
oblasti imunoglobulínov

(za pouţitia molekuly

IgG1)

Fab – imunol. skr. angl. fragment antigen
binding, fragment →imunoglobulínov, pôvodne
ktorýkoľvek z dvoch identických fragmentov, kt.
obsahujú väzbové miesto pre antigén, získa-né
papaínovým štiepením molekuly IgG.
V súčasnosti sa pouţíva ako adjektívum, napr.
Fab oblasť, segment, kt. označuje ,,ramienko“ monoméru imunoglobulínu, napr. domény VH a CH1
ľahkého reťazca a priľahlého ťaţkého reťazca; por. Fc. Napr. digoxin immune Fab(ovine) –
prípravok fragmentov viaţucich antigén odvodený zo špecifických antidigoxínových protilátok
produkovaných ovcami imunizovanými digoxínom viazaným ako hapténom na ľudský sérový
albumín. Pouţíva sa ako antidótum pri ţivot ohrozujúcich stavoch predávkovania digoxínom a
digitoxínom. Podáva sa i. v.
Fc – imunol. skr. fragment, crystallizable, pôvodne fragment neobsahujúci miesta viaţuce antigén,
získaný papaínovým štiepením molekuly imunoglobulínu IgG; →imunoglobulínov.
V súčasnosti sa termín Fc pouţíva ako adjektívum, napr. na označenie oblasti, segmentu
monoméru akéhokoľvek imunoglobulínu (Fc-fragment, Fc-segment), kt. obsahuje väzbové miesto a
CH2, CH3 a CH4 domény obidvoch ťaţkých reťazcov. Fc oblasť obsahuje alotypové markery a
sprostredkuje všetky biol. aktivity vrátane aktivácie komplementu, väzbu na receptory na povrchu
buniek (Fc receptory, receptory IgE) a transplacentárny prenos IgG; por. Fab.
Prípravky Ig sa pripravujú digesciou pepsínom pri nízkom pH, aby nenastalo odstránenie väčších
agregátov Ig, kt. by vyvolali aktiváciu komplementovej kaskády a neţiaduce účinky. Novšie
prípravky obsahujú monomérne Ig, stopové mnoţstvá ďalších Ig izotypov (IgM a IgA) a veľmi malé
mnoţstvá Fc dependentných IgG agregátov. Všetky komerčné prípravky obsahujú aj asi 10 – 25 %
dimérov IgG. Tieto diméry predstavujú interakciu medzi idiotypom a antiidiotypovými protilátkami a
ich mnoţstvo stúpa podľa počtu pouţitých krvných sér na výrobu Ig. Preparáty Ig sa pripravujú
väčšinou z plazmy viacerých ako 20 000 zdravých darcov krvi. Komerčné prípravky majú normálny
biol. t0,5, zachovanú schopnosť väzby komplementu a i. vlastnosti natívnych Ig a môţu sa podávať

vo vysokých dávkach. Medzi jednotlivými prípravkami Ig existujú významné rozdiely hodnôt IgG4.
Tento izotyp je univalentný a môţe pôsobiť ako ,,blokujúca protilátka“. Ako jediná podtrieda IgG
neaktivuje komplement a ako univalentná je menej schopná (spolu s antigénom) premosťovať
povrchové bunkové receptory, takţe nevyvoláva tak ľahko bunkovú diferenciáciu a uvoľňovanie
cytokínov. Tým pp. vyvolávajú supresiu imunitnej odpovede pri ťaţkej asthma bronchiale.
Nežiaduce účinky – aloimunizácia voči geneticky rozdielnym molekulám IgG v prípravku obyčajne
nenastáva. Anafylaktická reakcia môţe vzniknúť u osôb so selektívnym chýbaním IgA, kt. po prvom
kontakte s IgA utvoria anti-IgA protilátky. Pri opakovanom podaní môţe vzniknúť ťaţká anafylaktická
reakcia. Preto treba vţdy pred i. v. podaním Ig pacienta vyšetriť na moţný selektívny deficit IgA,
pretoţe senzibilizácia u nich mohla nastať uţ počas gravidity a reakcia môţe zriedka prebehnúť uţ
pri ich prvom podaní. Teoreticky moţný je prenos vírusovej hepatitídy A, B al. C, vírusu HIV,
cytomegalovírusu a i. infekčných agensov, pri správnom sledovaní darcov sa však prenos
infekčného ochorenia nevyskytuje. Vírus HIV ničí etanolová frakcionácia séra. K najčastejším
neţiaducim účinkom Ig patria bolesti hlavy, kt. niekedy pretrvávajú niekoľko d. Opisujú sa aj koţné
vyráţky, ojedinele aseptické meningitídy, kt. po ukončení podávania Ig miznú. Zvýšenie viskozity
krvi po podaní veľkých dávok Ig môţe u disponovaných jedincov vyvolať zlyhanie obličiek. Prvé
prípravky Ig pouţiteľné na i. v. th. prim. a sek. imunodeficitných stavov sa vyrobili na začiatku 80. r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tab. 2. Charakteristika ľudských imunoglobulínov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ig Distribúcia
t0,5 Koncentrácia
Fixácia
Prechod
(% intravasd
v sére (g/l) komplementu placentou
kulárnych)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IgG1
45
21
9
+
+
IgG2
20
3
+
+
IgG3
7
1
+++
+
IgG4
21
0,5
–
+
IgM
80
10
1,5
++++
–
IgA1
42
6
3,0
–
–
IgA2
0,5
–
–
IgD
75
3
0,03
–
–
IgE
50
2
0,00005
–
–
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mechanizmus účinku imunoglobulínov – i. v. podanie vysokých dávok Ig má za následok
zdvojnásobenie aţ strojnásobenie koncentrácie IgG v tele príjemcu a môţe obsahovať určité dávky
neimunoglobulínových látok s biol. účinkom. I. v. prípravky Ig obsahujú intaktné IgG a za ich účinok
môţe zodpovedať väzba časti viaţucej Ag (Fac), ako aj Fc.
Prípravky Ig môţu obsahovať PL proti vírusovým a baktériovými Ag, kt. môţu napomôcť v eliminácii
príslušných agensov. Opísalo saj aj zrýchlenie katabolizmu IgG (skrátenie t0,5 z 21 na 12 d). Pri
idiopatickej trombocytopenickej purpure sa po i. v. aplikácii Ig predpokladá blokáda Fc receptorov;
spomaľuje sa pritom odstraňovanie anti-Rh (D) faktora senzibilizovaných erytrocytov a zvyšuje sa
počet trombocytov. Na Fc receptory sa viaţu autológne erytrocyty s nadviazanými IgG PL, takţe
nastáva inhibícia väzby a deštrukcie trombocytov s nadviazanými antitrombocytovými PL. Podanie
vysokých dávok Ig vyvoláva mechanizmom spätnej väzby pokles ich tvorby, kt. môţe zahrňovať aj
PL. Ig môţu reagovať s autoprotilátkami cestou idiotypovej interakcie. Väzbou na idiotyp PL nastáva
inhibícia aktivity F(ab)2 fragmentov IgG pacientov pomocou F(ab) 2 fragmentov IgG v prípravku.
Ďalšie moţné mechanizmy účinku Ig:
• PL proti vírusovým a baktériovým antigénom

• Skrátenie polčasu Ig
• Blokáda Fc receptorov a zníţenie ich afinity
• Zníţenie produkcie IgG vrátane autoprotilátok
• Regulácia idiotypovej siete antiidiotypovými PL
• Regulácia lymfocytov T PL proti receptoru T-lymfocytov
• Modulácia aktivity NK buniek
• Ovplyvnenie počtu lymfocytov T a ich subpopulácií
• Indukcia sekrécie s
IL-1RA
• Inhibícia IL-1 pomocou anti-IL-1 protilátok
Indikácie – Ig sa osvedčujú v th. selektívnych deficitov lymfocytov B, všeobecného variabilného
imunodeficitu, selektívneho deficitu IgG a niekt. vírusových ochorení. K hlavným indikáciám patrí
Kawasakiho choroba, akút. a chron. idiopatická trombocytopénia u detí a hypo- a
agamaglobulinémia. Ig sa pouţívajú aj v th. ďalších ochorení (tab. 2). Ig sa podávajú i. v. v dávke 2
g/kg; toto mnoţstvo sa rozdelí na 2 – 5 infúzii, kt. sa podávajú kaţdých 4 aţ 6 týţd. Predpokladá sa,
ţe v budúcnosti bude moţné vyprodukovať Ig so ţiaducou špecifickosťou a určitým idiotypom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–Autoimunitné ochorenia priaznivo reagujúe na i. v. th. imunglobulínmi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Istá účinnosť
Kawasakiho choroba
Idiopatická trombocytopenická purpura
Veľmi pravdepodobná účinnosť
Dermatomyozitída rezistentná na steroidy a imunosupresíva
Získaná hemofília
Ťaţká asthma bronchiale
Myasthenia gravis
Pravdepodobná účinnosť
Ďalšie imunitné cytopénie
Guillainov-Barrého sy.
Lupus erythematosus systemicus
Antifosfolipidový sy.
Reumatoidná artritída
Stillova choroba v dospelosti
Vaskulitídy
Polymyozitída
Myozitída s inklúznymi telieskami
Crohnova choroba
Ulcerózna kolitída
Juvenilný diabetes mellitus
Autoimunitná chronická hepatitída
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

imunoglobulín A – IgA, tvorí asi 1/5 imunoglobulínov v krvi. Existujú dve podtriedy (IgA1, IgA2).
Sérový IgA je väčšinou monomérny. Neprechádza placentou.
Okrem tohtoexistuje sekrečný IgA, kt. je dimérom (spojeným
reťazcom J), pripojený k sekrečnej zloţke. Predstavuje významnú
ochtranu slizníc. Je prítomný aj v materskom mlieku. Zvýšené
hodnoty v sére bývajú pri chron. zápaloch, najmä slizníc, pri
hepatopatii, alkoholizme, po uţívaní antikoncepčných prostriedkov.
Niţšie hodnoty IgA v sére sa zisťujú pri alergiách, autoimunitných chorobách a malignitách
(dysgamaglobulinémia s izolovaným poklesom IgA pri IV. type). Selektívny deficit IgA je pp.
autozómovo recesívne dedičný (lokus 6p21.3), súvisí s určitými haplotypmi HLA. Incidencia choroby

je asi 1:600 (vrátane asymptomatických jedincov). Predpokladá sa, ţe ide o poruchu terminálneho
vyzrievania B lmfocytov produkujúcich IgA protilátky (sérové i sekrečné). Je zníţený IgA sérový
i sekrečný. Hodnoty ostatných Ig sú v norme, beţne sú utvorené protlátky proti mlieku preţúvavcov.
V časti prípadov sa zisťujú protilátky proti IgA, kt. sú príčinou ťaţkých anafylaktických reakcií.
Prítomné bývajú recidivujúce infekty najmä dýchacieho systému (baktériové i vírusové),chron.
hnačka a i. Zvýšená je incidencia autoimunitných chorôb a malignít.
imunoglobulín D – IgD, je na membránach B lymfocytov, v sére je len v nepatrných mnoţstvách (pod
1 % celkovách Ig). Predpokladá sa jeho regulačná funkcia pri diferenciácii lymfocytov
podmienenej antigénom.

imunoglobulín E – IgE, nachádza sa v krvi len v nízkych koncentráciách, väčšinou je v tkanivách, kde
je viazaný na mastoctyty. Pri premostení týchto Ig nastáva ich degranulácia.
Fyziologicky sa táto funkcia uplatňuje napr. pri antiparazitárnej imunite, nadmerná býva
pri atopii.. Zvýšené hodnoty IgE s odchýlkami ďalších Ig bývajú pri WiskotovomAldrichovom syndróme.

imunoglobulín G – tvorí asi 75 % všetkých Ig v sére, je rovnomerne rozloţený v cievach a mimo ciev.
Polčas v krvi závisí od koncentrácie a skracuje sa pri intenzívnej syntéze. Prechádza placentou a je
jediným Ig u novorodencov. Má neutralizačné účinky, zúčastňuje sa na protivírusovej imunite,
opsonizue. Vzniká pri sekundárnej imunitnej odpovedi. Existujú 4 podtriedy (IgG1 aţ IgG4)
s rozdielnymi funkciami. Zvýšené hodnoty
bývajú napr. pri chron. zápalových stavoch
a z dynamiky koncentrácie IgG moţno
usudzovať aj o priebehu choroby.

imunoglobulín M – IgM, imunoglobulín, kt. vzniká pri primárnej odpovedi. Sérový IgM tvorí asi 10 %
Ig v sére a tvorí ho 5 molekúl (pentamér). Má výrazné
aglutinačné schopnosti a silne aktivuje komplement. IgM
existuje v sekrečnej forme. Tvorí tieţ receptor na
membránach B lymfocytov. Zvýšené hodnoty IgM bývajú pri
prim. biliárnej cirhóze, Sjögrenovom sy., pri rôznych
infekciách a zápaloch. Charakter IgM majú aj aglutiníny
systému AB0. Polyklonové protilátky v triede IgM
v nadmernom mnoţstve sa tvoria pri imunodeficiencii
s hyper-IgM, vrodenej chorobe s väzbou na chromozóm X;
→imunodeciencie.

imunoglobulínová superrodina – angl. immunoglobulin superfamily, skupina molekúl, kt. majú
podobnú štruktúru a organizáciu obdobnú →imunoglobulínom a majú zrejme aj spoločný evolučný
pôvod. Okrem inunoglobulínov sem patrí receptor na T. bunkách (TCR), molekuly CD4, CD8,
antigény hlavného histokompatibilnéhjo systému, niekt. →adhézne molekuly (ICAM, LFA-2,3,
VCAM)
®

Imunoglukán (Pleuran) – pleurán, -(1,3/1,6)-D-glukán + vitamín C, nešpecifický imunomodulátor,
výţivový doplnok na posilnenie imunity. Získava sa z hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus). Aktivuje
obranné mechanizmy. Pouţíva sa pri akút. vírusových, baktériovových, plesňových a parazitárnych
chorobách, pred operačným výkonom (urýchľuje hojenie rán a regeneráciu tkanív), pri alergických
chorobách, recidivujúcich infekciách, opakovanom podávaní antibiotík, onkologických chorobách
vrátane podávania chemoterapie rádioterapie, pri vyčerpaní, strese, starnutí. Podáva sa v dávke
100 mg/d 1 – 3 mes. Nemá sa podávať osobám po transplantácii orgánov.
imunohematológia – [immunohaematologia] hraničná disciplína, kt. sa zaoberá hematolo-gickými
chorobami podmienenými poruchami imunitného systému; →imunológia.
imunohormóny –
[immunohormonum] látky produkované bunkami imunitného systému, kt.
zodpovedajú za kooperáciu, dozrievanie, rast a diferenciáciu, príp. ovplyvňujú aktivitu buniek iných
systémov. Niekt. z i. majú charakter typických hormónov a secernujú sa endokrinným spôsobom.
Patria sem napr. hormóny Fabríciovej burzy a →týmusu (tymozíny, tymopentín, tymopoetín, tymulín,
týmusový humorálny faktor a týmusový faktor X). Ich cieľové bunky môţu byť hocikde v tele. Iné i.
ovplyvňujú len okolité bunky a majú charakter autokrinnej regulácie. Lokálne i. sa secernujú
parakrinným spôsobom, a hoci ich hlavný vplyv sa týka okolitých buniek, môţu sa dostať do obehu a
pôsobiť aj na vzdialenejšie bunky. Platí to najmä o produktoch lymfoidných buniek, ako sú napr.
cytokíny, →chemokíny, →lymfokí-ny, monokíny, →interleukíny, →interferóny, →rastové a
diferenciačné faktory, bioaktívne lipidy (prostaglandíny, tromboxány, HETE, HPETE, lipoxíny,
leukotriény, PAF), chemotak-tické faktory, kiníny, tachykinínové peptidy a glykoproteíny s krátkym
polčasom rozpadu a i. Lymfoidné bunky majú schopnosť pohybovať sa v celom tele, preto ich
imunoregulačné pôsobky napriek tomu, ţe patria k lokálnym hormónom, pôsobia vlastne
systémovo.
imunochémia – [immunochemia] →imunológia.
imunochemické metódy – skupina metód zaloţená na biošpecifickej väzbe medzi antigénom (Ag),
resp. hapténom a protilátkou (PL), príp. na nešpecifických interakciách voľných al. viazaných PL s
niekt. látkami (komplement, proteín A) al. bunkovými receptormi (Fc-recep-tory). I. m. sa pouţívajú
na dôkaz al. stanovenie Ag (ak je k dispozícii špecifická PL), príp. PL (ak je k dispozícii príslušný Ag
al. haptén). I. m. sa delia na 4. generácie:
• I. generácia – zahrňuje klasické sérol. metódy, ako sú precipitačné, aglutinačné a komplementfixačné reakcie; →sérologické metódy.
• II. generácia – umoţňujú analýzu aj zloţitých zmesí Ag a kvantit. stanovovanie PL. Patrí sem
→imunodifúzia a →imunoelektroforéza.
• III. generácia – umoţňuje dôkaz a stanovenie Ag, PL i hapténov. Patrí sem →rádioimunoanalýza,
→enzýmoimunoanalýza,
chemiluminiscencia,
→bioluminiscencia,
imunonefelometria,
imunofluorescencia a i.
Imunonefelometrické, -turbidimetrické a -fluorinefelometrické metódy, kt. detegujú imunokomplex
vznikajúci pri precipitačnej reakcii Ag s PL. Prednosťou týchto metód je vysoká citlivosť (moţnosť
detekcie ng mnoţstiev) a moţnosť automatizácie. Objem vzorky séra potrebný na analýzu je malý
(10 ml), takţe napr. laserový nefelometer je schopný v priebehu niekoľkých min stanoviť > 20
rozličných Ag v 0,2 ml. Musia sa však pritom pouţiť kvalitné monošpecifické PL s vhodným

riedením. Z precipitačnej krivky vyplýva, ţe koncentrácia skúmaného Ag je priamo úmerná
imunioprecipitátu, a tým zákalu len v oblasti nadbytku PL. Vhodné riedenie treba preto pre kaţdú PL
a Ag určiť al. pouţiť štandardné (známe) koncentrácie na zostrojenie analytickej čiary. Dolná hranica
detekcie turbidimetriou je 5 – 20 mg/l; laserová imunonefelometria je 5 – 10-krát citlivejšia.
Chemiluminiscenčná imunoanalýza – CIA; →luminiscenčná imunoanalýza, LIA, je metóda zaloţená
na chemiluminiscencii.
Imunoanalýzy s použitím častíc – na časticu sa nadväzuje jeden z dvojice reaktantov (Ag al. PL) a
druhý reaktant vyvoláva aglutináciu častíc, inhibíciu aglutinácie, lýzu častíc s násled-ným uvoľnením
ich obsahu, príp. iné zmeny ich vlastností, kt. umoţňujú ľahkú detekciu reakcie. Môţe to byť
meranie rozptylu svetla (nefelometria), meranie intenzity zákalu (turbidimetria), rátanie počtu
neaglutinovaných častíc, meranie fluorescencie uvoľneného obsahu častíc, meranie farebnej
intenzity v uvoľnenom obsahu (hemoglobín po lýze erytrocy-tov ap. Patria sem napr.
hemaglutinačné metódy so semikvantit. stanovovaním Ag a PL. Na tento účel sa pouţívajú okrem
erytrocytov rôzne koloidné častice, polystyrénové latexové častice s Ø 0,8 mm a lipozómy.
Pouţitie koloidných častíc skladajúcich sa z kovu alebo jeho nerozpustných soli, ako značky pre
imunoanalýzu zaviedol r. 1980 Lauvering a spol. Pretoţe disperzia koloidných častíc v kvapaline sa
nazýva sol, dostala táto metóda názov solovo časticová imunoanalýza (angl. sol particle
immunoassay, SPIA). Predtým sa uţ ako elektrónovodenzný marker v imunoelektrónovej
mikroskopii pouţívalo koloidné zlato (Faulk a Taylor, 1971). Okrem zlata moţno koloidne
dispergovať aj striebro, jodid strieborný, síran bárnatý, a i. kovy a ich zlúč. Výhodou zlata je jeho
neprítomnosť v telových tekutinách, ľahká moţnosť prípravy koloidných častíc a jeho osobitné
optické vlastnosti. Všetky homogénne SPIA sa zakladajú na aglutinácii al. inhibícii aglutinácie častíc
zlata obalených PL.
Imunoanalýza s využitím počítania častíc sa označuje aj ako PACIA (angl. particle-counting
immunoassay) al. IMPACT (angl. immunoassay by particle counting). Zakladajú sa na priamej
aglutinácii al. na jej inhibícii. Pri priamej aglutinácii sa latexové častice obalia protilátky proti
antigénu, ktorý sa má analyzovať. Ak je potom vo vzorke prítomný antigén, vzniká aglutinácia častíc,
pričom sa zniţuje počet neaglutinovaných častíc, kt. sa v zmesi nachádzali pred pridaním antigénu.
Koncentrácia antigénu v analyzovanej vzorke je pritom priamo úmerná tomuto zníţeniu
neaglutinovaných častíc. Na počítanie neaglutinovaných častíc slúţia osobitné počítače buniek.
Nevýhodou priamej aglutinácie je moţnosť nešpecifickej aglutinácie latexových častíc pôsobením
reumatoidného faktora (IgM protilátky proti IgG), kt. môţe byť prítomný vo vzorke. Aby sa zabránilo
tejto interferencii, na obalenie latexových častíc sa pouţívajú len fragmenty F(ab)2 špecifických
protilátok. Reumatoidný faktor sa totiţ viaţe na Fc-domény protilátky. Touto technikou sa stanovujú
najmä rôzne proteínové Ag, príp. špecifické PL (vtedy sú latexové častice obalené Ag). Inhibícia
aglutinácie latexových častíc sa vyuţíva pri imunoanalýze hapténov.
Na konci analytického postupu moţno vyuţiť hemolýzu erytrocytov a namiesto počítania
neaglutinovaných častíc merať uvoľnený henoglobín (tzv. pasívna hemolýza). Lýza erytrocytov sa
uskutočňuje komplementom, kt. sa aktivuje imunokomplexami utvorenými na povrchu erytrocytu.
Na stanovenie Ag aj hapténov moţno vyuţiť aj inhibíciu pasívnej hemolýzy (angl. passive hemolysis
inhibition, PHI). V analytickom systéme sa nachádzajú erytrocyty obalené Ag, voľný Ag a PL.
Stupeň inhibícioe hemolýzy po pridaní komplementu je priamo úmerný prítomnému mnoţstvu
voľného Ag (hapténu).
So špecifickou PL môţu reagovať aj lipozómy. Ide o umelo pripravené častice, obalené jednou al.
niekoľkými dvojvrstvami fosfolipidov Značka z lipozómov sa utvorí tak, ţe najprv sa na Ag nadviaţe
lipid a tento konjugát sa zabuduje do fosfolipidovej dvojvrstvy lipozómu. Ak s takto označenou
časticou reaguje špecifická PL, má to za následok rozpad lipozómov. Z ich vnútra sa tak uvoľní

vlastná značkovacia látka, kt. sa deteguje. Takouto látkou môţe byť napr. fluorofor. Ak je
značkovacou látkou stabilný voľný radikál ide o spinovomembránovú imunoanalýzu (SMIA). Jej
citlivosť dosahuje citlivosť RIA.
K III. generácie patrí aj spinová imunoanalýza, metaloanalýza, vírusová imunoanalýza a i.
• IV. generácia – zahrňuje metódy kontinuálneho merania koncentrácie Ag (hapténu), príp. PL
biosenzormi, ako sú antigénové a protilátkové elektródy.
Princípom afinitných elektród je špecifická interakcia medzi li-gandom a väzbovým glykoproteínom.
Imunoafinitné elektródy vyuţívajú interakciu medzi Ag (hapténom) a PL. Jeden z tejto dvojice sa
nadviaţe na kovovú mernú elektródu. Protilátkovou al. antigénovou elektródou moţno stanovovať
rôzne malomolekulové haptény i proteínové Ag, resp. PL. Dolná hranica ich detegovateľnosti napr.
pre prostaglandíny je 0,1 – 0,5 mg/l, pre HBsAg ~ 1 mg/l.
imunokoagulopatia – [immunocoagulopathia] porucha krvnej zráţlivosti vyvolaná imunitnými
mechanizmami.
imunokompetencia – gen. určená schopnosť určitých lymfocytov rozpoznať antigén a reagovať naň
špecifickou imunitnou odpoveďou.
imunokompetentný – [immunocompetens] schopný reagovať pri stretnutí s určitým antigénom (napr.
lymfocyt).
imunokomplexy – komplexy autoprotilátok s autoantigénmi. Ide o komplexy, kt. vznikajú pri reakcii
antigénu s protilátkou. V podmienkach in vivo al. v prítomnosti krvného séra môţu mať nadviazané
aj niekt. zloţky komplementu. I. sa tvoria sa v organizme pri →autoimunitných ochoreniach. V
závislosti od svojej veľkosti môţu voľne cirkulovať a ukladať sa do tkanív v celom tele, najmä na
dostatočne veľkých filtračných plochách (obličkové glomeruly, kĺby, plexus chorioideus). Uloţené
imunokomplexy aktivujú komplementový systém; uvoľnené štiepne produkty následne priťahujú
polymorfonukleárne leukocyty a mononukleárne bunky, a tým sa zúčastňujú na zápalových
reakciách. K imunokomplexovým chorobám patrí lupus erythematodes systemicus, Goodpastureov
sy., sklerodermia a i.; →glomerulonefritídy.
imunológia – [immunologia] vedný odbor skúmajúci zákonitosti imunitných reakcií človeka a
ostatných ţivočíchov. I. sa delí na teoretickú (experimentálnu) a praktickú, kt. odvetvím je aj lek. al.
klin. imunológia. Podľa Medzinárodnej únie imunologických spoločnosti (Interna-tional Union of
Immunological Societes, IUIS) sa i. delí na 6 častí:
• Imunochémia – hraničný vedný odbor, kt. skúma chémiu antigénov a protilátok, mechanizmus ich
interakcie, ako aj mnohé iné molekuly tvoriace súčasť imunitných reakcií (Arrhenius, 1907).
• Mikróbna imunológia – skúma baktériové, vírusové a protozoárne antigény, ich vzťah k vzniku
infekčného ochorenia, obranu hostiteľa proti infekčným agensom (antiinfekčná imunita),
mechanizmus rezistencie mikróbov na obranné zariadenia hostiteľa, vývoj vakcín a imúnnych sér.
• Bunková imunológia –zaoberá sa skúmaním buniek, tkanív a orgánov zúčastňujúcich sa na
imunitnej odpovedi, najmä pôvodom, vývojom a funkčnými prejavmi buniek produkujúcich protilátky
a výkonných buniek bunkami sprostredkovanej imunity.
• Alergológia – skúma stavy, kt. vznikajú z precitlivenosti (hypersenzitívnosti, nadmernej aktivity
imunitného systému) na určitý antigén (alergén).
Patria sem atopické ochorenia, ako senná nádcha, atopický ekzém, atopická priedušková astma a
i., ako aj dg. a th. imunodeficitných, autoimunitných a i. imunopatologických stavov. Je súčasťou
klin. i.

• Transplantačná imunológia – zaoberá sa výskumom a typizáciou transplantačných (histokompatibilných) antigénov, imunol. toleranciou, supresiou imunitnej odpovede, ako aj imunol. aspektmi
krvných transfúzií a imunitnými vzťahmi medzi matkou a plodom.
• Imunológia nádorov – študuje antigény zdruţené s nádorovými bunkami, ako aj mechanizmy
protinádorovej imunity, imunol. dg. a imunoterapie malígnych nádorov.
Nahromadené poznatky si však vynútili utvorenie ďalších súčastí i., ako je molekulová i., i. starnutia
(skúma zmeny reaktívnosti a kapacity imunitných mechanizmov počas ontogenetického vývinu
jednotlivca), i. ťarchavosti, plodu a novorodenca.
Ekologická i. sa zaoberá skúmaním negat. vplyvov hospodárskej činnosti človeka na imunitný
systém jednotlivca i celých skupín obyvateľstva; úzko súvisí s →imunotoxikológiou.
Na rozhraní s inými vednými odbormi vznikli viaceré hybridné disciplíny, ako sú: →imunobiológia,
→imunohistológia, psycho- neuroimunológia (skúma vzťah medzi psychosociálnymi procesmi a
prejavmi imunitného systému, ich vplyv na zmeny citlivosti na niekt. infekčné agensy a zhubné
nádory) a i.
Koncepcia klinickej imunológie a alergológie
Vestník MZ SR, čiastka 16/1996 z 29.októbra 1996
MZ SR podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdra- votnej starostlivosti vydáva túto
koncepciu odboru klinickej imunológie a alergológie (KIA).
KIA je samostatným vedným odborom, kt. sa vyčlenil pri aplikácii imunol. poznatkov do klin. praxe.
Svetová zdravotnícka organizácia v spolupráci s Medzinárodnou úniou imunologických spoločností
(IUIS) a Medziná-rodnou asociáciou pre alergológiu a klin. imunológiu (IAACI) prijali spoločné
stanovisko podávajúce všeobecnú charakteristiku imunológie a alergológie v SR.
KIA je nadstavbový med. odbor, kt. vyuţíva poznatky všeobecnej imunológie v liečebnej a
preventívnej starostlivosti, aplikuje najnovšie poznatky v med. praxi, a to pri objasňovaní
etiopatogenézy ochorení, určení správnej dg. i dynamickom sledovaní priebehu ochorení, ich th. a
dispenzarizácii, v posudkovej činnosti, pri určení prognózy, vyhľadávaní potencionálne chorých a pri
odhaľovaní vrodených porúch imunitného systému. Svojím charakterom činnosti sa KIA prelína
všetkými lekárskymi odbormi. Hlavné oblasti med., v kt. sa klin. imunológia uplatňuje, sú
predovšetkým: alergie, stavy imunol. nedostatočnosti, imunokomplexové choroby, autoimunitné a
infekčné choroby, imunohematologické poruchy, imunoproliferatívne stavy (nádory imunitného
systému), transplanto- lógia, onkológia a ďalšie.
KIA zahrňuje dve integrálne zloţky – klin. a laborat. Klin. zloţka odboru KIA je nmadstavbou odboru
interného lekárstva, pediatrie, dermatovenerológie a so súhlasom MZ SR sa zaoberá štúdiom
imunopatol. mechanizmov a zúčastňuje sa na prevencii, dg. (vrátane testov in vivo, ako sú koţné a
inhalačné testy, príp. iné), th., dispenzarizácii a posudzovaní chorôb, kt. vznikli poruchou imunity. V
praxi vyuţíva doterajšie poznatky všeobecnej imunológie a ďalších teoretických vedných disciplín
(biológie, biochémie, genetiky a i.), ako aj poznatky klin. odborov.
Laborat. zloţka odboru KIA sa zaoberá laborat. dg. potrebnou na objasňovanie etiopatogenézy,
spresnenie dg., riadenie a monitorovanie th. chorôb s imunol. patogenézou a na posúdenie
aktuálneho stavu imunity. Laborat. zloţka odboru je pre lekárov s nad- stavbou nad odbory klin.
biochémia a lekárska mikrobiológia, pre iných vysokoškolákov pracujúcich v zdravotníctve je zákl.
odborom. Vo svojej činnosti vyuţíva pri vyšetrovaní imunochemické, celulárne, sérolog.,
imunohistochemické, molekulo-biolologické metódy a i. Imunol. laborat. vyšetrenia sú nevyhnutnou
súčasťou kaţdého komplexného klin. vyšetrenia chorého s imunopatiami. Pri prevaţnej väčšine z

nich je laborat. diagnostika rozhodujúcim faktorom na potvrdenie dg., určenie imunoterapie a
kontroly jej úspešnosti.
I. Náplň práce odboru
1. Klin. zloţka odboru KIA:
• zabezpečuje th. imunopatol. stavov imunosupresívami, imunostimulačnými, imunomodulačnými
látkami al. inými prístupmi, kt. ovplyvňujú imunitnú odpoveď jedinca, a to ambulantným spôsobom
al. na vlastných posteliach, príp. iných oddeleniach,
• zabezpečuje ambulantným a konziliárnym spôsobom dispenzarizáciu chorých a ohrozených
poruchami imunity,
• zabezpečuje posudzovanie chorôb z porúch imunity,
• poskytuje kvalifikovanú konzultačnú činnosť ošetrujúcim lekárom ostatných odborov,
• zúčastňuje sa na preventívnej činnosti,
• zapája pracoviská odboru do zdrav. výskumu podľa moţnosti ich personálneho, materiálneho a
prístrojového vybavenia.
2. Laborat. zloţka odboru KIA:
• vykonáva laborat. vyšetrenia u chorých s podozrením na poruchy imunity,
• určuje transplantačné (tkanivové) znaky (HLA, príp. iné) a robí ďalšie nevyhnutné testy potrebné
na stanovenie stupňa biol. zhodnosti pri výbere páru darca–príjemca na transplantácie tkanív a
orgánov a sleduje odvrhovacie reakcie,
• metodicky usmerňuje predanalytickú fázu laborat. vyšetrenia, t. j. odber, uschovanie a transport
biol. materiálu na vyšetrenie,
• poskytuje kvalifikovanú interpretáciu výsledkov klin. pracovníkom,
• zabezpečuje ďalšie vzdelávanie lekárov, vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v zdrav. a
stredných zdrav. pracovníkov na pracoviskách určených MZ SR ako školiace a výučbové
základne.
II. Pracoviská odboru
1. Pracoviská klin. zloţky odboru KIA
Pracoviská schvaľuje na návrh hlavného odborníka a jeho poradného zboru MZ SR. Vo vybraných
nemocniciach sa vybudujú oddelenia KIA, kt. majú zloţku ambulantnú a laborat., príp. posteľovú.
V zariadeniach tohto typu sa poskytuje komplexná klin.-imunol. starostlivosť, ako aj konzultačná
činnosť pre iné klin. základne a nadstavbové odbory, kt. u pacientov s imunopatol. stavmi
zabezpečujú prim. starostlivosť. Vykonávajú sa tu špecializované imunol. vyšetrenia spojené s
analýzou anamnézy, ţivotného a pracovného prostredia, koţné, provokačné a eliminačné testy,
podrobné klin. sledovanie ostatných porúch imunity, ako aj hodnotenie patol. mechanizmov a
faktorov ovplyvňujúcich priebeh ochorenia. Do náplne činnosti odboru patrí imunoterapia –
pouţívanie rôznych metód imunomodulácie, ako aj komplexné určenie th. u týchto pacientov, jej
monitorovanie a kontrola. Ďalej sem patrí dispenzarizácia chorých s imunopatol. stavmi, konziliárna
činnosť, epidemiol. rozbory imunopatol. stavov v spádovej oblasti a posudková činnosť. Niekt. z
uvedených pracovísk, po akreditácii, zabezpečujú okrem dg. a th. pacientov aj pregraduálnu a
postgraduálnu výučbu. V NsP sa utvárajú ambulantné pracoviská KIA. Na základe potrieb terénu,
vyjadrených spoločným stanoviskom štátneho okresného lekára, regionálnej lekárskej komory,
regionálnych zdrav. poisťovní, obecného zastupiteľstva a riaditeľa príslušného zdrav. zariadenia, na
návrh hlavného odborníka, sa na poliklinikách a i. zdrav. zariadeniach zachovajú, utvoria, príp.
transformujú existujúce ambulancie alergológie a samostatné ambulancie klin. imunológie. V záujme
zlepšenia tímovej kooperácie moţno utvoriť aj samostatné zdruţené klin. (ambulantné) pracoviská,
kt. by zahrňovali odborníkov viacerých odborov (internista, detský a koţný lekár, ORL, príp. iný
odborník). Organickou súčasťou uvedených pracovísk sú aj laboratóriá. Laborat. vyšetrenia

zabezpečujú na základe zmluvnej dohody vyššie uvedené oddelenia KIA, a to ich laborat. časť.
Oddelenie KIA, príp. zdruţené klin. pracovisko vedie lekár s atestáciou v príslušnom odbore a
nadstavbovou špecializáciou v odbore KIA. Na prechodný čas jednotlivé pracoviská, resp.
ambulancie môţe viesť aj lekár s atestáciou v zákl. odbore, kt. sa uţ pripravuje na atestáciu z
odboru a absolvoval zákl. tematický kurz a časť povinnej cirkulácie v laboratóriu a na vybraných klin.
pracoviskách. V NsP, kde nemoţno zriadiť špecializovanú ambulanciu, sa môţe podľa miest-nych
potrieb poveriť zabezpečovaním imunol. vyšetrení a th. chorých s nekomplikovanými poruchani
imunity lekár s atestáciou zo zákl. odboru (interného, detského, koţného lekárstva) a 2 – 3-ročnou
následnou praxou, kt. absolvoval zákl. tematický kurz, ako aj časť povinnej cirkulácie predpísanej
pre KIA na vybraných klin. pracoviskách a dostal o tom certifikát Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
pracovníkov v zdravotníctve.
2. Sieť pracovísk laborat. zloţky odboru KIA
Vo vybraných nemocniciach a poliklinikách sú zriadené al. sa zriaďujú laborat. oddelenia odboru
KIA, a to buď ako súčasť oddelenia KIA al. ak si to situácia vyţaduje, aj ako samostatný útvar.
Vedením oddelenia je poverený lekár s predpísanou kvalifikáciou v odbore. V menších
nemocniciach potrebné zák. laborat. imunol. vyšetrenia zabezpečuje odddelenie klin. biochémie,
hematol., transfúzne, patol.-anat., príp. iné oddelenie podľa miestnej situácie. V prípade nemoţnosti
imunol. vyšetrení v uvedených laboratoriách, robí ich najbliţšia laborat. zloţka oddelenia KIA.
Laboratórna zloţka oddelenia KIA môţe mať tieto organizčné útvary:
a) imunochemické laboratórium (úsek imunochémie), v kt. sa vyšetrujú imunochemickými metódami
humorálne zloţky nešpecifickej a špecifickej imunity, ich štiepne produkty, antigény vyskytujúce sa v
súvislosti s nádo-rovými a i. chorobami,
b) sérologické laboratórium (sérologický úsek), v kt. sa vyšetruje sérologickými metódami
prítomnosť produktov imunitného systému v sére pri patologických stavoch, príp. ich väzba na
bunky iných tkanív,
c) celulárno-imunologické laboratórium (úsek bunkovej imunity), v kt. sa vyšetruje stav celulárnej
imunity.
d) imunohematologické laboratórium (úsek imunohistológie), v kt. sa vyšetruje prítomnosť
autoprotilátok v sére a zloţiek imunitného systému deponovaných pri patol. stavoch v rôznych
orgánov, ako aj stav imunitného systému imunohistol. technikami,
e) imunogenetické laboratórium (imunogenetický úsek), kde sa určujú tkanivové znaky HLA pre
transplantačný program a pre vzťah HLA znakov k chorobám.
f) ďalšie laboratóriá (úseky) moţno zriadiť v súlade s rozvojom odboru a potrebami liečebnopreventívnej starostlivosti na návrh hlavného odborníka, al. po jeho schválení v prípade podnetu z
inej odbornej inštitúcie al. orgánu a po súhlase MZ SR.
III. Pracovníci odboru
1. Plnenie úloh klin. zloţky odboru KIA zabezpečujú:
• lekári s príslušnou špecializáciou v základnom odbore (z interného lekárstva, pediatrie,
dermatovenerológie, resp. z ďalších klinických odborov so súhlasom MZ SR) a so špecializáciou v
nadstavbovom odbore KIA (predtým lekárska imunológia), resp. lekári, kt. sa na túto kvalifikáciu
pripravujú (najneskôr však do 5 r. od zaradenia do špecializačnej prípravy) pod metodickým
vedením kvalifikovaného odborníka v KIA. Funkciu vedúceho oddelenia zastáva lekár s kvalifikáciou
atestáciou v odbore bez ohľadu na základnú špecializáciu.

• ostatní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním prírodovedného, biochemického a
farmaceutického al. iného vhodného smeru s určeným rozsahom vedomostí z lekárskej imunológie
a alergológie. V odbore sa doškoľujú v rámci tematických kurzov a školiacich miest v Inštitúte pre
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave al. iných inštitúciách na to oprávnených,
• strední zdrav. pracovníci – zdrav. laboranti, príp. absolventi iných stredných odborných škôl so
špecializáciou v KIA, klin. biochémii, mikrobiológii, hematológii, patológii, príp. aj bez nej,
• niţší zdrav. pracovníci.
IV. Metodické riadenie odboru – odborné a metodické riadenie odboru KIA vykonáva MZ SR v
spolupráci s hlavným odborníkom a regionálnymi odborníkmi pre KIA. Hlavný odborník, ako aj
regionálni odborníci sú skúsení lekári – klin. pracovníci na plný úväzok, kt. majú široké zázemie vo
svojich ambulanciách a laboratóriách. MZ SR ustanovuje na návrh hlavného odborníka poradný
zbor pre odbor KIA. Pri riadení činnosti odboru hlavný odborník spolupracuje aj s príslušnými
odbornými spoločnosťami.
V. Ďalšie vzdelávanie v odbore – špeciálnu prípravu a ďalšie vzdelávanie v odbore KIA pre zdrav.
pracovníkov s medicínskym i nemedicínskym vzdelaním riadi MZ SR a vykonáva Inštitút pre ďalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (IVZ) v Bratislave, ako aj ďalšie akreditované pracoviská,
kt. zriadilo MZ SR na návrh IVZ al. hlavného odborníka podľa platnej vyhlášky o vzdelávaní.
VI. Vedeckovýskumná činnosť v odbore KIA sa zameriava na štúdium imunopatogenetických
mechanizmov celospoločen-sky významných chorôb, na oblasti, kt. ovplyvňujú dg., th. a prevenciu
chorôb (transplantačná imunológia, imunoterapia ap.), na štúdium ekologických vplyvov
podmieňujúcich výskyt alergických ochorení a porúch imunity, a podľa situácie a potrieb na ďalšie
váţne problémy. Výskum realizujú vybrané odborné pracoviská. MZ SR môţe podľa svojich potrieb
poveriť riešením úloh, na kt. má záujem, pracoviská podľa svojho výberu a účelovo ich finančne
podporovať.
VII. Vzťah k ostatným medicínskym odborom – KIA je interdisciplinárny odbor definovaný
patogenetickým mechanizmom. Tento mechaznizmus môţe poškodzovať orgány a tkanivá rôznych
anat. systémov, čo sa môţe navonok prejaviť symptomatológiou patriacou do rôznych klin. odborov,
definovaných na systémovom základe. Účasť imunitných mechanizmov v patogenéze sa posudzuje
oddelenie KIA na základe komplexného (klin. a laborat.) vyšetrenia. Problematiku imunopatol.
stavov daného anat. systému riešia príslušní odborníci v spolupráci s imunol. pracoviskom. Otázky
lymfoproliferatív-nych stavov spadajú pod pôsobnosť hematológa, príp. onkológa, podľa potreby v
spolupráci s imunol. praco-viskami. Podávanie špecifickej imunoterapie patrí výhradne do
kompetencie klin. imunológa a alergológa. V prípade špeciálnych indikácií môţe vykonávať
hyposenzibilizáciu i dermatológ, kt. prešiel postgraduálnou prípravou a vykonal príslušné skúšky,
potvrdené certifikátom, na subkatedre klin. imunológie IVZ. Imunoterapeutiká (supresíva,
stimulanciá, modulátory) a i. liečivá, ovplyvňujúce imunitný systém, viazané kategóriou pre tento
klin. odbor, môţe indikovať výhradne klin. imunológ a alergológ. Moţnosť pouţívať špeciálne th.
postupy ovplyvnňujúce imunitný systém v ktoromkoľvek z uvedených pracovísk, schvaľuje MZ SR
na návrh hlavného odborníka po prerokovaní a schválení v jeho poradnom zbore. Problematiku
transplantačnej imunológie riešia klin. imunológovia v úzkej spolupráci so Slovenským centrom
transplantácie kostnej drene.
Laborat. zloţka KIA vykonáva laborat. imunol. vyšetrenia a poskytuje interpretačné sluţby klin.
odborom, najmä internej medicíne a jej čiastkovým a nadstavbovým odborom (ako sú pracovné
lekárstvo, endokrinológia a ďalšie), pediatrii a jej čiastkovým a nadstavbovým odborom,
dermatovenerológii, infektológii, otorinolaryngológii a stomatologii, v kt. sa najčastejšie vyskytujú
chorí s imunopatol. stavmi.

Poskytuje svoje sluţby tieţ pri riešení ekologických problémov a spolupracuje s odborom biológie
ţivotného prostredia. Druh laborat. vyšetrenia indikuje al. navrhuje klin. imunológ.
VIII. Vzťah k neštátnym zdravotníckym zariadeniam – vznik a rozvoj oddelení, laboratórií a
ambulancií odboru KIA v neštátnych zdrav. zariadeniach (vrátane súkromných) sa bude riadiť
platnou legislatívou. Posúdenie odbornosti pracovníkov, rozsah moţného poskytovania dg. a th.
výkonov sa bude taktieţ riadiť prijatými zákonnými normami, resp. predpismi a koncepciou odboru a
musí byť objektívne posúdená odbornikmi poverenými hlavným odborníkom.
IX. Materiálno-technické vybavenie pracoviska a normatívy personálu – oddelenia KIA s laborat.
zloţkou sú vybavené laborat. technikou potrebnou na realizáciu zákl. a doplnkových laborat.
vyšetrení. Pracoviská väčších zdrav. zariadení sú vybavené nefelometrom, prietokovým
cytometrom, zariadením na realizáciu techniky mikro-ELISA a fluorescenčnými mikroskopmi.
Ambulantná časť, ako aj samostatné ambulantné pracoviská, musia byť vybavené kyslíkovou
bombou pre prípad potreby resuscitácie pri anafylaktickom šoku.
Personálne vybavenie závisí od veľkosti pracoviska. Oddelenia vyţaduje 3 – 5 lekárov (podľa
veľkosti spádovej oblasti a počtu ambulancií), ten istý počet sestier, 1 – 2 vysokoškolákov-nelekárov
v laborat. časti, 4 – 10 SZP a NZP. Na pokrytie terénu sú potrební min. 2 – 3 lekári na 100 000
dospelých obyvateľov a 5 lekárov na 100 000 detí. Tieto počty sa zvýšia úmerne s vyššou
incidenciou a prevalenciou ochorení imunitného sustému.
X. Záverečné ustanovenia – ruší sa koncepcia odboru lekárskej imunológie uverejnená pod č.
27(1982 Vestníka MZ SSR. Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
imunologická pamäť – schopnosť organizmu reagovať na opätovné podanie toho istého antigénu
rýchlejšou a intenzívnejšou imunitnou odpoveďou. Jedinec, kt. príde do styku s tým istým antigénom
druhýkrát, reaguje imunitnou odpoveďou (sek.), kt. v porovnaní s prim. (pri prvom kontakte s
antigénom) je rýchlejšia a intenzívnejšia.
imunologická tolerancia – imunotolerancia, oslabená imunitná reakcia na podanie antigénu. Ide o
stav nešpecifickej neodpovedavosti organizmu na určitý antigén, kt. by pri iných podmienkach u
toho istého dospelého jedinca vyvolal imunitnú reakciu. I. t. sa zakladá na tom, ţe reaktívnosť klonu
lymfocytov špecificky odpovedajúcich na tento antigén je zníţená al. celkom potlačená, príp. ţe
tento klon sa z organizmu eliminoval. Tolerancia na vlastné antigény sa vyvíja počas
embryonálneho ţivota elimináciou klonov lymfocytov T, kt. majú potenciálnu schopnosť reagovať s
vlastnými zloţkami tela.
imunologický dohľad – imunol. surveillance, funkcia imunitného systému, pomocou kt. sa
zabezpečuje rozpoznanie a odstránenie poškodených, opotrebovaných al. antigénovo pozmenených vlastných buniek a ich súčastí. Mechanizmom i. d. sa likvidujú najmä nádorové bunky, kt. v
priebehu ţivota jedinca vznikajú v jeho organizme. V protinádorovom dozore sa uplatňujú najmä
NK-bunky, NC-bunky a aktivované makrofágy.
imunomodulácia – [immunomodulatio] úprava al. stimulácia imunitnej reakcie, zásah do imunity
sprostredkovanej bunkami; →imunomodulanciá.
imunomodulanciá – imunomodulátory, liečivá, kt. normalizujú al. stimulujú imunitné reakcie, zasahujú
najmä do imunity sprostredkovanej bunkami. I. sú indikované pri imunodeficiencii; pri sek. deficiencii
následkom nádorových ochorení, treba i. starostlivo zváţiť. Patria sem:
Chemicky definované liečivá
1. Syntetické imunomodulanciá

• Levamizol – derivát tiazolu, ľavotočivý izomér tetramizolu, má imunomodulačný účinok na bunkovú
®
®
®
imunitu; pouţíva sa aj ako anthelmintikum (Decaris , Decaris Adult , Decaris Children )
• Metizoprinol – komplexná zlúč. inozínu a soli acedobénu s dimepranolom v pomere 1:3, má
imunomodulačný a antivírusový účinok, pôsobí podobne ako týmusový hormón, stimuluje
®
proliferáciu lymfocytov T a NK-buniek, zvyšuje produkciu lymfokínov (Isoprinosine tbl. Biogal;
Ewipharma).
2. I. obsahujúce baktériové zložky – pôsobia imunostimulačne najmä prostredníctvom aktivácie
makrofágov.
Podávajú sa pri zníţenej imunite. Modulujú špecifické a nešpecifické imunitné obranné reakcie
organizmu na troch úrovniach: a) fagocytóza (aktiváciou makrofágov); b) humorálna imunita
(stimulujú dozrievanie lymfocytov B a sekréciu imunoglobulínov a aktivujú komplementový systém);
c) celulárna imunita (zvýšením počtu lymfocytov T a ich cytotoxickosti). Môţu zvyšovať prirodzenú
imunitu a zniţujú riziko nákazy patogénnymi mikroorganizmami. Účinné látky sa extrahujú z baktérií
najčastejšie vyvolávajúcich ORL infekcie, choroby priedušiek a pľúc. Organizmus na ich podávanie
reaguje aktivovaním prirodzených obranných mechanizmov, kt. ich za normálnych okolností chránia
proti mikróbiovým nákazám. Indikáciou na ich podávanie je prevencia recidivujúcich infekcií
stredného ucha a dýchacích ústrojov: otitídy, rinofaryngitídy, laryngitídy, infekčné komplikácie
rinotracheobronchitíd.
®

®

Prípravky – Biostim tab. obd. Roussel, Biostim Enfant, Broncho-Vaxom pro adults cap. Biogal; OM
®
®
Labs., Broncho-Vaxom pri infantibus cap. Biogal; OM Labs., Imudon tab. Lab. de Therapeutique
®
®
®
Moderne, IRS 19 aer dos,. Lab de Therapeutique Moderne, Luivac tab. Luitpold, Ribomunyl gra.
®
a tab. Pierre Fabre, Stava‹ inj. Biofyzikální ústav CZ, Stava nasal gtt. Biofyzikální ústav CZ.
3. Týmusové hormóny – tymomodulín a tymostimulín.
• Tymomodulín – polypeptidový extrakt z teľacieho týmusu s imunomodulačným
a myelomodulačným účinkom; podáva sa pri prim.a sek. leukopéniách a ich prevencii v priebehu th.
myelotoxickými látkami, ako imunostimulans pri poruchách imunity a v rámci podpornej th. pri
®
baktériových a vírusových infekciách (Leucotrofina cap., sir. a inj. Ellem).
• Tymostimulín – extrakt z hovädzieho týmusu, kt. urýchľuje dozrievanie lymfocytov T; podáva sa pri
poruchách imunity, najmä so zníţeným počtom al. porušenou funkciou lymfocytov T, ako je
DiGeorgeho sy., ťaţké vírusové, plesňové a parazitárne infekcie; kontraindikáciou je lupus
erythematosus systemicus, gravidita, imunosupresívna th. a precitlivenosť na hovädzie bielkoviny
®
(TP-1 Serono inj. sicc., Serono),
4. Cytokíny – ovplyvňujú rast, diferenciáciu a funkčnú aktiváciu imunokompetentných a i. buniek
organizmu. V th. sa pouţívajú →interferóny, niekt. →leukotriény a faktory stimulujúce hemopoetické
kolónie (→filgrastim, molgramostim).
Liečivá chemicky nedefinované
1. Dialyzát leukocytov periférnej krvi – leucocyti dialysati lyophilisati, podáva sa s cieľom upraviť
poruchu bunkovej imunity pri chron. a recidivujúcich infekciách vyvolaných poruchami imunity, pri
ťaţkých herpetických infekciách al. rôznych zápalových infekciách rezistentných voči th.
antibiotikami, rôzne formy mykóz; profylakticky sa podáva osobám vystaveným th., kt. vyvoláva
pokles imunity (cytostatiká). Aplikujú sa s. c. v 3 dávkach, 4. dávka sa aplikuje o 1 mes. Pri ťaţších
®
poruchách imunity je th. substitučná a dlhodobá (Imodin Sevac inj. a inj. sicc. Sevac).
2. Polyvalentné protistafylokokové fágy – podávajú sa lokálne do miest postihnutých stafylokokovou
infekciou, ako sú chorobné loţiská, operačné rany ap. vkvapávaním, sprejovaním, výplachmi,
®
obkladmi, nakladaním longiet (Stafal Sevac susp. Sevac).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad imunomodulátorov
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amiprilóza
Lentinan
Protistafylokokové fágy
Bucilamín
Leukotriény
Tetramizol
Dialyzát leukocytov
Levamizol
Tymomodulín
Ditiokarb sodný
Metizoprinol
Tymopentín
Filgrastim
Molgramostim
Tymostimulín
Inozín pranobex
Muroktazín
Ubenimex
Interferón-
Platonín
Interleukín-2
Prokodazol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

imunonefelometria – [immunonephelometria] meranie mnoţstva imunokomplexov vzniknutých pri
reakcii rozp. antigénu s protilátkou, a to na základe intenzity rozptylu svetla prechádzajúceho ich
suspenziou (→nefelometria). Je to druh precipitačnej reakce, kt. umoţňuje so známou protilátkou
určiť koncentráciu rozp. antigénu a naopak.
imunoparalýza – [immunoparalysis] získaná imunotolerancia.
imunopatia – [immunopathia] choroba vyvolaná poruchou imunitného systému, resp. imunitnou
reakciou, napr. →imunodeficiencia, →autoimunitné ochorenia, →imunokomplexové choroby.
imunopatogenéza – [immunopathogenesis] vznik a vývoj poruchy imunitného systému.
imunopatológia – [immunopathologia] med. odbor, kt. študuje chorobné zmeny vznikajúce ako
dôsledok abnormálnych, zle koordinovaných (hypersenzitívnych) al. nedo- statočných imunitných
reakcií (imunodeficiencií), ako aj príčiny týchto zmien.
imunoperoxidázové farbenie – alternatívna metóda na detekciu a identifikáciu vírusového antigénu v
infikovaných bunkách. Postup je podobný ako pri imunofluorescenčnej metóde, ako značená
protilátka sa však pouţíva špecifická protilátka konjugovaná s chrenovou peroxidázou, kt. po pridaní
peroxidu vodíka utvára s benzidínovým derivátom farebný nerozp. precipitát. Výhodou je, ţe
preparáty sú stabilnejšie ako značené fluoresceínom. Na hodnotenie stačí navyše beţný svetelný
mikroskop. Endogénna peroxidáza prítomná vo viacerých tkanivách (najmä leukocytoch) môţe však
vyvolať nešpecifické pozit. reakcie.
imunopijakovanie – angl. immunoblotting, biochem. analytická metóda zaloţená na princípe
pijakovania, pri kt. niekt. z rozdelených látok (zvyčajne proteínov) sa stávajú viditeľnými po reakcii
so špecifickými protilátkami. I. umoţňuje prenos molekúl elektroforeticky al. elektrofokusačne
rozdelených látok z mobilnej fázy v géle (polyakrylamidový, agarózový) do pevnej fázy, napr. na
nitrocelulózovú membránu. Prenos sa môţe uskutočniť difúziou (ako pri pouţití pijaku) al. pomocou
jednosmerného elekt. prúdu (elektropijakovanie, angl. electroblotting). Molekuly prenesené do
pevnej fázy sa môţu zviditeľniť farbením, autorádiografiou al. reakciou so špecifickými protilátkami
(PL). I. sa pouţíva na prenos molekúl DNA, RNA, proteínov, glykoproteínov po ich predchádzajúcej
separácii elektroforézou (ELFO) al. izoelekt. fokusáciou na gélových nosičoch.
R. 1975 Southern opísal metódu na prenos fragmentov DNA z agarózového gélu na nitrocelulózovú membránu prostredníctvom kapilárnych síl. Prenesené fragmenty sa potom hybridizovali s
rádioaktívnou RNA, čo umoţnilo detekciu homológnych úsekov na molekule DNA. Na
autorádiograme sa homológne fragmenty javili ako ostro ohraničené pruhy. Metóda sa stala známou
pod názvom southern blotting („juţné pijakovanie“). R. 1977 zlepšil túto metódu Alvine a spol.
nahradením nitrocelulózy diazobenzylmetylovaným (DBM) papierom. Na rozdiel od nitrocelulózy sa
na DBM papier môţu kovalentne nadviazať aj malé fragmenty DNA a molekuly RNA. Táto metóda
sa nazvala northern blotting (severné pijakovanie); tieto názvy však nemajú nič spoločné s

geografickou terminológiou. R. 1979 sa i. pouţilo na analýzu proteínov (Renart a Towbin) a r. 1981
pouţil na detekciu imobilizovaných antigénov (Ag) špecifické PL a rádioaktívne označený proteín A
vo funkcii 2. ligandu (tzv. western blotting – „západné pijakovanie“).
I. má 2 zákl. stupne: 1. rozdelenie skúmanej zmesi Ag jednorozmernou al. dvojrozmernou ELFO,
príp. izoelekt. fokusáciou v agarózovom al. polyakrylamidovom géle; 2. prenos Ag z gélu na vhodnú
matricu v pijakovacej aparatúre. Po imobilizácii Ag na matrici sa táto opracuje blokujúcim činidlom,
čím sa nasýtia (zablokujú) nešpecifické väzbové miesta. Tým sa zabráni interakciám medzi
detekčnou sondou a matricou. Detekčnými sondami môţu byť protilátky, špecifické väzbové
proteíny al. iné ligandy. Inak by vznikla silná farebnosť pozadia ako rušivý faktor analýzy.
Posledným krokom je vizualizácia detekčnej sondy (napr. autorádiograficky, farbením,
fluorescenčne ap.).
Obr. 1. Zariadenie na pijakovanie antigénov kapilárnym tlakom. 1 – závaţie; 2 –
filtračný papier; 3 – imobilizačná matrica (napr. nitrocelulóza); 4 – gél s rozdelenými
antigénmi; 5 – tlmivý rozt.

Obr. 2. Schéma aparatúry na vertikálne elektropijakovanie. 1 – kyveta; 2 –
tlmivý roztok; 3 – katóda; 4 – anóda; 5 – penová vloţka; 6 – filtračný papier; 7 – gél;
8 – imobilizačná matrica (podľa Ferenčíka, 1989)

Obr. 3. Schéma aparatúry na horizontálne elektropijakovanie
(Multiphor Nova Blot System). 1 – dialyzačná membrána; 2 –
filtračný papier (katódový); 3 – gél; 4 – nitrocelulózová membrána;
5 – filtračný papier (anódový)

V imunológii sa i. vyuţíva pri detekcii enzýmov, sérových proteínov, proteohormónov, receptorov,
nukleoproteínov, ribozómových proteínov, Ag patogénnych mikroorganizmov, na dôkaz dg.
významných PL proti týmto Ag, na dôkaz patol. monoklonových imunoglobulínov, kt. sa vyskytujú v
polymorfných formách (napr. niekt. zloţky komplementu, ako faktor B). I. sa môţe výhodne pouţiť aj
pri identifikácii jednotlivých vrcholov pri kríţovej imunoelektro-foréze.
Výhodou i. je jeho ľahká uskutočniteľnosť, vysoká citlivosť a špecifickosť, moţnosť detegovať jeden
proteín aj vo veľmi zloţitých zmesiach, a to v podobe charakteristickej pre jeho veľkosť i náboj,
moţnosť získania identickej kópie (aj niekoľkých) ELFO obrazu z povrchu gélu, kde sa proteíny dajú
detegovať na samom géle, moţnosť pouţitia monoklonových i kon-venčných PL atď.
Modifikáciou i. je bodová imunoväzbová analýza, angl. dot-immunoblotting assay, DIBA) vyuţíva
ako nosič nitrózocelulózovú membránu, kt. zaviedol Hawkes a spol. (1982); →DIBA.
imunopotencia – [immunopotencia] schopnosť látky (antigénu) navodiť v organizme tvorbu
špecifických protilátok.
imunoprecipitácia – [immunopraecipitatio] tvorba precipitátu pri reakcii rozp. antigénu (Ag) s
protilátkou (PL). Precipitát vzniká následkom tvorby trojrozmernej mrieţkovej štruktúry pri interakcii
polyvalentného antigénu (Ag) s polyvalentnou PL. I. má 2 fázy: 1. rýchla tvorba rozp.
imunokomplexov, kt. moţno detegovať len špeciálnymi metódami; 2. pomalšia fáza, pri kt. nastáva
agregácia rozp. komplexov na viditeľné, nerozp. komplexy. Ag, kt. reagujú pri i. sa nazývajú

precipitogény, PL – precipitíny. Príčinou neschopnosti niekt. PL precipitovať Ag je ich nízka afinita.
Aby mohla takáto PL reagovať s Ag, treba pridať nadbytok Ag. V prípade neschopnosti niekt.
monoklonových PL ide o vysokú špecifickosť, schopnosť reagovať len s jedným determinantom
(epitopom) na molekule komplexného Ag. I. ovplyvňuje aj izotyp PL. IgM zvyčajne zle precipitujú al.
neprecipitujú vôbec, kým IgG sú dobrými precipitínmi.
Dôleţitým faktorom ovplyvňujúcim mnoţstvo vzniknutého precipitátu je pomer mnoţstva
a koncentrácie Ag a PL. Mnoţstvo precipitátu moţno merať v kvapalnom (sérol. metódy) al.
gélovom prostredí (imunodifúzne metódy). Kvantit. precipitácia sa robí v rade skúmaviek
s rovnakým mnoţstvom PL (antiséra) a zvyšujúcou sa koncentráciou Ag. Grafickým znázornením
závislosti mnoţstva precipitátu (proteínov) od koncentrácie pridaného Ag sa získa precipitačná
krivka. Pomocou nej moţno zistiť väzbovú schopnosť PL al. antiséra pre určitý Ag. Vyjadruje sa ako
mnoţstvo Ag, kt. môţe v ekvivblentnej zóne viazať jeden mg PL al. 1 ml antisére.
imunoproliferácia – [immunoproliferatio] nadmerné, často nádorové zmnoţenie klonov imunoblastov
a imunocytov.
imunorádiometrická analýza – IRMA, metóda podobná →rádioimunoanalýze (RIA), od kt. sa líši
tým, ţe rádioaktívnym izotopom je označený protilátka a nie antigén.
imunoreakcia – [immunoreactio] reakcia na získanie obranyschopnosti organizmu; reakcia vyuţívaná
v imunodiagnostike.
imunoscintigrafia – [imunoscintigraphia] zobrazovacia metóda zaloţená na reakcii antigén–
protilátka, kt. sa pouţíva na určovanie lokalizácie, rozsahu a typu nádorových i nenádorových lézií;
→scintigrafia.
imunosérum – [immunoserum] →imúnne sérum.
imunostimulácia – nešpecifické zvýšenie stupňa prirodzenej al. špecifickej imunity organizmu, čo sa
prejavuje zvýšenou rýchlosťou a intenzitou imunitnej odpovede na rôzne antigény, najmä proti
baktériám, vírusom a nádorovým bunkám.
imunostimulans – [immunostimulans] imunostimulancium; →imunomodulátory.
imunosupresia – [immunosuppressio] utlmenie imunitných reakcií organizmu vonkajšími zásahmi, a
to zámerne pri imunosupresívnej th. al. náhodne a neţiaduco (napr. oţiarením, niekt. liekmi a
baktériovými toxínmi); →imunosupresíva.
imunosupresíva – [immunosupressiva (remedia)] liečivá potláčajúce imunitné reakcie. Indikácie:
1. Potlačenie patol. imunitnej reakcie pri autoimunitných chorobách al. stavoch, kde sa predpokladá účasť patol. imunitných mechanizmov s poškodením organizmu. Pouţívajú sa tu najmä
kortikosteroidy, kt. pôsobia aj antiflogisticky, príp. ich kombinácia s azatioprínom, cyklofosfamidom,
metotrexátom al. ciklosporínom. Pri niekt. autoimunitných chorobách (napr. pri idiopatickej
trombocytopenickej purpure) sa aplikujú vysoké dávky imunoglobu-línov.
2. Potlačenie normálnej imunitnej reakcie pri transplantáciách orgánov. Činnosť imunitného
systému príjemcu sa potláča aplikáciou kortikoidov, azatioprínu, ciklosporínu. Na th. akút. rejekcie
sa
pouţívajú
kortikosteroidy,
antilymfocytový
globulín
(immunoglobulinum
equinum
antilymphocytarum
humanum),
antitymocytový
globulín
(immunoglobulinum
cuniculum
antithymocytarum humanum), príp. monoklonové protilátky proti diferenciačným membráno-vým
znakom lymfocytov T (najmä proti antigénu CD3, muromonabum CD3).
3. Potlačenie reakcie štep proti hostiteľovi pri transplantáciách kostnej drene. Imunitný systém
príjemcu sa potláča aplikáciou busulfanu a cyklofosfamidu v dávkach, kt. vyvolajú apláziu kostnej

drene. Pouţívajú sa tu kortikosteroidy, ciklosporín, antilymfocytový a antitymocytový globulín, príp.
monoklonové protilátky proti adhéznym molekulám (anti-LFA1).
4. Potlačenie tvorby protilátok proti Rh-faktoru u Rh-negat. matky po pôrode Rh-pozit. dieťaťa.
Aplikuje sa matke tesne po pôrode (potrate) anti-Rh0(D)imunoglobulín.
K i. patria:
1. Kortikosteroidy – majú lymfolytický účinok, inhibujú tvorbu prostaglandínov a leukotriénov (tlmia
produkciu interleukínu 2), čím významne zasahujú do celulárnej imunitnej odpovede, čo sa o. i.
prejaví antiflogistickým účinkom; zniţujú fagocytózu; →kortikosteroidy.
2. Cytostatiká
®

• Azatioprín – inhibuje proliferáciu imunokompetentných buniek (Azamun 25 a 50 mg tbl. Leiras,
®
Imuran inj. sicc. a tab. obd. Welcome)
• Busulfan – alkylačné cytostatikum zasahujúce aj na bunky v po kojovej fáze G 0.
• Cyklofosfamid – alkylačná látka, kt. tlmí syntézu DNA zabudovaním alkylovej skupiny do
nukleových kys., má cytocídny účinok na pamäťové bunky, aplikovaný v malých dávkach môţe však
podporovať imunitné reakcie lymfocytov T a stimuláciou humorálnej odpovede (zníţením
koncentrácie blokujúcich protilátok).
• Metotrexát – ametopterín, antimetabolit s fázovo špecifickým účinkom, pôsobí vo fáze S
bunkového cyklu, a tým na rýchlo proliferujúce bunky (najmä nádorové).
3. Ciklosporín – oligopeptid produkovaný plesňou Tolypocladium inflatum al. T. terricola, inhibuje
odpoveď lymfocytov T na antigénne podnety, a to blokádou receptorov pre interleukín 2
®
®
®
(Consupren Galena, Sandimmun sol. Sandoz, Sandimmun Neoral 25, 50 a 100 mg cps. a 100
®
mg/ml sol. Sandoz).
4. Monoklonové protilátky proti povrchovým determinantom lymfocytov T – muromonabum CD3; ide
o biochemicky čistenú myšiu monoklonovú protilátku, imunoglobulín IgG 2 s ťaţkým reťazcom Mr ~
50 000 a ľahkým reťazcom s Mr ~ 25 000.
5. Heterologické imunoglobulíny s imunosupresívnym účinkom
• antilymfocytový globulín – špecifický imunoglobulín proti ľudským lymfocytom pripravený z konskej
®
®
plazmy (Pressimun inj. Behringwerke, Lymphoglobuline inj. Patseur Merieux).
• antitymocytový globulín – globulín pripravený z králičej plazmy, kt. obsahuje špecifické protilátky
®
®
proti lymfocytom T (ATG-Fresenius inj. Fresenius, Thymoglobuline inj. sicc. Pasteur Merieux).
6. Homologické imunoglobulíny s imunosupresívnym účinkom – imunoglobulín s obsahom antiRh0(D) protilátok. Eliminuje z obehu matky Rh0(D) al. D-pozit. erytrocyty plodu, kt. do neho prenikli,
a tým odstraňujú podnet k tvorbe protilátok anti-Rh0(D), kt. by pri ďalšej gravidite a pôrode vyvolali
®
hemolýzu u novorodencov (Human anti-D immuneglob. Grifols inj. sicc. Grifols, Partobulin-Inject i.
®
®
m. Institut für Haemoderivate, Rhega i. m. Sevac inj. Sevac.
7. Protilátky proti receptoru IL-2 – brzdia stimuláciu T-lymfocytov účinkom IL-2.
imunoterapia – [immunotherapia] th. ovplyvňovanie imunitnej reakcie. Patrí sem aplikácia liečiv: 1.
inhibujúce imunitný systém (→imunosupresíva); 2. liečivá stimulujúce al. normalizujúce imunitu: a)
aktívna →imunizácia; b) liečivá určené na okamţitú obranu proti určitému mikroorganizmu, jeho
toxínom al. hadím jedom (pasívna →imunizácia); 3. →imunomodulačná terapia.
imunotolerancia – [immunotolerantio] →imunologická tolerancia.

imunotoxikológia – [immunonotoxicologia] hraničný odbor študujúci toxický účinok rôznych
priemyselných jedov, škodlivín a jedovatých agrochemikálií v ţivotnom prostredí, ako aj neţiaduce
účinky liečiv na imunitný systém. I. úzko súvisí s ekologickou →imunulógiou.
imunotoxíny – konjugáty protilátok a cytotoxických zlúč., kt. prostredníctvom špecifického väzbového
miesta sa môţu nadviazať na terčovú, napr. nádorovú bunku, a potom pôsobením toxickej látky
bunku usmrtia bez toho, aby poškodili ostatné bunky v organizme. Na tento účel sa pouţívajú monoal. polyklonové protilátky. I. nesmú byť pre človeka imunogénne, preto sa pouţívajú ľudské al.
→chimérové monoklonové protilátky. Ako toxická zloţka sa pouţívajú rôzne toxíny, cytostatiká al.
rádionuklidy. Th. nádorov pomocou i. je zatiaľ v štádiu experimentálneho štúdia.
imunotransfúzia – [immunotransfusio] nepriama transfúzia, keď sa darca najprv imunizuje antigénmi
mikroorganizmov, potom sa mu odoberie krv s utvorenými protilátkami, kt. sa podávajú príjemcovi
(pasívna imunizácia príjemcu).
imunoturbidimetria – [immunoturbidimetria] precipitačná metóda na stanovenie mnoţstva antigénu
al. protilátky po ich reakcii v rozt. Meria sa pritom intenzita svetla prechádzajúceho zakaleným rozt.
(zákal vyvolávajú vyzráţané imunokomplexy); →turbidimetria.
imunozóm – imunogénna štruktúra pozostávajúca z lipozómov nadviazaných na antigény; lipozóm
má úlohu imunol. adjuvansu.
imus, a, um – [l.] najniţší.
in – [l.]v vo, do, na; v zápore nie.
in situ – 1. v mieste; →nádory; 2. vo farm. pojem pouţívaný pri výrobe emulzií, keď emulgátor vzniká
aţ v priebehu emulgovania reakciou jednej zloţky vodnej a jednej zloţky olejovej fázy, napr.
reakciou karboxylových kys. s anorg. hydroxidmi al. uhličitanmi.
in vitro – v skle, v skúmavke; testy i. v. sú laborat. skúšky fyz. al. chem. charakteru, kt. sa nerobia na
zvieratách a ľuďoch.
in vivo – v ţivom; testy na ţivých organizmoch al. orgánových systémoch.
inactivitas, atis, f. – [l. in nie + l. activus činný] inaktivita, nečinnosť, neschopnosť reakcie.
inactivus, a, um – [l. in nie + l. activus činný] inaktívny, nečinný, neúčinný, bez prejavov.
inadequatus, a, um – [l. in nie + l. ad k + l. aequus rovnaký, rovný] inadekvátny, neprimeraný.
inaequabilis, e – [l. in nie + l. aequus rovný, rovnaký] nerovnomerný.
inaequalis, e – [l. in nie + l. aequalis rovný rovnaký] nerovný, nerovnaký.
inagglutinabilis, e – [l. in nie + l. agglutinare zlepovať] inaglutinabilný, neschopný aglutinácie.
inania,a e, f. – [l. inanis prázdny] vysilenie, vyčerpanie z nedostatočného príjmu potravín.
inanis, e – [l.] prázdny, bezvýznamný.
inanitas, atis, f. – [l. inanis prázdny] inanita, prázdnota, bezvýznamnosť.
Inanitas mentis – zastar. výraz pre oligofréniu a demenciu.
inanitio, onis, f. – [l. inanis prázdny] inanícia, vysilenie, zoslabenie, schudnutie následkom
nedostatočného prívodu ţivín.
Inanitio mentis – syn. →hospitalizmus (Tramer, 1939).
inaparentný – [inapparens] utajený, neprejavujúci sa, asymptomatický.
inapparens, entis – [l. in nie + l. apparere ukázať sa, zjaviť sa] inaparentný.

inbreeding – angl. terminus technicus pre autogamiu, t. j. príbuzenskú plemenitbu (nem. Inzucht);
pohlavné rozmnoţovanie príbuzných jedincov, t. j. jedincov so spoločným predkom (predkami)
a majú blízku genet. výbavu. Na vznik inbredného kmeňa treba asi 20 kríţení medzi súrodencasmi.
Potomkovia zachovávajú niekt. (často poţadované) vlastnosti.
inc. – skr. l. incisus rezaný.
incarceratio, onis, f. – [l. in v do + l. carcer ţalár] inkarcerácia, uškrtenie (napr. črevnej slučky v
prietrţi).
Incarceratio placentae – inkarcerácia placenty, plodového lôţka pri chybnom priebehu 3.
pôrodného obdobia.
Incarceratio unguis – zarastený necht.
incarceratus, a, um – [l. in v, do + l. carcer ţalár] uväznený, zaškrtený.
incarnatio, onis, f. – [l. in v do + l. caro mäso] inkarnácia, zarastenie (napr. nechtu).
incendiarizmus – pyrománia.
incentív – psychol. prídavný motív pre konanie; ďalší popud zosilňujúci uţ jestvujúcu motiváciu.
inceptio, onis, f. – [l. incipere začať] začiatok, počiatok.
inceptum, i, n. – [l. incipere začať] začiatok diela, podnik.
incertus, a, um – [l.] neistý, pochybný.
incestus, us, m. – [l. incestare zneuctiť] nečistota; →incest.
incest – [l. incestus nečistý] krvismilstvo, pohlavný styk a pohlavné ukájanie medzi pokrvne príbuzným
muţom a ţenou; vzťah medzi osobami natoľko príbuzensky blízkymi, ţe ich sobáš al. sexuálny
pomer je zakázaný. Existencia i. znamená, ţe v ľudskej spoločnosti sú niekt. sociálne vzťahy
nekompatibilné so vzťahmi sexuálnymi. V uţšom slova zmysle ide o vzťah medzi najbliţšími
pokrvne príbuznými (matka a syn, otec a dcéra, brat a sestra). Medzi členmi nukleárnej rodiny je i.
tabuizovaný ako morálny imperatív, avšak netýka sa univerzálne príbuzných mimo nukleárnu
rodinu.
G. P. Murdoch ukázal na príklade 200 etnograficky sledovaných spoločností, ţe nijaká nepripúšťa
sobáš medzi otcom a dcérou, bratom a sestrou, matkou a synom. Len veľmi málo spoločností
pripúšťa čisto sexuálny vzťah ako opozičný k sobášu. V starom Egypte, Indii a niekt. afrických
kráľovstvách boli povolené sobáše medzi vládcami a ich sestrami (skutočnými al. klasifikačnými).
Tento ,,i. silných“ mal zdôrazniť boţský pôvod panovníka, na kt. sa spoločenský zákaz nevzťahuje.
Naproti tomu ,,i. slabých“ (C. Lévi-Strauss) sa týka sexuálnych vzťahov medzi príbuznými, kt. nie sú
schopní nadviazať iné sociálne kontakty.
S. Freud videl v zákaze i. zdroj napätia, kt. transformuje skrytú túţbu po zakázanom partnero-vi (po
otcovi al. matke) aţ na úroveň psychickej poruchy. Jeho poňatie i. však vychádzalo z jedinej
konkrétnej historickej formy, kt. extrapoloval na celú ľudskú spoločnosť.
I. spadá do oblasti záujmu etnológie, sociológie, psychológie, psychiatrie (najmä psychoana-lýzy),
moralistov, kriminológie, zákonodarcu. Zákaz i. je jediné sociálne pravidlo, kt. má charakter
univerzálnosti. U nás je telesný vzťah medzi súrodencami podľa § 245 Trestného zákonníka
tresným činom.
V i. sa kríţi biol. a spoločenské hľadisko existencie človeka. Nie je pravidlo historického poriadku.
Zákaz i. je vlastný ľudskej spoločnosti od prvopočiatku jej existencie a s niekt. jeho prvkami sa
stretávami uţ pri vyšších primátoch (ľudoopoch). Predstava L. H. Morgana, ţe prvé štádia ľudskej

spoločnosti charakterizovala promiskuita bez akéhokoľvek pravidla definujúceho i. a ţe druhé
štádium predstavovala pokrvná rodina, zaloţená na vzájomných sobášoch bratov a sestier, ale keď
uţ bol zakázaný sobáš medzi rodičmi a deťmi, je úplne mylná. Príbuzenské pravidlo, kt. prikazuje
hľadať si partnera za účelom sobáša mimo vlastnú skupinu, sa nazýva exogamia.
incestová bariéra – výraz psychoanalytickej teórie pre prekáţku rozvoja libida, a to sociálnymi
zákazmi →incestu a zosilneným pocitom viny vplyvom myšlienok, fantázií, snov zacielených na
prelomenie tejto bariéry.
incidencia – [incidentia] počet nových prípadov daného ochorenia vo vybranej populácii na jednotku
obyvateľstva za určitý časový úsek. I. sa obvykle dáva do pomeru s veľkosťou exponovanej
populácie v študovanom období, napr. ako ročná i. novohlásených zhubných nádorov na 10 000
obyvateľov.
Incidentia prvej hospitalizácie – počet prvých hospitalizácií pripadajúcich na populačnú skupinu
4
5
za určitý časový úsek (napr. 10 , 10 obyvateľov za 1 r.).
incidentia, ae, f. – [l. incidere pripadnúť] →incidencia.
incidentalóm – [angl. incidental náhodný + -oma bujnenie] útvar zistený náhodne pri CT vyšetrení
brušnej dutiny vykonanom z iných dôvodov ako kvôli vizualizácii nadobličiek a javí sa ako
nadobličkové tkanivo.
Môţe ísť o technický artefakt, inú substanciu ako tkanivo nadobličiek (napr. varix v. portae) al.
skutočne o zmenenú nadobličku. Najčastejšie sú to cysty kôry nadobličiek, hematóm, adenóm a
karcinóm kôry nadobličiek, príp. metastázy do nadobličky.
Th. – necystický útvar, kt. je hormónovo aktívny, treba excidovať; odstrániť by sa mali aj hormónovo
inaktívne necystické útvary s Ø > 4 cm. Pri menších útvaroch treba pacienta periodicky kontrolovať
v 3 – 6-mes. intervaloch (CT) a excíziu indíikovať pri jeho zväčšení.
incineratio, onis, f. – [l. in v + l. cinis popol] incinerácia, spopolnenie.
incipiens, entis – [l. incipere začať] incipientný, začiatočný, začínajúci, počiatočný.
incisalis, e – [l. incidere vrezať, vyrezávať] incizálny, kúsajúci, rezný.
incisio, onis, f. – [l. incidere vrezať, vyrezávať, prerezať] incízia; →rez.
incisivus, a, um – [l. incidere vrezať, vyrezávať] (dens) rezák (zub).
incisio, onis, f. – [l. incidere vrezať, vyrezávať] incízia, preťatie, rez, narezanie, chir. otvorenie.
incisura, ae, f. – [l. incidere vrezať, vyrezávať] incizúra, brázda, zárez.
Incisura acetabuli – zárez smerujúci do vklesliny bedrovej jamy.
Incisura angularis – zárez (zlom) v najhlbšom mieste malej kurvatúry ţalúdka viditeľný na rtg
snímke.
Incisura apicis cordis – brázda srdcového hrotu.
Incisura cardiaca – ostrý zárez medzi paţerákom a fundom ţalúdka.
Incisura cardiaca (pulmonis sinistri) – srdcový zárez na prednom okraji ľavých pľúc.
Incisura costalis – zárez na bokoch hrudnej kosti na pripojenie rebrových chrupaviek.
Incisura ligamenti teretis – zárez pre ligamentum teres hepatis na dolnom okraji pečene.
Incisura nasalis – oblúkovito narezaný okraj kostnej nosovej dutiny.
Incisura scapularis – zárez na hornom okraji lopatky.

Incisura supraorbitalis – nadočnicová brázda.
Incisura vesicae felleae – zárez po ţlčníku na dolnom okraji pečene.
incisus, a, um – [l. incidere vrezávať, vyrezávať] incidovaný, narezaný, preťatý.
inclusio, onis, f. – [l. includere uzavrieť] inklúzia, uzavretie; útvary v bunkách obsahujúce zásobné
látky.
Inclusio fetalis – fetálne inklúzie, podvojná anomália, z kt. jedna, nevyvinutá časť je uzavretá v
telesnej dutine druhej časti.
inclusus, a, um – [l. includere uzavrieť] uzavretý, skrytý.
incognitus, a, um – [l.] nepoznaný, neznámy.
incohaerentia, ae, f. – [l. in nie + l. cohaerere súvisieť] inkoherencia, roztrieštenosť, nesúvislosť.
incommodalis, e – [l. incommodus nevhodný] nevhodnosť, neprimeranosť.
incomparabilis, e – [l. in nie + l. comparare porovnávať] neporovnateľný.
incompatibilis, e – [l. in nie + l. cum s + l. pati znášať] inkompatibilný, neznášanlivý, nezlučiteľný.
incontinens, entis – [l. in nie + l. continere drţať] inkontinentný, neschopný udrţať moč, stolicu.
incontinentia – [l. in nie + l. continere drţať] →inkontinencia.
Incontinentia pigmenti – Blochova-Sulzbergerova choroba, autozómovo dominantne dedičné
ochorenie viazané na chromozóm X s obmedzením výskytu na ţenské pohlavie. V th. sa odporúča
zvýšená stomatol. starostlivosť, pri väčšej sek. infekcii cielene antibiotiká, pri silnej zápalovej reakcii
celkové kortikoidy.
Incontinentia alvi – inkontinencia stolice.
Incontinentia urinae – inkontinencia moču.
incoordinatio, onis, f. – [l. in v, do + l. cum s + l. ordo poriadok] inkoordinácia, neuspo-riadanosť,
neusporiadané, nekoordinované pôsobenie.
incornificiens, entis – [l. in v + l. cornu roh + l. facere činiť] nerohovejúci, nevyvolávajúci rohovatenie.
incorporatio, onis, f. – [l. in v, do + l. corpus telo] →inkorporácia, vpravenie do tela.
incorrigibilis, e – [l. in nie + l. corrgere napraviť] nenapraviteľný, nepolepšiteľný.
incrementalis, e – [l. incrementum rast, prírastok] inkrementový, vzrastajúci, pribúdajúci.
incrementum, i, n. – [l.] inkrement, rast, vzrast, prírastok, pribúdanie.
incretio, onis, f. – [l. incernere vsypať] →inkrécia.
incretorius, a, um – [l. incernere vsypať] →inkrečný.
incretum, i, n. – [l. incernere vsypať] →inkrét.
incruetus, a, um – [l. in nie + l. cruor krv] nekrvavý.
incrustatio, onis, f. – [l. incrustare poťahovať vrstvou] inkrustácia, ukladanie vápenných solí do
tkanív.
incubatio, onis, f. – [l. incubare leţať] →inkubácia.
incubator, oris, m. – [l. incubare leţať] →inkubátor.
incubus, i, m. – [l. incubare leţať] zlý sen, ,,nočná mora“, pocit úzkosti počas spánku.

incudomallearis, e – [l. incus nákovka + l. malleus kladivko] týkajúci sa nákovky a kladivka v
strednom uchu.
incudostapedius, a, um – [l. incus nákovka + l. stapes strmienok] týkajúci sa nákovky a strmienka v
strednom uchu.
incunabula, orum, n. – [l.] plienky; pôvod, počiatok.
incuneatio, onits, f. – [l. in v + l. cuneus klin] inkuneácia, vklinenie.
incuneatus, a, um – [l. in v + l. cuneus klin] zaklinený, vklinený.
incurabilis, e – [l. in nie + l. curare liečiť] inkurabilný, neliečiteľný, nezhojiteľný.
incuratus, a, um – [l. in nie + l. curare liečiť] neliečený.
incurvatio, onis, f. – [l. incurvare zakriviť] inkurvácia, zakrivenie, skrivenie.
incus, udis, f. – [l.] nákovka, kostička v strednom →uchu.
incyclophoria – [incyclo- + g. phoria] →incyklofória.
incyklofória – [incyclophoria] stáčanie očnej osi smerom
dovnútra; →heterofória.
IND – skr. angl. investigational new druh skúmaný nový liek.
®

ndacin – inhibítor syntézy prostanoidov, antiflogistikum,
antipyretikum, analgetikum, spaz-molytikum; →indometacín.
indagácia – [indagatio] pátranie, vyšetrovanie, napr. prstom
per rectum al. per vaginam.
indagatio, onis, f. – [l. indagare stopovať] →indagácia.
indakonitín – 16-etyl-1,6,19-trimetoxy-4-(metoxymetyl)-akonitan-3,8,10,11-tetrol-8-acetát-10-benzoát,
acetylbenzoylpseudoakonín, C34H47NO10, Mr 629,72; látka
izolovaná
z
rastliny
Aconitum
chasmanthum
Stapf.,
Ranunculaceae.
Indakonitín

indalpín – 3-[2-(4-piperidinyl)etyl]etyl-1H-indol, C15H20N2, Mr 228,34; selektívny inhibítor sérotonínu,
®
®
antidepresívum (LM-5008 , Upstene ).
Indalpín

indán – 2,3-dihydro-1H-indén, hydrindén, C9H10, Mr 118,17. Kvapalná látka nachádzajúca sa v
kamenouhoľnom dechte.
Indán

indanazolín – N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amín, C12H15N3, Mr 201,27;
®
nosové dekongescens, vazokonstringens (E-VA-16 , hydrochlorid C12H16ClN3 –
®
Farial ).
Indanazolín

indandióny – skupina syntetických antikoagulancií odvodených od 1,3-indandiónu. Patrí sem
fenindión (→phenindionum), kt. má podobnú štruktúru a účinok ako kumarínové antikoagu-lanciá –
inhibuje syntézu koagulačných faktorov závislých od vitamínu K (F. II, VII, IX a X).
indantrén – 6,15-dihydro-5,9,14,18-antrazintetrón, C28H14N2O4, Mr 442,41; modré farbivo pouţívané
na farbenie bavlny (objavil ho René Bohna, 1901). Indantrénová
modrá R – je termo- a fotostabilná, citlivá však na prítomnosť
chlóru. Menej stabilná je indantrénová brilantová modrá FF.
Indantrén

indanylkarbenicilín →penicilíny.
indapamid

–

3-(aminosulfonyl)-4-chlór-N-(2,3-dihydro-2-metyl-1H-indol-1-yl)benzamid,
C16H16ClN3O3S, Mr 365,84; diuretikum, antihypertenzívum.
Indapamid
®

®

®

®

®

®

Prípravky – S1520 , SE 1520 , Bajaten , Damide , Fludex , Hypotylin ,
®
®
®
®
®
®
®
Indaflex , Indamol , Ipamix , Lozol , Natrilix , Noranat , Tandix ,
®
®
Veroxil ; hemihydrát – Pressural .

indekainid – syn. rikainid; 9-[3-[(1-metyletyl)amino]propyl]9H-fluorén-9-karboxamid, C20H24N2O, Mr
®
308,42; antiarytmikum (hydrochlorid C20H25ClN2O – LY 135837 ,
®
Decabid ).
Indekaín

indeloxazínhydrochlorid

–

2-[(1H-inden-7-yloxy)metyl]-morfolínhydrochlorid, C14H18ClN-O2, Mr
267,76; selektívny inhibítor vychytávania sérotonínu, antidepresívum,
®
®
®
nootropikum (YM-08054-1 , Elen , Noin ).
Indeloxazínhydrochlorid

indemnita – [l. indemnitas beztrestnosť] 1. odškodnenie (najmä v medzinárodnom práve); 2.
splnomocnenie vláde, aby hospodárila podľa minuloročného rozpočtu; 3. oslobodenie vlády od
zodpovednosti za vydanie protizákonného nariadenia v prípade núdze (vo V. Británii); 4.
zachovalosť z hľadiska trestného práva; beztrestnosť.

indén – syn. indonaftén, benzocyklopentadién, C9H8, Mr 116,15; kondenzovaný aromatický uhľovodík.
Je to olejovitá kvapalina, vyskytuje sa v kamenouhoľnom dechte, lignite a rope.
Státím polymerizuje a oxiduje. Pouţíva sa pri výrobe kumarónovo-indénových ţivíc.
Indén
indenolol – 1-[1H-inden-4(al. 7)-yloxy]-3-[(1-metyletyl)-amino]-2-propanol, C15H21NO2, Mr 247,35;
neselektívny blokátor -adrenergických receptorov, antihypertenzívum,
®
®
antiarytmikum, antianginózum (YB-2 , Ch 2831Z ; hydrochlorid C15H22ClNO2
®
®
– Pulsan , Securpres ).
Indenolol

indentácia – našitie silikonóvej plomby na skléru; slúţi na priblíţenie cievnatky k sietnici pri jej
odlúčení; →amotio retinae.
®

Inderal – -sympatikolytikum, antihypertenzívum; →propranolol.
indeterminatus, a, um – [l. in v, do + l. determinare vymedzovať, ohraničovať] neohraničený,
nevymedzený.
index, cis, m. – [l.] 1. ukazovák; 2. ukazovateľ, zoznam; 3. veličina vypočítaná najmenej z 2 číselných
hodnôt (napr. šokový i., lebkový i.) al. ako súčet z viacerých hodnôt (aditívny i., napr.z Apgarovej
schémy).
V semiotike je i. typ znaku, kt. obsahuje kauzálny vzťah medzi označovaným a označujúcim.
V informatike je i. abecedne al. systematicky usporiadané vyjadrenie predmetu, témy doku-mentu,
kt. odkazuje na lokáciu kaţdého predmetu v dokumente al. vo forme dokumentov. V slov. i.
vyjadruje: 1. register publikácie; 2. prieskumový obraz dokumentu. I. je dohovorený znak na
vyjadrenie obsahu informácií. I. aktivity je pomer podielu krajiny na publikáciách vo svete v danej
vednej oblasti na publikáciách vo svete v celej vede. I. atraktivity charakterizuje kvalitu publikácií
krajiny v danej vednej oblasti tak, ako sa odzrkadľuje prostredníctvom citácií. Garfieldov i.
bezprostredného vplyvu je pomer citácií získaných v časopise v beţnom roku na články, v tom istom
roku v tom istom časopise uţ zverejnené.
Index absorbancie →absorbancia.
Aditívny index – i. APGAR.
Alveolárny index –gnatický i. , stupeň prominencie maxily, vyjadrený ako % vzdialenosti baziónu
od naziónu.
Index ametropie – refrakčná chyba oka následkom zmien refrakčných pomerov šošovky a i.
optických prostredí; napr. pri úraze, diabetes mellitus, skleróme šošovky.
Index APGAR – [Apgarová, Virgínia, 1909 – 1974, nem. anesteziologička] aditívny i., mnemotechnické označenie z nem. skr. Atmung – dýchanie, Puls – tep, Grundtonus – základný tonus,
Aussehen – vzhľad, Reflexe – reflexy. Slúţi na dg. stavu novorodenca, stanovuje sa 1,5 a 10 min po
narodení; optimálna je hodnota 9 – 10 bodov; hodnota < 7 bodov sa pokladá za prejav útlmu
ţivotných funkcií novorodenca.
Arnethov index – Arnethov počet: metoda určovania % neutrofilov podľa počtu jadrových lalokov (1
– 5). Referenčné hodnoty sú: 1-laločnaté 5 %, 2-laločnaté 35 %, 3-laločnaté 41 %, 4-laločnaté 17 %
a 5-laločnaté 2 %. Zvýšené % málolaločnatých jadier sa nazýva posun doľava, opačným smerom
posun doprava; →diferenciálny leukogram.

Aurikulárny index – pomer šírky a výšky ušnice.
Aurikuloparietálny index – pomer šírky lebky medzi aurikulárnymi bodmi k ich najväčšej šírke.
Aurikulovertikálny idex – pomer výšky lebky nad aurikulárnym bodom k ich najväčšej výške.
Bazilárny index – pomer vzdialenosti medzi baziónom a alveolárnym bodom k celkovej dĺţke lebky.
Beckerov-Lennhoffov index – Lennhoffov i.
Bouchardov index – i. adipozity al. i. chudosti, hmotnosť v kg delená výškou v dm; u normálnych
dospelých jedincov pripadá na kaţdý dm výšky 4200 g.
Brachiálny index – 100 × dĺţka ramena meraná od hlavičky rádia k processus styloideus, delená
dĺţkou ramena od akromia k hlavičke rádia.
Brodersov index – index malignity zaloţený na skutočnosti, ţe čím viac sú bunky nádoru
nediferencované al. embryonálne, tým je nádor malígnejší; 1. stupeň obsahuje 1/4, 2. stupeň 1/2, 3.
stupeň 3/4 nediferencovaných buniek a 4. stupeň len nediferencované bunky.
Brugschov index – 100 × obvod hrudníka delený telesnou výškou.
Cefalický index – 100 × max. šírka hlavy delená jej max. výškou.
Cefaloorbitálny index –100 × kapacita kránia delená kapacitou dvoch orbít.
2
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Cefalospinálny index – pomer plochy foramen magnum v m a kapacity kránia v cm .
Centromérický index – pomer dĺţky kratšieho ramienka mitotického chromozómu k celkovej dĺţke
chromozómu.
Cerebrálny index – pomer najväčšieho priečneho a najväčšieho predozadného priemeru lebkovej
dutiny.
Cerebrospinálny index – vzorec získaný násobením koncového tlaku likvoru jeho objemom
získaným pri punkcii miechy a delením jeho počiatočným tlakom.
Degeneratívny index – percento neurofilov vykazujúcich toxickú granuláciu (bazofilné granuly
predstavujú pp. fagozómy al. autofágické vakuoly).
Dentálny index – Flowerov i., i. zuboradia.
Index deteriorácie – ukazovateľ zhoršenia intelektových schopností pri demencii vyjadrený v %
v porovnaní s premorbidným intelektom.
Index dolná končatina–noha – 100 x dĺţka nohy delená dĺţkou dolnej končatiny.
Endemický index – percento osôb v určitej lokalite postihnutých endemickou chorobou.
Erytrocytové index – zahrňujú: 1. priemerny obsah hemoglobínu (Hb) v erytrocyte (Erc) – angl.
mean corpuscular hemoglobin (MCH); 2. priemernú koncentráciu Hb v Erc – angl. mean corpuscular
hemoglobin concentration (MCHC); 3. priemerný objem Erc – angl. mean corpuscular volume
(MCV); →anémia.
Faciálny index – pomer dĺţky tváre k jej šírke, získaný násobením bizygomatickej šírky stoma a
delením súčinu vzdialenosťou od ofryónu k alveolárnemu bodu.
Fagocytárny index – arbitrárna miera schopnosti neutrofilov pohlcovať natívne al. opsonizo-vané
častice určená rozličnými metódami; odráţa priemerný počet pohltených častíc al. rýchlosť
vymiznutia (klírensu) častice z krvi al. kultivačného média.
Farebný index – FI, starší ukazovateľ obsahu hemoglobínu (Hb) v erytrocytoch (Erc). Vypo-číta sa
12
z % Hb deleného 20-násobkom počtu Erc v miliónoch/ml. Napr. pri počte Erc 5.10 je FI = 20 × 5 =

12

100 % normy, pri počte Erc 3.10 je FI 20 × 3 = 60 % normy. FI nahradilo stanovovanie farebnej
koncentrácie a obsahu Hb v Erc; →erytrocytové indexy.
Femorohumerálny index – 100 × dĺţka humeru delená dĺţkou femuru.
Flowerov index – dentálny i.
Fourmentov torakálny index – číslo získané násobením priečneho priemeru hrudníka 100 ×
a delením jeho predozadných priemerom.
Gnatický index – podnebný i.
Index habitu – 100 × súčet obvodu hrudníka a brucha delený výškou.
Hemorenálny index – pomer mnoţstva anorg. solí v moči a ich mnoţstva v krvi, získa sa delením
elekt. odporu krvi elekt. odporom moču.
Henchov-Aldrichov index – väzbová kapacita slín pre chlorid ortutnatý; získava sa titráciou 5 ml
slín 5 % rozt. HgCl2 do črervenohnedého sfarbenia s nasýteným rozt. uhličitanu sodného.
Index chemotherapeuticus – chemoterapeutický i., pomer koncentrácie chemoterapeutika
pôsobiacej na pôvodcu ochorenia toxicky ku koncentrácii, kt. hostiteľ ešte toleruje; čím je väčší ako
1, tým menšie sú neţiaduce účinky.
Index chronotherapeuticus – chronoterapeutický i., optimálny čas aplikácie (timing) liečiva, napr.
kortikoidu ráno (zodpovedá fyziol. maximu jeho výdaja).
Index immunoregulatorius – imunoregulačný i., pomer pomocných a cytotoxicko-tlmivých
lymfocytov; informuje o aktivite bunkovo sprostredkovanej imunity.
Juxtaglomerulový index – semikvantitatívna hodnota stupňa granulácie juxtaglomerulových
buniek, získaná počítaním a vyjadrená na počet glomerulov.
Kardiotorakálny index – pomer medzi veľkosťou srdca a veľkosťou hrudníka, hodnotený najväčším transverzálnym priemerom srdcového tieňa a najväčším priečnym priemerom hrudníka pri rtg
skiaskopii.
Kaupov index – štvorec telesnej hmotnosti delený štvorcom výšky.
Index kazivosti – angl. caries index, podiel kariéznych zubov k celkovému počtu zubov.
Index korelácie – štatist. syn. koeficient determinácie pre prípad nelineárnej regresnej rovnice y
= g(x) + e. Vyjadruje podiel vysvetlenia rozptylu Y pomocou regresnej rovnice a premennej X. I. k.
sa zavádza ako
2

∑(Yi – g(xi)
I = ––––––––––
2
∑(Yi – Y)
2

Y = priemer, Xi, Yi sú pozorovania v 2-rozmernom štatistickom rade.
Korono-frontálny index – pomer najväčšej frontálnej a najväčšej šírky temena hlavy.
Index KPE – angl. i. decayed, missing, filled permanent teeth (index DMF), vyjadruje pomer
trvalých zubov s kazom, plombované, extrahované.
Kraniálny index – lebkový i.
Index krvácavej papily – angl. papillary beeding index, PBI. Najbeţnejší test vyšetrenia stavu
ďasna pomocou parodontálnej sondy pri minimálnom tlaku sa zisťuje prítomnosť a intenzita
papilárneho krvácania na vestibulárnej i orálnej strane. Krvácanie nepriamo dokazuje prítomnosť
tlaku, resp. zápalu. Intenzita krvácania sa hodnotí s odstupom asi 30 s v 5 stupňoch: 0 – opapila

nekrváca; 1 – jednej krvácajúci bod s časovým odstupom; 2 – krváca ihneď al. ide o viac bodov
splývajúcich do jednej línie; 3 – krvácanie vypĺňa celý trojuholníkový medzizubný priestor; 4 –
krvácanie do oblasti krčka zuba, kvapka krvi steká do okolia. Hodnoty zistených pri jednotlivých
zuboch sa sčítavajú.
Lebkový index – kraniálny i., 100 × max. šírka lebky delená jej dĺţkou.
Lennhoffov index – číslo získané delením súčinu 100 × vzdialenosť od incisura jugularis sterni po
symphysis ossis pubis max. obvodom brucha.
Index leukopaenicus – leukopenický i., kvocient počtu leukocytov pred aplikáciou látky zni-ţujúcej
ich počet (napr. cytostatika) a po nej; podiel počtu leukocytov pred poţitím príp. alergén-nej
potraviny pri dg. alergie.
Index lomu – opická veličina a charakteristika látok prepúšťajúcich svetlo. Absol. i. l. skúšanej látky
je pomer rýchlosti svetla vákuom a touto látkou, podľa Snellovho zákona tieţ platí n = sin/sin ,
kde  je uhol dopadu a  uhol lomu svetelného lúča pri prechode z vákua do skúšanej látky. Na
základe Snellovho zákona sa meria i. l. hranolovými refraktometrami, najčastejšie v kvapalinách.
Vzhľadom na závislosť od vlnovej dĺţky svetla a teploty, meria sa v praxi pri 20 °C a ţltom svetle
20°
nízkotlakovej sodíkovej výbojky (D-línia), takto zmeraný i. l. sa označuje nD . Keďţe svetelný lúč
nevstupuje do skúšanej látky z vákua, ale zo vzduchu, meria sa vlastne relat. i. l. vzduch–skúšaná
–4
látka, od absol. i. l. sa však líši málo (~ 10 ). Liekopis odporúča meranie i. l. Abbeho refraktometrom
20°
–3
–4
s rozsahom nD 1,3 – 1,7 a pres-nosťou na 10 aţ 10 . Meranie i. l. je súčasťou skúšok totoţnosti
a čistoty kvapalných liečiv, silíc a olejov, ako aj určovanie koncentrácie niekt. rozt. (sacharózy) a
vapalných zmesí.
Maxiloalveolárny index – vzdialenosť medzi 2 najlaterálnejšími bodmi na vonkajšom povrchu
horného okraja alveolov, obyčajne protiľahlého stredu 2. trvalej stoličky, delená maxiloalveolárnou
dĺţkou.
Index MBC/MIC – pomer minimálnej baktericídnej koncentrácie k minimálnej inhibičnej koncentrácii
antibiotika. Čím je hodnota niţšia, tým je pouţiteľnosť antibiotika pre praktickú liečbu lepšia. Pri
hodnotení indexu záleţí na aktuálnej MIC.
Index Medicus – mesačník americkej lekárskej národnej kniţnice (National Library of Medicine), v
kt. je indexovaná biomedicínska literatúra z celého sveta. Ročne táto kniţnica vydáva kumulatívny
index (Cumulated I. Medicus). Vychádzal 1880 – 1950 ako I.-Catalogue (vydávala ho Kniţnica
Úradu všeobecných chirurgov), r. 1950 – 1960 ako Current List of Medical Literature.
Metakarpálny index – priemerný vzorec získaný delením dĺţky pravej 2., 3., 4. a 5. metakarpálnej
kostičky ich šírkami presne v strede; jeho hodnota je 5,4 – 7,9; hodnota > 8,4 svedčí o arachnodaktýlii.
Mitotický index – číselný pomer počtu buniek v mitóze k počtu buniek, kt. nie sú v mitóze (bu-niek
v interfáze).
Morfologický index – objem trupu delený dĺţkou končatín.
Morfologický tvárový index – 100 × vzdialenosť od naziónu po gnatión delená bizygomarickou
šírkou.
Nazálny index – 100 × max. šírka otvorov nosa delená výškou nasion–nasospinale.
Index nezávislosti pri aktivitých každodenného života – angl. index of independency in activities
of daily living, ADL; index utvorený r. 1959 Benjamin Rose Hospital v USA na meranie stupňa
samostatnosti chronicky chorých ľudí, najmä starších.

Nukleoplazmatický index – vzťah medzi veľkosťou bunkového jadra k cytoplazme, vyjadre-ný
kvocientom objemu jadra deleného rozdielom medzi objemom bunky a jadra.
Index obezity – telesná hmotnosť delená objemom tela.
Opsonický index – miera opsonickej aktivity určená pomerom počtu mikroorganizmov fagocytovaných normálnymi leukocytmi v prítomnosti séra získaného od jedinca infikovaného
mikroorganizmom, k počtu fagocytovaných mikroorganizmov v sére získanom od zdravého jedinca.
Orbitálny index (Brocov) – 100 × výška otvoru orbity delená jej šírkou.
Parazitický index – percento jedincov v populácii, kt. stery vykazujú, prítomnosť parazitov.
Index penis–brachium – pomer systolického Tk na penise k systolickému Tk na rádiu; pomer <
0,6 poukazuje na impotenciu následkom cievnych príčin.
Index perinatálnej úmrtnosti – súčet počtu mŕtvo narodených detí a počtu detí zomrelých do 7 d
ţivota z 1000 celkve ţivo i mŕtvo narodených v tom istom kalendárnom roku.
Pirquetov index – týka sa stavu výţivy; získa sa násobením hmotnosti v g 10 × a delením tohto
súčinu výškou v sediacej polohe v cm a odrátaním tretej odmocniny od tohto kvocienta. Hodnota
< 0,945 svedčí o zlom stave výţivy.
Podnebný index – gnatický i., palatínny i., číselné vyjadrenie pomeru rôznych proporcií podnebia,
získaného násobením šírky podnebia x 100 a delením súčinu jeho dĺţkou.
Ponderálny index – index telesnej hmotnosti, rovná sa 100 x hmotnosť v g delená štvorcom výšky
(u novorodencov vzdialenosti od piat k temenu hlavy).
Index potratovosti – počet potratov na 100 všetkých narodených detí.
Index predlaktie–ruka – 100 × dĺţka ruky delená dĺţkou predlaktia.
Index pulzatility – PI, index získaný meraním a výpočtom pomocou ultrazvukovej flowmetrie.
Umoţňuje usúdiť uteroplacentárnu hemodynamiku a jej poruchy, napr. zvýšené odpory vo fetálnych
cievach.
Quételetov index – i. telesnej hmotnosti.
Rádiohumerálny index – 100 × max. dĺţka rádia delená max. dĺţkou humeru.
Refrakčný index – refrakčná sila média porovnaná s refrakčnou silou vzduchu, kt. sa pokladá za
rovnú 1; symbol n al. nD.
Röhrerov index – týka sa stavu výţivy; získava sa násobením hmotnosti v g 100-krát a delením
3
súčinu tretej mocniny výšky v cm .
Sakrálny index – 100 × šírka kríţovej kosti delená jej dĺţkou.
Splenický index – percento jedincov v populácii so splenomegáliou; pouţíva sa v epidemioló-gii
malárie.
Splenometrický index – index výskytu malárie; získava sa zo súčinu priemeru normálnej sleziny
priemerom zväčšených slezín.
Srdcový index – angl. cardiac index, CI, srdcový vývrh za jednotku času delený povrchom tela;
2
vypočíta sa v l/m/m .
Systolický index – objem krvi vyvrhnutý pri jednej systole korigovaný plochou telesného povrchu;
2
vyjadruje sa v ml/m .

Štatistický index – pomerné číslo slúţiace na porovnanie rovnako vymedzených štatistických
ukazovateľov, resp. údajov z hľadiska vecného, časového a priestorového. Tvorí ho podiel > 2
údajov, kt. môţu byť v tvare absol. al. pomerného čísla al. priemeru. Údaj v menovateli š. i. sa
označuje ako základ indexu.
Index telesnej hmotnosti – angl. body mass index (BMI), Quételetov i., telesná hmotnosť v kg
2
delená štvorcom telesnej výšky v m ; dá sa vypočítať aj zo vzorca 703,1 × hmotnosť v poun-doch
delená štvorcom výšky v inchoch.
Index telesnej stavby – telesná hmotnosť delená štvorcom telesnej výšky.
Terapeutický index – pôvodne pomer medzi max. tolerovanou dávkou k min. kuratívnej dávke;
novšie sa definuje ako podiel na variabilite individuálnej odpovede, t. j. ako podiel mediánu letálnej
dávky (LD50) k mediánu efektívnej dávky (ED50). Pouţíva sa na hodnotenie bezpečnosti liečiva; syn.
chemoterapeutický i.
Tíbiofibulárny index – 100 × dĺţka tíbie delená dĺţkou femuru.
Tíbioradiálny index – 100 × dĺţka rádia delená suprasternálnou výškou meranou v sediacej
polohe.
Index toku – fyz.-chem. prírastok pomernej deformácie skúmaného materiálu vo zvolenom
časovom intervale.
Torakálny index – pomer predozadného priemeru hrudníka k dĺţke stehnovej kosti.
Trupový index – 100 × dĺţka rádia delená dĺţkou tíbie.
Index únavy – pomer medzi tenziou svalu po perióde tetanickej stimulácie a tenziou prítomnej pred
stimuláciou.
Urikolytický index – percento kys. močovej oxidovanej na alantoín pred jej sekréciou.
Index ústnej dutiny – angl. oral hygiene i.
Vertikálny index – 100 × výška lebky delená jej dĺţkou.
Vitálny index – pomer pôrodov k úmrtiam v populácii za určitý čas.
Xantoproteínový index – hodnota proteínov vyšetrených xantoproteínovou skúškou podľa Muldera
pomocu kys. dusičnej (proteíny sa farbia na ţlto); po alkalizácii vzniká oranţovo ţlté sfarbenie v
dôsledku prítomnosti fenylových skupín.
Index zdravia – súhrnná miera úrovne zdravotníého stavu obyvateľov zostvená z niekoľkých
informačných zloţiek. Môţe byť zloţený z údajov úmrtnosti, chorobnosti a kvalite ţivota.
Index zuboradia – angl. dental arch i., Flowerov i., kraniometrický i. získaný násobením dĺţky
zuboradia × 100 a delením tohto súčinu bazonazálnou dĺţkou.
Zygomatikoaurikulárny index – pomer medzi diametrom zygomatickým a aurikulárnym diametrom lebky.
indexačný termín – informatika reprezentácia pojmu vo forme termínu vybratého z prirodzeného
jazyka, najmä podstatného mena, resp. substantívneho výrazu al. klasifikačného znaku (triednika,
notácie). I. t. sa môţe skladať z viacerých slov. V slovníku selekčného jazyka môţe byť termín
odporúčaný (deskriptor) a treba ho preto pouţívať na prezentáciu dokumentu daného pojmu.
Neodporúčaný termín (nedeskriptor) sa na prezentáciu dokumentu obvykle nepouţíva, na základe
neho však moţno vyhľadávať prostredníctvom odkazu pouţi al. pozri.

indexikalita – [l. index ukazovateľ, návestie] termín lingvistiky a fenomenologickej sociológie, kt. sa
označuje ontologický predpoklad, ţe všetky prejavy spoločenského ţivota, napr. jazyk, činnosť,
interakcia atď. majú tzv. indexikálny charakter, t. j. ţe ich význam moţno pochopiť výhradne v
danom situačnom kontexte.
Indexikálne výrazy a výpovede opisujú objekty z hľadiska ich špecifických a unikátnych vlastností,
preto sú vţdy viazané na kontext. Naproti tomu tzv. objektívne výrazy, s kt. pracuje veda, opisujú
všeobecné vlastnosti objektov, t. j. vlastnosti, vďaka kt. sa objekt vníma ako typický, a teda
bezkontextový.
Sociálna interakcia je indexikálna preto, ţe vţdy prebieha v fyz.-materiálnom, sociálnom a jazykovom kontexte. V pojme i. sa odráţa niekedy aţ krajný subjektivizmus fenomenologickej
orientácie, kt. význam konkrétnej situovanosti ľudskej kaţdodennej aktivity zreteľne absolutizuje.
indexovanie – inform. angl. indexing v informačnom prieskume a organizácii poznania proces
priraďovania indexov (znakov) k jednotlivým informáciám a dokumentom.
indicans, antis – [l. indicare oznámiť] ukazujúci, oznamujúci, vyhlasujúci.
indicatio, onis, f. – [l. indicare oznámiť] →indikácia.
Indicatio causalis – kauzálna, príčinná indikácia, akú vyţaduje príčina choroby.
Indicatio curativa, morbida – kuratívna, liečebná indikácia.
Indicatio symptomatica – symptomatická indikácia, podľa príznakov.
Indicatio vitalis – vitálna, ţivotná indikácia, indikácia z ohrozrenia ţivota.
indicator, oris, m. – [l. indicare oznámiť] →indikátor.
indicium, i, n. – [l.] vypoveď, dosvedčujúca skutočnosť, udanie, svedectvo, dôkaz.
indická medicína – ako súčasť jednej z najstarších civilizácií má dlhú tradíciu, kt. siaha k začiatkom
raných protoindických civilizácií. Dlho sa verilo, ţe India je kolískou európskych plemien a ich kultúr.
Isté je, ţe bola kolískou významnej filozofie a umenia, kt. sa rozšírili na rozsiahlom území a dosiaľ
ovplyvňuje krajiny iných tradícií. V súčasnosti sa zvýšil záujem najmä o budhizmus a hinduizmus a
stále viac ľudí pokladá napr. myšlienku reinkarnácie, kt. práve tieto smery rozpracovali, za veľmi
príťaţlivú. Akousi reakciou na konzumný spôsob ţivota postmodernej spoločnosti sú sympatie, kt. si
táto filozofia získava svojimi etickými princípmi, riešením otázky ţivota a smrti, askézou a i.
stránkami.
Indická filozofia však netvorí jednotný systém, ale je široko diferencovaná a v jej dejinách prekonala
podstatné zmeny. Jej históriu moţno rozdeliť na 5 období: 1. predindoneurópska (harappská)
kutlúra; 2. obdobie véd; 3. klasické brahmansko-budhistické obdobie; 4. poklasické obdobie; 5. nové
a súčasné obdobie.
Predindoeurópska kultúra (~ 2500 pred n. l.) – v povodí rieky Indu (dnešný Pakistan) sa od
polovice 3. tisícročia vyvíjala kultúra, kt. predzchádzala vpádu Árjov. Jej náboţenstvo bolo
polyteistické, podobne ako v Mezopotámii. Niekt. z pôvodných personifikácií prírodných síl prijal
neskorší brahmanizmus, budhizmus i dţínizmus, ako napr. víly, dryády, duchov vegetácie ap.
Najstaršia metropola Mohendţodaro mala uţ vynikajúce hygienické zariadenia. Podľa nálezov
amuletov sa usudzuje, ţe sa tu pouţívali magické liečivé a ochranné prostriedky. Táto kultúra
jestvovala v rovnakom období ako Stará ríša Egypťanov a rozvinutá kultúra Sumerov. Pozostatky
zaniknutej civilizácie v povodí rieky Indus boli objavené aţ v 20. stor. Harappská kultúra nemá
priamu kontinuitu a jej náhly zánik nie je dosiaľ objasnený.

Védske obdobie (~ 2000 – 1001 pred n. l.) – okolo r. 2000 Indiu začal od severu dobývať
indoeurópsky kmeň Árjov, a tým vznikla nová lekárska tradícia. Vo Védach (posvätných spisoch, zo
sanskrtu véda = vedomosti) je okrem hymien na počesť mnohých bohov pojem jednotného
svetového poriadku, pojem rítu a doklady o zárodkoch liečiteľstva vybudovaného na magickonáboţenských základoch (démonológia).
Zbierky formúl a zloţité obrady neuspokojovali asketických vizionárov, kt. bádali o strastiach ţivota
ďalej a utvorili tzv. Upanišády, tajné náuky, kt. sa mali sprístupniť len zasväteným. Boli to
náboţensko-filozofické komentáre k Védam obsahujúce myšlienky, kt. značne ovplyvnili ďalší vývin
indickej filozofie (o jednote celostnej duchovnej substancie, brahme a individuálnej duše, átmane; o
nesmrteľnosti duše, kt. prechádza z jedného narodenia do druhého podľa zákona karmy al. odplaty).
Tieto Upanišády a Védy sú základom brahmaniz-mu.
Spočiatku brahmanizmus znamenal zloţité rituály, o kt. sa verilo, ţe sú schopné donútiť boţstvo k
nejakému konaniu. Neskôr sa brahmani snaţili prehĺbiť duchovný ţivot. Brahma uţ neznamenal len
cestu, ale boţský princíp a átman uţ nebol len dych, ale duchovné jadro bytosti. Atman neumiera
spolu s telom, ale prechádza cyklom prerodov v nových telách, kt. nemusia byť len ľudské.
Kozmický Brahma je však súčasťou človeka samotného. Kto pozná, ţe Brahma je Atman, je
spasený, povznesie sa nad ţivot a smrť. Toto poznanie je konečným cieľom reinkarnácií. Pokiaľ ho
človek nedosiahne, rodí sa a umiera stále znova. Jeho aktuálny ţivot určuje zákon karmy, podľa kt.
človek o svojom budúcom ţivote rozhoduje v tom súčasnom a jeho súčasný ţivot je určený tým, ako
ţil v minulosti. Tým zákon karmy zdanlivo uspokojivo rieši otázky viny a trestu. Pôvodné učenie
ubralo zo svojej ponurosti a večný kolobeh sa posunul dopredu v nádeji, ţe raz bude celé stvorenie
oslobodené.
Zákonu karmy podlieha celý svet, nielen človek. Je teda podstatou sveta tento zákon a to, čo ho
napĺňa, osudy ľudí, zvierat, ale aj bohov nie sú substancionálne odlišné. Nie je teda dajaká ostrá
hranica medzi človekom a prírodou a človek sám nie je dačím viac ako napr. zviera. Dôsledkom
takejto viery je úcta k všetkým prejavom ţivota. Mravný príkaz neubliţovať ţivému tvoru sa nazýva
Ahinsá a praktizuje sa v etických systémoch zaloţených na zákone karmy.
V Upanišádach sa však objavili aj názory, kt. odmietajú autoritu Véd, existenciu duše po smrti
človeka a za prazáklad sveta pokladali jeden z hmotných princípov – oheň, vodu, vzduch, priestor
al. čas.
Spis Ajurvéda (náuka o veku) obsahoval aj učenie o liečivých bylinách a poznatky zhromaţ-dené v
ňom predstavujú prapôvodné základy klasickej i. m. Ovládali ho spočiatku len kňazi (brahmani)
Neskôr to boli učenci z oblasti lekárskych vied (vaidja), kt. ošetrovali pacientov v súlade s
predstavou o harmónii 3 základných látok (učenie tridoša). Védy ešte aj dnes patria k pilierom
hinduizmu.
Za dlhé stáročia sa spísalo asi 800 spevov. Otázkami zdravia a choroby sa zaoberá najmä zbierka
Atharvavéda (Znalosť magických formuliek). Choroby sa pokladali za trest bohov al. ich zapríčiňovali
zlí démoni. Pred vlastným liečením sa preto odriekavali zmierlivé modlitby, kt. mali vyhnať démonov,
konali sa magické ochranné rituály a ľudia nosili proti vplyvu zlých duchov rozličné amulety. Napr.
Takman, démon ohňa, zosielal horúčku.
Okolo r. 1000 pred n. l. sa uţ utvorila kastová spoločnosť, v kt. na najvyššom stupni hierar-chie sa
ocitali brahmani kňazi a náboţenskí učitelia. Za nimi nasledovali kšatriovia (vládci a bojovníci),
niţšie boli vajšiovia (obchodníci) a najniţšie šúdrovia (robotníci, väčšinou porobení pôvodní
obyvatelia). Vyhostenci z kást, čiastočne aj primitívni obyvatelia pralesov, tvorili bezkastové
spoločenstvo nedotknuteľných – ich dotyk al. tieň by poškvrnil príslušníkov vyšších kást.

Klasické obdobie (~ 600 pred n. l. – 900 n. l.) – klasická i. m. vznikala asi od r. 600, a to vplyvom
budhizmu (od 5. stor. pred n. l.) a hinduizmu (od posledného stor. pred n. l.). Tento prastarý systém
liečenia (po sanskrtsky ájurvéda = náuka o veku) ovládali spočiatku len kňazi (brahmani). Neskôr to
boli učenci z oblasti lekárskych vied (vaidja), kt. ošetrovali pacientov v súlade s predstavou o
harmónii látok (učenie tridoša). Vysokú úroveň dosiahla v tomto med. systéme náuka o liekoch a
chir.
Budhizmus – je jedno z najrozšírenejších náboţenstiev na svete. V súčasnosti ho vyznávajú najmä
v Japonsku, Číne, Nepale, Barme, Tibete (v podobe lamaizmu) a i. Ide v podstate o ateistické
učenie. Vzniklo v Indii ako jedno z heretických učení etického zamerania. Jeho zakladateľom bol
Siddhártha, zvaný Gautama Budha (,,prebudený, ,,osvietený“, *560 pred n. l.). Budhizmus sa opiera
o 3 tzv. pitaky (,,košíky“), t. j. zbierky posvätných spisov, kt. boli zostavené aţ po Buddhovej smrti.
Budhistickú vierouku tvoria 4 ušľachtilé pravdy: 1. celý ţivot je utrpenie; 2. utrpenie zapríčiňuje túţba
po pominuteľných veciach; 3. utrpenie pominie, keď pominie túţba; 4. jestvuje ,,cesta“, kt.
odstraňuje utrpenie.
Praktická etika budhizmus sa opierala o týchto 5 základných príkazov: 1. nezabíjaj ţivé; 2. neber, čo
ti nedávajú; 3. nehovor nepravdu; 4. nepi opojné nápoje; 5. nebuď necudný. ,,Prekonávaj hnev
srdečnosťou, zlo dobrom... Nikdy nevymizne zo sveta nenávisť nenávisťou; nenávisť premáha len
láska!“
Budhizmus pokladá napr. vedomie za jednu z 5 neosobných skupín existencie, z kt. sa skladá
ľudské bytie. Nová osoba sa ustanovuje počínajúc vedomím a to funguje od okamihu počatia. Nový
človek vzniká tak, ţe sa zárodok vedomia z predchádzajúcej existencie spája s aktom počatia.
Zloţité je poňatie ľudskej osobnosti. Tá nemá svoj vlastný zmysel bez vzťahu k samsarovému
procesu, čo je globálny svetový proces, v kt. sa všetky bytosti, okrem osvietených, rodia a umierajú
a znova rodia v cykloch bez akéhokoľvek začiatku. Pripomína to Hegelovú vývojovú špirálu, s tým
rozdielom, ţe tento kolobeh je zmyslom sám osebe a nespeje k dajakému absol. cieľu. Celok
osobnosti sa označuje ako námarúpa (náma zahrňuje duševné funkcie a rúpa ich fyziol. podklad). V
tomto ohľade ide o elejský monizmus, kt. nedefinuje substanciálne rozlíšenie týchto dvoch foriem.
Nie je ani jasné, čo je podstatou osobnosti. Jediné, čo je jasné, je, ţe jadrom osobnosti nie je to čo
aristotelovská metafyzika vyjadruje pojmom bytnosť, teda dačo esenciálne ľudské. Ľudské vlastnosti
sú akýmsi epifenoménom nepostihnuteľného procesu vznikania a zanikania, kt. moţno stratiť a v
budúcom ţivote tak poklesnúť na niţšiu vývojovú formu.
V 3. stor. pr. n. l. bol budhizmus vyhlásený za oficiálne náboţenstvo. Oslobodenie hľadal v mravnom
zdokonaľovaní. Budhizmus sa vyznačuje zjavným sklonom k podceňovaniu pozemských vecí a
odvrátením sa od činného ţivota. Hlása, ţe strádania sa moţno zbaviť zrieknutím sa túţob, čím sa
dosiahne ,,najvyššie osvietenie“ – nirvána. Budha zavrhol existenciu Boha Stvoriteľa, odmietol
náboţenstvo véd, ale prijal jeho učenie o znovuzrodení (sansáre) a o odplate (karmane).
Na začiatku 3. – 1. stor. pr. n. l. sa Budhova idea spasenia filozoficky zdôvodňovala v učení o svete
a ľudskej osobnosti ako navzájom sa vymieňajúcich prvkov hmoty a svedomia – dharma. Cesta k
spaseniu spočíva podľa tohto učenia v potláčaní ,,nespokojnosti“ dharmy. V prvých storočiach n. l.
namiesto prostého uctievania pamiatky učiteľa nastupuje kult zboţšteného Budhu. Ľudské spasenie
kladie do závislosti od milosti boţej, kt. moţno dosiahnuť opakovaním posvätných sutier. Nové
náboţenstvo dostalo názov mahájána na rozdiel od tradičného, od Budhu pochádzajúceho smeru –
hínajány. Dharmy sa uţ nepokla-dajú za reálne, vzniká učenie o prádznote (šúnjate), kt. logicky
zdôvodnil Nágárdţuna (2. stor.). Jeho racionalizmus sa stal východiskom rozvoja budhistickej logiky,
predstaviteľmi kt. bol Gignága a Dharmakírti (5. – 7. stor.). Nágárdţunovo učenie o nereálnosti
pojmového myslenia a o absol. intuitívnom vedení sa stalo základom neskorších idealistických škôl

(mádjamika, vidţnánaváda), tantristického budhizmu a dokonca aj zen-budhizmu. V súčas-nosti
prívrţenci budhizmu zdôrazňujú jeho ,,racionalistický“, ,,ateistický“ charakter.
Hinduizmus – hindudharma, je svojrázne náboţenstvo, vzniknuté medzi 4. a 6. stor. n. l., dodnes
ţivé a najrozšírenejšie v Indii. Zákl. prameňmi hinduizmu sú: 1. staroindický brahmanizmus, kt. od
prelomu tisícročí prešiel podstatnými zmenami; staré boţstvá svätých textov stratili na popularite aj
preto, ţe pôvodný obetný rituál sa javí príliš zloţitým; 2. budhizmus, kt. v tom čase uţ v Indii preţíva
úpadok a začína sa prelínať s brahmanizmom; 3. islám, kt. nastupuje v Indii v stredoveku ako
vtedajší okupant Indie.
Súčasný hinduizmus je skôr súhrnom náboţenských predstáv, obyčají, kultových obradov
a sociálnych domácich a rodinných ustanovizní, charakteristických pre väčšinu indického
obyvateľstva. Za hinduistu pokladajú kaţdého, kto má aspoň jedného z rodičov Inda a nevyznáva
iné náboţenstvo. Hinduizmus sa vyznačuje veľkým zmyslom pre ,,vnútornú toleranciu“. Nejestvuje
vlastne oficiálny prúd hinduizmu, ucelená a všeobecne uznávaná sústava vierouky, ani cirkevná
organizácia, riadiace centrum al. inštitúcia na správu náboţenskej aktivity. Odchýlky od
náboţenských dogiem sa preto tolerujú. Mimoriadne striktné sú však poţiadavky na dodrţiavanie
domácich a rodinných tradícií. Hinduizmus je krajne netolerantný voči porušovaniu početných
obmedzení a zákazov v spoločnosti, rodine a osobnom ţivote, kt. sú odlišné pre veľké mnoţstvo
skupín, kást a podkást, do kt. sa rozdeľuje obyvateľstvo. Priehrady medzi nimi sa aj dodnes
pokladajú za nedotknuteľné.
Vyznávačov hinduizmu spája predstava, ţe večná individuálna duša (átman) sa usiluje splynúť so
svetovou dušou (brahman). Tomu sa bráni prúd neprestajne sa meniacich, konečných prejavov
materiálneho prírodného bytia (prakrti). Átman na ceste k definitívnemu spaseniu prechádza
neustálymi prevteleniami; kaţdú formu prevtelenia určuje karmas, osud, kt. tvoria činy samého
človeka.
Klasický hinduizmus sa od brahmanizmu líši tým, ţe je spojený s predstavou 3 rovnoprávnych
bohov (tzv. trimúrti, t. j. 3 podoby): Brahmu (stvoriteľa), Višnua (udrţovateľa, ochráncu) a Šivu
(ničiteľa). Kaţdý z nich predstavuje svet vo svojej celistvosti a všetky 3 kozmogonické funkcie. Dva
hlavné smery hinduizmu, višnuizmus a šivaizmus, zdôrazňujú vţdy jedného z troch bez toho, aby
ostatné odmietali. Základom tzv. šaktizmu je ţenský princíp boha (Šakti). Veľkej autorite sa tešia
tzv. ,,profesionálni svätí“, kt. často vyhlasujú svoje ,,systémy spásy“. V rámci týchto systémov R.
Thákur, Gándhí a i. vodcovia národnooslobodzovacieho hnutia v Indii sa pokúšali reformovať
hinduizmus a vybudovať na jeho základe náboţenstvo bez fanatizmu.
So šivaizmom sa spája pouţívanie magických a jogínskych praktík a snaha po dosiahnutí
náboţenskej extázy. Višnuizmus je unikátny svojou schopnosťou asimilovať rôzne kulty a náboţenské predstavy. Tento smer začlenil významné kulty lokálnych bohov – Narajánu, Kršnu a
Vasudévu ako jednotlivé vtelenia boha Višnu, a tak priniesol do hinduizmu princíp oddanosti
jednému bohu, kt. bol do toho času v Indii prakticky neznámy.
Hinduizmus priniesol renesanciu sanskrtského písomníctva, uvoľnil umelecké potencie indic-kého
obyvateľstva, podporil rozvoj výtvarného i slovesného umenia. S tým súvisí aj zvýšenie záujmu o
exaktné vedy – matematiku, astronómiu a lekárstvo. Rozpory medzi vyznávačmi hinduizmu a
muslimami zavinili rozdelenie Indie na tri štáty.
Učenie tridoša →tridoša.
Od čias raného stredoveku sa utvorila tradícia deliť všetky filozofické školy na ortodoxné, kt.
uznávali autoritu véd, a na neortodoxné, kt. odmietli neomylnosť véd. K neortodoxným systémom
patria budhizmus, dharma, →džinizmus a početné materialistické a ateistické školy, z kt.
najrozšírenejšia bola škola čarvákovcov (lókájata) →materializmus čarváka, →mahávíra. Z

ortodoxných systémov sa šesť pokladá za hlavné: →jóga, →mímansa, →njája, →sánkhja,
→vaišéšika a →védanta.
Poklasické obdobie – od r. 1192 sa po krátkodobých vpádoch sev. India dostala natrvalo pod
vládu islamu. S islamom sa širila aj tzv. iónská (grécka) med., kt. obsahovala hippokratovské a
galenovské prvky.
Nová a súčasná indická medicína – po r. 1500 (obdobie kolonializmu) mal v Indii citeľný vplyv
Západ – spočiatku prostredníctvom Portugalcov. Do dnešných dní sa však nepodarilo vytlačiť
tradičné indické liečiteľstvo.
Základné črty indickej filozofie – Európa začala indickú filozofiu objavovať aţ začiatkom min.
storočia (angl. preklad Bhagavádgity a preklad Upanišád franc. učenca A. Duperron z perzskej
verzie – lebo nepoznal sanskrt – do latinčiny r. 1801/1802). Väčšina filozofických systémov sa
opiera o autoritu starého védskeho písomníctva. Indické filozofické systémy nie sú len poznaním pre
poznanie, sú aj návodom na správny ţivot a spasenie.
Rozumové poznanie má podľa indickej filozofie len podradný význam. Pravda je podľa nej ,,za
hranicami rozumu“, nemoţno ju postihnúť slovami, ale len priamym vcítením, intuíciou.
V indickej filozofii sa opakuje myšlienka sťahovania duší, kt. v eudópskej filozofii azda s výnimkou
Nietzscheho ,,večného návratu“ nemá obdobu. Na rozdiel od kresťanskej večnej odplaty – večnej
blaţenosti al. večného zatratenia má táto myšlienka dve výhody: 1. je schopná vysvetliť
jednoduchým spôsobom nepopierateľnú a od narodenia existujúcu rozdielnosť mravnej dispozície
ľudí (je daná práve skutkami jednotlivca v minulom ţivote); 2. nie je poznamenaná kvantit.
nepomerom medzi príčinou a následkom, t. j. medzi krátkym časom pozemského osvedčovania a
večnosťou trvalej odplaty.
Pozoruhodnou vlastnosťou indických mysliteľov je ich veľkorysá tolerancia. Je im cudzia myšlienka,
ţe pravda by mala mať jedinú formu. Pre Indov sú všetky myšlienkové systémy len nedokonalými
pomôckami a cestami ako sa priblíţiť k pravde.
indictio, onis, f. – [l. indicere vypovedať] výpoveď, ohlásenie, oznámenie.
Indiella – starší názov rodu Madurella.
idiferencia – [indifferentia] ľahostajnosť.
indiferentný – [indifferens] neutrálny, ľahostajný, nevšímavý, nedostatočne výrazný, bezvýznamný.
indifferens, entis – [l. in nie + l. differre odchyľovať sa, líšiť sa] →indiferentný.
indifferentismus, i, m. – [l. in nie + l. differre odchyľovať sa, líšiť sa] indiferentizmus, ľahostajnosť,
nevšímavosť, apatia. ,,La belle indifference“ – [franc.] emočná ľahostajnosť voči svojim príznakom u
pacienta postihnutého ťaţkou somatickou poruchou (Janetov výraz opísaný pri ,,hystérii“).
indigenát – práv. štát. príslušnosť.
indigénny – [indiges] pôvodný, domáci, tuzemský.
indiges, etis – [l.] 1. →indigénny; 2. biedny, potrebný.
indigescia – [indigestio] porucha trávenia.
indigestio, onis, f. – [l. indigere byť v núdzi] →indigescia
indigitácia →intususcepcia.
indignácia – [indignatio] rozhorčenie, neľúbosť, hnev.
indignita – [indignitas] nehodnosť.

indigo – syn. indigotín; indigová modrá; 2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidén)-1,2-dihydro-3H-indol3-ón, C16H10N2O2, Mr 262,26; prírodné modré farbivo. Dá sa pripraviť z indigonosných rastlín
obsahujúcich heteroglykozid →indikán, kt. vyluhovaním prechádza do vodného rozt. súčasne s
enzýmom. Enzým ho štiepi na glukózu a indoxyl. Po zalkalizovaní sa indoxyl oxiduje na i. I. sa
vyrába zväčša synteticky oxidáciou naftalénu cez kys. ftalovú, ftalanhydrid,
ftalimid, kys. antranilovú, kys. antraniloctovú a kys. indoxylovú; al. z alanínu
cez draselnú soľ fenylglycínu a indoxyl.
Indigo

I. je typické kypové farbivo. Pouţíva sa na farbenie textilu. Pred farbením sa zásaditou redukciou,
napr. Na2SO4 + NaOH al. FeSO4 + Ca(OH)2, zmení na látku rozp. vo vode – indigová bieloba
(indigová kypa). Do tohto rozt. sa namáčajú bavlnené tkanivá, účinkom vzdušného kyslíka sa na
nich vyvolá indigové farbivo.
,

Derivátom i. je antický purpur, 6,6 -dibrómindigo, kt. sa nachádza v sekréte slimáka ostran-ky. K
, ,
umelým halogénderivátom patrí 5,7,5 ,7 -tetrabrómindigo, pripravované bromáciou i. (brilantová
modrá). Sulfónovaním i. pri 50 °C vznikne kys. 5,5-indigosulfónová (indigokarmín). Tioindigo je
červené kypové farbivo, odolnejšie proti rozličným vplyvom ako i. Pripravuje sa oxidáciou
tioindoxylu, od i. sa líši tým, ţe skupinu >NH má nahradenú sírou.
®

®

®

®

Prípravky – D&C Blue No. 6 , C.I. Pigment Blue 66 , C.I.Vat Blue 1 , C.I.73000 .
indigokarmín – syn. indigotín, indikarmín, indigotíndisulfonát sodný; rozp. indigová modrá; dvojsodná
soľ
kys.
2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2H-indol-2-ylidén)-2,3-dihydro-3-oxo-1H-indol-5-sulfónovej,
C16H8N2Na2O8S2, Mr 466,37. Je to tmavomodrý prášok s meďnatým leskom, rozt. majú modrú al.
modrofialovú farbu. Pouţíva sa pri funkčných skúškach
obličiek, vo farm., potravinárstve, na farbenie nylonového chir.
šijaceho materiálu, reagencia na detekciu nitrátov, chlorátov a
testovanie mlieka. Je veľmi fotolabilný.
Indigokarmín

indigopurpurín – purpurové farbivo vyskytujúce sa niekedy v moči
indigotín →indigo.
indikácia – [→indicatio] 1. určenie, predpísanie vhodnej th., vhodného výkonu; okolnosti dôleţité na
stanovenie choroby a jej th.; 2. číselne al. abecedné údaje kvalit. povahy, slúţiace obyčajne ako
triediace znaky; 3. zisťovanie obsahu plynov v ovzduší indikátormi.
Absolútna indikácia – príkaz, súbor okolností al. osobitných podmienok, kt. podmieňujú
nevyhnutnosť liečebného výkonu, zákroku, operácie. Ak ide o stav ohrozený na ţivote, prístupný
určitému liečeniu, ide o vitálnu indikáciu (resuscitácia pri prejavoch klinickej smrti, tracheostómia pri
neodstrániteľnej obštrukcii horných dýchacích ciest, laparotómia pri náhlej brušnej príhode, cisársky
rez pri zúţení panvy ap.).
Indikácia liečiva – chorobné stavy alebo príznaky, pri výskyte ktorých sa môţe liečivo podať.
O relatívnej indikácii hovoríme, ak ide o menej naliehavý liečebný postup, ale je vecou voľnej úvahy
al. náleţitého zreteľa na osobitné okolnosti (stav výţivy, vek pacienta ap.). Por. →kontraindikácia.
Vitálna indikácia nastáva pri priamom ohrození ţivota, ktoré môţe byť daným výkonom odvrátené;
op. kontraindikácia.

indikán – indoxyl--D-glukozid, 1H-indol-ol hydrogénsulfát; indol-3-ylsulfát; kys. 3-indolsírová,
C8H7NO4S, Mr 213,23. I. je ţltý rastlinný glykozid získaný z rastliny Indigofera. I. sa hydrolyticky
štiepi na glukózu a indoxyl; draslíková soľ kys. indoxylsírovej pochádza z nedokonalého odbúrania
tryptofánu; je nestálou zloţkou moču (uroxantín) a potu, nachádza sa aj v plazme. Jeho degradačný
produkt indoxyl sa môţe detoxikovať aj glukuronáciou.
Indikán

indikanémia – [indicanaemia] prítomnosť indikánu v krvi.
indikanorachia – [indicanorrhachia] prítomnosť indikánu v likvore.
indikanúria – zvýšené vylučovanie indikánu močom (referenčné hodnoty sú 5 – 20 mg/d). I. sa
vyskytuje pri malabsorpcii tryptofánu (syn. sy. modrých plienok) následkom zvyšeného vylučovania
derivátov indolu močom, kt. sa po ich resorpcii vylučujú močom a farbia ho na modro. Prítomná býva
mentálna retardácia a nefrokalcinóza. Rovnaký obraz je pri tzv. sy. slepej slučky po chir. výkonoch na
tenkom čreve.
Hydrindikúria s vysokým vylučovaním hydroxyindolových derivátov močoči sa prejavuje mentálnou
retardáciou a metabolickou acidózou.
indikarmín →indigokarmín.
indikatívny – majúci charakter ukazovateľa.
Indikatívne ochorenie pri AIDS – ochorenia, ktorých prítomnosť je u HIV-pozit. osôb podkladom
pre klinické stanovenie AIDS. Patria k nim niekt. oportúnne infekcie (pneumocystová pneumónia,
toxoplazmová encefalopatia, CMV-retinitída, PML), nádory (Kaposiho sarkóm, prim. lymfóm mozgu),
HIV-encefalopatie, kachektizácia (wasting syndrome).
indikátor – [indicator] 1. ukazovateľ; 2. prístroj na zisťovanie fyz. al. chem. veličín.
Acidobázický indikátor – látka ukazujúca badateľnou zmenou zmenu chem. reakcie, kyslosť,
zásaditosť ap.; →acidobázické indikátory.
Anaeróbny indikátor – v prítomnosti kyslíka nastáva odfarbenie zriedeného rozt. metylénovej modrej.
Andradeho indikátor – vodný rozt. kyslého fuksínu sa po aplikácii do média obsahujúceho zmes
peptónu vody a sacharózy po pridaní hydroxidu sodného sfarbí do ţlta; mikroorganizmy
produkujúce kys. kultivované v tomto médiu vyvolajú opäť červené sfarbenie.
Biologický indikátor – ţivé kultúry špecifických mikroorganizmov rezistentných voči určitému
sterilizačnému procesu pouţité na testovanie al. monitorovanie sterilizačného cyklu; môţe ísť o
spóry nanesené na papierový, sklený al. plastový nosič al. o pridanie spór k reprezentatívnym
jednotkám vzorky, kt. sa má sterilizovať.
Indikátor rosného bodu – prístroj na meranie relat. vlhkosti al. obsahu vody v plyne meraním jeho
rosného bodu.
Rádioaktívny indikátor – stopovač (angl. tracer), rádioaktívny izotop nahradzujúci stabilný chem.
prvok v zlúč. vpravenej do tela, kt. umoţňuje štúdium metabolizmu, distribúcie a pasáţe označenej
zlúč. telom pomocou detektora ţiarenia.

Redox indikátor – farbivo, kt. indikuje zmenu sfarbenia pri zmene oxidačného potenciálu.
Schneiderov indikátor – ukazovateľ odráţajúci telesnú zdatnosť, zaloţený najmä na srdcovej
frekvencii počas miernej námahy a po nej.
Indikátory zdravotnej starostlivosti – odborne určené, klinicky validné a opakovateľné,
meranateľné dimenzie zdrav. starostlivosti na určenie potenciálnych problémov v kaţdej z troch
hlavných oblastí kvality, ktorými je štruktúra, proces a výsledok. Predstavujú jednoduché nástroje
na určenie oblastí, ktoré potrebujú hlbšie preskúmanie.
indikátorové pásiky – celuloidové pásiky s detekčnou plôškou impregnovanou činidlom na rýchly
orientačný dôkaz, resp. semikvantitatívne stanovenie dg. významných zloţiek telových tekutín,
najmä moču, krvi (plazmy, séra) a i. Výsledok sa hodnotí vizuálne al. kolorimetricky. Ide najmä o
tieto zloţky:
• Biekoviny – metóda sa zakladá na zmene sfarbenia tetrabrómfenolovej modrej v závislosti od pH
moču. Pri pH 3,5 je plôška ţltá, pri vyššom prechádza do zeleného a modrého sfarbenia. Okyslenie
moču < 3,5 zabezpečuje tlmivý systém obsiahnutý v indikátorovej zóne pásika. Citlivosť metódy je
0,1 – 0,2 g/l. Pásiky sú citlivejšie na prítomnosť albumínov, menej citlivé na globulíny, paraproteíny a
veľmi citlivé na hemoglobín.
• Hemoglobín (Hb) a myoglobín (Mgl) – skúška na Hb sa zakladá na peroxidázovej reakcii; pozit.
výsledok znamená prítomnosť Hb. Mgl al. erytrocytov. Klamne pozit. výsledky sa získavajú v
prítomnosti oxidačných činidiel, bromidov a jodidov, klamne negat. výsledky v prítomnosti glukózy a
väčších mnoţstiev kys. askorbovej. Pri myoglobinúrii na rozdiel od hemoglobinúrie chýbajú v moči
erytrocyty a na rozdiel od hemoglobinúrie sú prítomné myoglobínové valce. Myoglobinúria sa má
overiť špecifickejšími metódami.
• Glukóza (Glc) – skúška sa zakladá na enzýmovej reakcii glukózaoxidázy s Glc na kys. glukónovú,
pričom uvoľnený peroxid vodíka s peroxidázou oxiduje nefarebnú formu o-toluidínu na jeho zelenú
oxidovanú formu; niekt. i. p. pouţívajú Trinderovu reakciu, kt. pozitivita sa prejaví začervenaním al.
zhnednutím; je menej citlivá na prítomnosť kys. askorbovej. Citlivosť metódy je ~ 1,7 mmol/l (0,3
g/l). Má sa vyšetrovať moč zohriaty na izbovú teplotu, pretoţe v chladnom moči prebieha reakcia
pomalšie. Klamne pozit. výsledky sú v prítomnosti väčších dávok kys. askorbovej, pri alkaptonúrii, v
prítomnosti gentizátu sodného, salicylanov; klamne zníţené hodnoty sa získavajú pri pH moči < 5,0,
v prítomnosti kys. nalidixovej a pri renálnej tubulárnej acidóze typu II. Pri negat. reakcii na Glc, ale
dôvodnom podozrení na glukozúriu treba vykonať skúšku na na prítomnosť ketolátok, lebo tie
inhibujú enzýmovú reakciu. Vyšetrenie moču na Glc treba vykonať do 2 h (al. moč uskladniť v
chladničke). Pri podozrení na neglukózovú melitúriu (fruktozúria pri vrodenej fruktozúrii, galaktozúria
pri galaktozémii, laktozúria pri gravidite, pentozúria pri vrodenej xylozúrii al. po poţití sliviek) sa
2+
+
vykonávajú skúšky zaloţené na redukcii Cu na Cu pomocou Benediktovej al. Fehlingovej skúšky,
®
príp. pomocou indikátorových tbl. (napr. Clinitest Ames).
• Ketolátky – skúška je veľmi citlivá na prítomnosť kys. acetoctovej a acetónu, nie však na kľúčovú
ketolátku, kys. 3-hydroxymaslovú. Rušivo na pásiky pôsobí vlhkosť a detergencie, kt. môţu dávať
klamne pozit. výsledky. Rušivé červené sfarbenie môţu zapríčiniť aj brómsulfoftaleín a fenolftaleín v
alkalickom moči.
• Bilirubín (Bi) – princíp skúšky spočíva v diazotizačnej a kopulačnej reakcii za vzniku hnedého
sfarbenia. Klamne negat. výsledky sa získavajú pri vyšetrení moču po jeho dlhšom státí (oxidácia
Bi).
• Urobilinogén (Ubg) – skúška je zaloţená na farebnej reakcii Ubg s Ehrlichovým činidlom,. Reakcia
je citlivá, ale nešpecifická. Interferuje Bi, kt. s činidlom dáva rušivé zelené sfarbenie. Normálnu

reakciu maskujú aj rôzne látky, ako sú indoly, nitrity, prokaín, sulfónamidy a i., ako aj väčšie
mnoţstvá bielkovín.
• Dusitany – stanovenie nitritov slúţi na skríning asymptomatickej bakteriúrie. Zakladá sa na redukcii
dusičnanov na dusitany pôsobením baktériových enzýmov. Skúška sa má vykonať s prvým ranným,
čerstvým močom al. vo vzorke, kt. sa zbierala aspoň 4 h po ostatnom vymočení, aby sa umoţnilo
baktériám v močovom mechúri metabolizovať dusičnany. Moč po dlhšom státí sa môţe
kontaminovať baktériami zvonka. Nitritová skúška je špecifická na gramnegat. baktérie (E. coli, B.
paracoli, Proteus). Klamne negat. výsledky však vznikajú v prítomnosti enterokokov, streptokokov
al. stafylokokov, kt. netvoria nitrity. Dg. citlivosť testu je ~ 0,6.
indikatrix – priestorovo uzavretá myslená plocha, kt. sa pouţíva v kryštálovej optike na znázornenie
vzťahu medzi indexami lomu v rôznych smeroch nerastu.
indinavir – IDV, inhibítor proteinázy pouţívaný v th. AIDS. Hlavným neţiaducim účinkom je tvorba
®
močových konkrementov (Crixivan ).
indirectus, a, um – [l. in nie + l. dirigere riadiť] indirektný, nepriamy, utvorený nepriamou cestou.
indirubín – indigová červeň, farbivo nachádzajúce sa niekedy v moči.
indiscretus, a, um – [l. in nie + l. discernere rozoznávať] indiskrétny, nezachovávajúci, porušujúci
mlčanie, tajomstvo.
indisiunctio, onis, f. – [l. in nie + l. disiungere rozdeľovať] indisjunkcia, nerozdelenie.
indispositio, onis, f. – [l. in nie + l. disponere urovnávať] →indispozícia.
indispozícia – [indispositio] prechodný nepriaznivý telesný al. duševný stav, pocit neschopnosti podať
normálny výkon.
indispositus, a, um – [l. in nie + l. disponere urovnávať] indisponovaný, neschopný podať normálny
výkon, rozladený, mrzutý.
indium – symbol In, chem. prvok III. skupiny periodickej sústavy (patrí do podskupiny gália),
2
1
elektrónová konfigurácia atómu [Kr] (4d)10 (5s) (5p) , Ar 114,82, Z = 49. Prírodné izotopy: 115, 113;
115
14
rádioaktívne najstálejší izotop In, t0,5 6.10 r.; je to -ţiarič. Umelé rádioaktívne izotopy: 107 aţ
-5
112, 114, 116 – 124. V zemskej kôre sa nachádza 1.10 %. In objavil vo sfalerite F. Reich a T.
Richter (1863) spektrálnou analýzou na základe charakteristickej indigovo modrej čiary. Názov
dostalo od indigovomodrej spektrálnej čiary. V prírode sa vyskytuje ako prímes niekt. sulfidov
ťaţkých kovov. Po predchádzajúcej úprave sa pripravuje elektrolyticky. In je lesklý, striebrobiely,
–3
veľmi mäkký, neušľachtilý kov, t. t. 156,4 °C, t. v. 2 075 °C, 7,3 g.cm . Na suchom vzduchu je
stále a aţ nad t. t. sa oxiduje na oxid inditý In 2O3. Zahriate v atmosfére chlóru zhorí na chlorid inditý
InCl3.
V zlúč. s inými prvkami je In známe v oxidačnom stupni I aţ III. V rozt. sú stále len zlúč. indité. Zlúč.
II
III
0
II
III
0
indné a indnaté sú nestále a rozkladajú sa na zlúč. indité a In: 3 In = 2 In + In ; 3 In = 2 In + In .
Soli indité sú bezfarebné a zväčša vo vode dobre rozp. In je odolné proti kys. a hydroxidom, pouţíva
sa na ochranu iných kovov pred koróziou, v stomatológii (plombové zliatiny), v polovodičovej
technike, v jadrových reaktoroch (zliatiny Ag–In–Cd). Soli In sú relat. netoxické po podaní p. o., sú
však vysoko toxické po s. c. al. i. v. podaní. Experimentálnu intoxikáciu charakterizuje hemato-,
kardio-, hepato- a nefrotoxickosť.
individonym – pseudonym, kt. patrí iba jednej osobe.
individuácia – 1. biol. proces, pri kt. určitý organizátor ovplyvňuje určitý typ diferenciácie; 2. filozof.
delenie celku na jednotlivosti, odtrhávanie jednotlivého od všeobecného (→holizmus); 3. psychol.

vyzrievanie dynamických štruktúr osobnosti vývojom motivácií, záujmov a utváraním, osobného
štýlu.
Jungov výraz označujúci proces tvorby a špecializácie individuálnej prirodzenosti; psychol. vývoj
jedinca. Ide o proces diferenciácie k rozvoju jedincovej osobnosti. Jednotlivec začína voliť podľa
svojho ,,najlepšieho svedomia“ a podľa svojej hierarchie hodnôt. Podľa Junga je i. ,,vývojom psyché
k celistvosti“. Ide o nevedome prebiehajúci proces zrenia a rozvoja. Prameňom a posledným
dôvodom nášho bytia je dostať sa k najvnútornejšiemu jadru, k sebe samému (Jacobiová, 1965).
individualis, e – [l. individuus nedeliteľný] individuálny, týkajúci sa jedného jednotlivca, osobitý,
svojrázny.
individualisatio, onis, f. – [l. individuus nedeliteľný] →individualizácia.
individualita – [l. individuus nedeliteľný] 1. bytosť, jedinec, osobnosť konštatovaná na základe
najrôznejších vlastností; svojráz, odlišnosť od druhých; 2. psychol. fakt, ţe človek sám seba chápe
ako indivíduum, ako subjekt svojej činnosti, ako nezávislého, slobodného činiteľa, čo sa prejavuje aj
v tendencii odlíšiť sa od druhých, byť svojrázny, originálny, jedinečný.
individualizácia – [individualisatio] činnosť vedúca k osobitnému rozlíšeniu; členenie celku na
jednotlivé časti.
individualizmus – [l. individuus nedeliteľný] 1. postoj, kt. v morálnom a politickom rozhodovaní dáva
prednosť jednotlivej ľudskej osobnosti pred kolektívami, teda rodinou, zdruţením, občianskou
spoločnosťou al. štátom (R. V. Scruton). 2. Politická teória a doktrína, kt. kladie dôraz na vlastné
práva jedinca ako nevyhnutnú podmienku slobody a kt. vyţaduje podstatné obmedzenie regulujúce
mocou štátu a i. kolektívnych orgánov. 3. Filozofická koncentrácia, podľa kt. je indivíduum cieľom
samo osebe, a jeho poslaním je sebarealizácia a sebakultivácia.
individuálna odtlačovacia lyžica – stomat. odtlačkovací nástroj zhotovený v laboratóriu individuálne.
Vyrába sa z rýchlo polymerizujúcej ţivice al. šelaku a je vhodná na zhotovovanie otlačkov čiastočne
ozubených alebo bezzubých čeľustí. Podľa účelu, na ktorý otlačok slúţi, moţno pouţiť alginátovú,
silikónovú alebo zinkoxid-eugenolovú odtlačovaciu hmotu.
individuálne protzetické pomôcky – stomat. pomôcky zhotovené v laboratóriu individuálne pre
kaţdého pacienta. Pouţívajú sa v ordinácii, ako aj v laboratóriu. Patrí sem situačný model,
odtlačkovacia obrúčka, zhryzová šablóna a individuálna odtlačkovacia lyţica.
individuum, i, n. – [l. individuus nedeliteľný] indivíduum, jedinec, jednotlivec.
Individuum biologicum – jednotlivý, samostatný organizmus.
Individuum chemicum – chem. rovnovorodá, čistá látka, produkt čistenia, frakcionovania zmesí
látok. Má určité fyz. a chem. vlastnosti, kt. sa ďalším čistením nemenia. Patria sem jednoduché látky
skladajúce sa z jedného druhu atómov (→prvky) a chem. ďalej neodelíšiteľné al. zloţené (zlúčeniny)
skladajúce sa z viac prvkov, na kt. sa dajú rôznymi zásahmi rozloţiť. Kritérium čistoty látok sú určité
fyz. konštanty, ako je t. t., t. v., hustota, index lomu, špecifická otáčavosť opticky aktívnych látok a i.
®

Indivina – hormónový prípravok obsahujúci →estradiol a →medroxyprogesterón.
indoanilín – druh umelého org. (chinínimínového) farbiva modrého aţ zeleného odtieňa.
Indobene

®

– nesteroidové antireumatikum; →indometacín.

indobufén – kys. (+)-4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-izoindol-2-yl)--etylbenzénoctová, C18H17NO3, Mr
295,34; inhibítor agregácie trombocytov s antiflogistickým a analgetickým
®
®
účinkom, antitrombotikum (K-3920 , Ibustrin ).
Indobufén

®

Indocid – inhibítor syntézy prostanoidov, antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum, spazmolytikum;
→indometacín.
®

Indocollyre
– inhibítor syntézy prostanoidov, nesteroidové antiflogistikum, antipyretikum,
analgetikum, spazmolytikum; →indometacín vo forme očných kv.; pouţíva sa ako prevencia
pooperačného zápalu a na zmiernenie bolestí po fotorefrakčnej keratektómii.
indoctrinatio, onis, f. – [l. in v, na + l. doctrina vyučovanie, vzdelanosť] →indoktrinácia.
indocyanínová zeleň – cardiogreen, inertné, netoxické farbivo, kt. sa pouţíva na meranie srdcového
výdaja.
Indocyanínová zeleň

Indikácie – meranie hemodynamických veličín v kardiológii, najmä srdcového výdaja al. regionálneho prietoku krvi, napr. pečeňou ap. pomocou dilučnej krivky. Podľa jej tvaru moţno tieţ dg.
a kvantifikovať ľavo-pravé skraty v obehu. Farbivo moţno pouţiť aj na angiografiu v oftalmol.
Kontraindikácie – precitlivenosť na jód, gravidita.
Nežiaduce účinky – bradykardia, hypotenzia, anafylaktický šok, raš, urtika, nauzea, dyspnoe,
konjunktivitída.
Postup merania srdcového výdaja: Bolus farbiva (5 mg, deti 2,5 mg, dojčatá 1,25 mg) sa injikuje
pomaly i. v. v 1 ml rozpustidla, príp. do pľúcnice a meria sa krivka koncentrácie farbiva v čase v
systémovom obehu. Meranie moţno vykonať invazívne s pouţitím senzora s vláknovou optikou
zavedeného do a. femoralis al. a. brachialis, príp. neinvazívne s pouţitím denzitometra umiesteného
na lalôčiku ušnice. Priemerne sa zhotovuje 5 dilučných kriviek (dms >2 mg/kg). Najmenej 1 týţd. po
aplikácii farbiva sa nemajú vykonávať vyšetrenia s rádioaktívnym jódom. Pripravený rozt. treba
spotrebovať v priebehu 1 d.
®

Prípravky – Cardio Green (Hynson, Westscott & Dunning).
indofenol – druh umelého org. (chiníniminového) farbiva modréhoho aţ zeleného odtieňa.
indoktrinácia – [indoctrinatio] úsilie zamerané na slepé a odovzdané prijatie určitej doktríny, názoru,
systému hodnôt a postojov. I. vedie k zmene hodnotovej a ideovej orientácie a zakladá na
odmietnutí kritického uvaţovania. Najúčinnejšie pôsobí v období dospievania al. počas dlhodobej
izolácie. Klasická je náboţenská a ideologická i. K. Lorenz ju uviedol do súvislosti s reklamou,
pôsobením hromadných oznamovacích prostriedkov, propagandou a konformizmom. Na i. moţno
pouţiť metódu →brain-washingu.
indol – 2,3-benzopyrol, C8H7N, Mr 117,14; frakcia kamenouhoľného dechtu; vzniká z bielkovín hnitím,
najmä tryptofánu a odbúravaním indiga. Je to bezfarebná kryštalická látka s t. t. 52 °C a t. v. 253 °C.
Znečistený zapácha ako stolica, kt. ho aj beţne obsahuje. V čistom stave má príjemnú kvetinovú
vôňu, takţe sa hojne pouţíva vo voňavkárstve. Vyskytuje sa aj v ruţovom oleji. Z alkylderivátov i. je
dôleţitý 3-metylindol (skatol). Nachádza sa v črevách a vo výkaloch, kde vzniká hnilobným
rozkladom bielkovín (tryptofánu). Vyznačuje sa odporným fekálnym zápachom. Medziproduktom
baktériového rozkladu tryptofánu je kys. 3-indolyl-octová. Pôsobí ako rastový hormón
rastlín, tzv. heteroauxín. Z tryptofánu vzniká dekarboxyláciou 5-hydroxytryptamín
(→sérotonín).
Indol

Z hydroxyderivátov i. má význam indoxyl (3-hydroxyindol). Vyskytuje sa vo forme heteroglykozidu
indikánu v rôznych indigonosných rastlinách. V čreve ţivočíchov vzniká z tryptofánu. Vo forme
indoxylsíranu draselného sa vyskytuje v moči, kde sa dokazuje Obermayerovou a Jollesovou
reakciou (ako tzv. ţivočíšny →indikán).
Alkalické rozt. indoxylu sa ľahko oxidujú uţ vzdušným kyslíkom na →indigo, dôleţité modré farbivo.
Oxidáciou indiga kys. dusičnou sa rozbíja molekula indiga a vzniká izatín (indolinón). Derivát izatínu
difenolizatín (difenolindolinón, oxyfenizatín) a
jeho
diacetylderivát
– 3, 3-bis-(pacetoxyfenyl)indolinón (diacetyloxyfenizatín) sa pouţíva ako laxatívum. Má podobnú štruktúru ako
fenolftaleín. Kys. odvodené od dibenzo[b,d]pyrolu (→karbazolu) majú lokálne anestetické vlastnosti.
K ďalším významným derivátom i. patrí melatonín (5-metoxy-N-acetyltryptamín) ropuší jed
bufotenín, psilocybín a i.
indolacetát – produkt rozkladu →tryptofánu vylučovaný do moču.
indolamíny – aminoderiváty →indolu (napr. sérotonín, tryptamín).
indolencia – (indolentia) bezbolestnosť, necitlivosť voči bolesti, ľahostajnosť, indiferentnosť.
indolens, entis – [l. in nie + l. dolere bolieť] indolentný, nebolestivý, ľahostajný, indiferentný.
indolentia, ae, f. – [l. in nie + l. dolere bolieť] →indolencia.
indolín – 2-dihydroindol; →indol.
indolinón – izatín; →indol.
indolmycín – 5-[1-(1H-indol-3-yl)etyl]-2-(metylamino)-4-(5H)-oxazolón, C14H15N3O3O2, Mr 257,28;
antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces albus.
Indolmycín

indolové alkaloidy – prírodné alkaloidy, v molekulách ktorých je indolová skupina; námeľové
alkaloidy obsahujúce molekulu kys. lyzergovej (klavínový, ergometrínový, ergotamínový a
ergotoxínový typ), alkaloidy kalabarského bôbu (Physostygma venenosum) – fyzostigmín, alkaloidy
mexickej huby Psilocybe mexicana – psilocín a psilocybín.
indolpyruvát – produkt rozkladu →tryptofánu.
®

Indomed
– inhibítor syntézy
spazmolytikum; →indometacín.

prostanoidov,

antiflogistikum,

antipyretikum,

analgetikum,

®

Indomee – inhibítor syntézy prostanoidov, nesteroidové antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum,
spazmolytikum; →indometacín.
®

Indometacin – inhibítor syntézy prostanoidov,
analgetikum, spazmolytikum; →indometacín.
indometacín

–

nesteroidové antiflogistikum, antipyretikum,

[indomethacinum] kys. 1-(4-chlórbenzoyl)-5-metoxy-2-metyl-1H-indol-3-octová,
C19H16ClNO4, Mr 357,81; antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum,
spazmolyti-kum, inhibítor syntézy prostanoidov.
Indometacín

Indikácie – renálne a biliárne koliky (analgéziu vyvoláva zníţením intraduktálneho tlaku).

Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na indometacín, kys. acetylsalicylovú a i. nesteroidové
antiflogistiká. Gravidita a laktácia; i. nie je vhodný u detí. Relat.: peptický vred ţalúdka a
dvanástnika, colitis ulcerosa, závaţné kardiovaskulárne choroby, asthma brochiale, zvýšená
krvácavosť, ťaţšie hepatopatie a nefropatie. I. môţe zhoršiť psychické poruchy, epilepsiu
a parkinsonizmus.
Nežiaduce účinky – nevoľnosť, nauzea, vracanie, bolesti hlavy. Pomalým vstrekovaním moţno
výskyt a intenzitu neţiaducich účinkov zmierniť.
Dávkovanie – pri kolikách 50 mg v 5 – 10 ml aqua pro inj. pomaly i. v. (min. 5 min), príp. po 20 min
opakovať. Pri riedení sa ţltý rozt. vyčíri po 2 min; pri izbovej teplote je stabilný 12 h.
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Amuno , Apo-Indomethacin , Argum , Artracin , Artrinovo , Artrivia , Bonidon ,
®
®
®
®
®
®
®
Catolep , Confortid , Dolcidium , Durametacin , Elmetacin , Chibro-Amuno , Chrono-Indocid ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Idomethine , Imbrilon , Inacid , Indacin , Indobene , Indocid , Indocin , Indocollyre , Indomed ,
®
®
®
®
®
®
®
Indomee , Indometacin , Indomethacinum , Indomethine , Indomod , Indo-Phlogon , Indoptic ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Indorektal , Indo-Tablinen , Indoxen , Indren, Inflazon , Infrocin , Inteban SP , Lausit , Metindol ,
®
®
®
®
®
®
Mezolin , Mikametan , Mobilan , Rheumacin LA , Tannex , Vonum ; meglumínová soľ –
®
Liometacen .
®

Indomethine – inhibítor syntézy prostanoidov, antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum,
spazmolytikum; →indometacín.
®

Indomod
– inhibítor syntézy
spazmolytikum; →indometacín.

prostanoidov,

antiflogistikum,

antipyretikum,

analgetikum,

indonaftén – indén.
®

Indo-Phlogon – inhibítor syntézy prostanoidov, antiflogistikum, antipyretikum, analgeti-kum,
spazmolytikum; →indometacín.
indoprofén – kys. 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-izoindol-2-yl)- -metylbenzénoctová, C17H15N-O3, Mr
®
281,32; analgetikum, nesteroidové antiflogistikum (K 4277 , Bor®
®
®
®
®
®
Ind , Flosin , Flosint , Isindone , Praxis , Reumofene ; (+)-forma
®
dexinprofén – Nedius ).
Indoprofén
®

Indoptic
– inhibítor syntézy
spazmolytikum; →indometacín.

prostanoidov,

antiflogistikum,

antipyretikum,

analgetikum,

indoramín – N-[1-[2-(1H-indol-3-yl)etyl]-4-piperidinyl]-benzamid, C22H25N3O, Mr
1®
adrenergických receptorov s antihypertenzným a bronchodilatačným účinkom (Wy 21901 ;
®
®
®
hydrochlorid C22H26ClN3O – Baratol , Doralese , Vidora ,
®
®
®
Wydora , Wy-pres , Wypresin ).
Indoramín

®

Indorektal
– inhibítor syntézy
spazmolytikum; →indometacín.

prostanoidov,

antiflogistikum,

antipyretikum,

analgetikum,

®

Indo-Tablinen – inhibítor syntézy prostanoidov, antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum,
spazmolytikum; →indometacín.
®

Indoxen
– inhibítor syntézy
spazmolytikum; →indometacín.

prostanoidov,

antiflogistikum,

antipyretikum,

analgetikum,

indoxyl – 3-hydroxyindol, produkt baktériovej degradácie kys. indolovej v črevách, vylučovaný do
moču ako kyseliny, sulfáty, uronidy (vo väčšom mnoţstve pri fenylketonúrii); silne zapáchajúca
látka. Tieţ aglykón glykozidu indikánu.
®

Indren – inhibítor syntézy prostanoidov, nesteroidové antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum,
spazmolytikum; →indometacín.
Indukovateľný – angl. inducible, odpovedajúci na indukciu v smere rastu, tväčšenia ap.; týka sa aj
enzýmov, napr. enzýmy metabolizmu etanolu – MEOS, indukovateľné izoenzýmy syntázy oxidu
dusnatého (NOS)
inductio, onis, f. – [l. inducere uvádzať] →indukcia.
inductor, oris, m. – [l. inducere uvádzať] →induktor.
indukcia – [inductio] 1. vedenie, uvádzanie, vzájomné navodenie.
2. Fyz. magnetická iindukcia: vektor charakterizujúci intenzitu magnetického poľa vnútri magnetika, na
ktoré pôsobí magnetické pole; chelektromagnetická indukcia je vznik elekt. prúdu v uzavretom
vodivom obvode pri zmene toku magnetickej i. plochou, kt. tento vodivý obvod ohraničuje. Objavil ju
Faraday. Elektromagnetická induckia: vznik elektromaotorického napätia v cievke časovou zmenou
magnetického toku vnútri cievky. Umoţnila konštruovať stroje na výrobu elekt. prúdu a rozvoj
elektrotechiky. Vzniknutý prúd sa nazýva indukovaný prúd a napätie, kt. ho vyvoláva, indukované
napätie. Indukčné účinky má len premenné magnetické pole.
Indukované napätie vzniká aj na koncoch vodiča, kt. sa pohybuje v magnetickom poli tak, ţe pretína
indukčné čiary magnetického poľa (obr. 1). Ak sa vodič pohybuje v smere indukčných čiar, indukcia
nevzniká.

Obr. 1. Vznik indukovaného napätia na koncoch vodiča, ktorý sa pohybuje v
magnetickom poli

V homogénnom magnetickom poli s magnetickou i. B prechádza plochou S magnetický indukčný
tok,
F = B.S = BS cos 
kde S je vektor plochy vodiča a a je uhol, kt. zviera vektor B s vektorom S (obr. 2).

Obr. 2. Indukčný tok

2

Jednotka indukčného toku je weber (Wb). Je to tok i. 1 T prechádzajúci kolmo plochou 1 m .
Keď sa mení indukčný tok plochou uzavretého obvodu, obvodom prechádza indukovaný prúd, kt. je
tým väčší, čím rýchlejšia je zmena indukčného toku. Smer indukovaného prúdu určuje Lenzovo
pravidlo: Indukovaný prúd má vţdy taký smer, ţe svojimi účinkami pôsobí proti zmene, kt. ho
vyvolala. Napr. pri pribliţovaní magnetu k cievke vzniká v nej indukovaný prúd, kt. spôsobuje
magnetické pole opačne orientované. Pri vzďaľovaní magnetu od cievky vzniká v nej indukovaný

prúd, kt. spôsobuje magnetické pole súhlasne orientované. Vzťah medzi veľkosťou indukovaného
elektromotorického napätia a rýchlosťou zmeny magnetického indukčného toku sa nazýva podľa
objaviteľa Faradayovým indukčným zákonom, kt. znie:
Indukované elektromotorické napätie sa rovná záporne vzatej rýchlosti zmeny magnetického
indukčného toku.
Indukované napätie ui moţno teda písať v tvare

ui = – –––


t

kde 
t. Pri vzniku indukovaného napätia nezáleţí
na tom, či je zmena toku magnetickej i. vyvolaná pohybom vodiča v magnetickom poli al. zmenou
magnetického poľa.
Ak sa kovové telesá nachádzajú v premenlivom magnetickom poli v dôsledku elektromagnetickej i.
vznikajú v nich Foucaltove (vírivé) prúdy. Smer vírivých prúdov je podľa Lenzovho pravidla taký, ţe
svojimi účinkami pôsobia proti zmene, kt. ich vyvolala.
Ak sú Foucaltove prúdy vyvolané napr. pohybom kovového vodiča v magnetickom poli, ich účinok
podľa Lenzovho pravidla te taký, ţe sa snaţia tento pohyb zastaviť. Jadrá transformátorov,
elektromotorov a generátorov by sa Foucaltovými prúdmi silno zahrievali a zoslabovali by prim.
magnetické pole. Preto sa vyrábajú z navzájom izolovaných a pomerne tenkých plechov.
Ak vodičom začína pretekať prúd, vzniká v jeho okolí magnetické pole. Pri prerušení prúdu
magnetické pole zaniká. Tieto zmeny magnetického poľa vyvolávajú na svorkách vodiča indukované
elektromotorické napätie, a to všeobecne pri kaţdej zmene prúdu prechádzajúce-ho vodičom. Tento
jav sa vola vlastná i.
3. Fyziol. zosilňovanie podráţdenia po predchádzajúcom útlme a zosilňovanie útlmu po
predchádzajúcom podráţdení; v th. malignít (najmä v hematológii) úvodná útočná etapa th.;
v pôrodníctve indukcia pôrodu liekmi (napr. oxytocín, prostaglandíny), ktoré podporujú a zosilňujú
kontrakcie maternice; v anesteziológii časový úsek od začiatku anestézie do dosiahnutia stavu
vhodného na operáciu; jedno zo štádií hypnózy, proces nárastu objemu alebo aktivity enzýmu,
usmernenia vývoja pri embryogenéze (súčasť procesu smerujúceho k diferenciácii buniek).
V Pavlovovej fyziol. vzájomné ovplyvňovanie procesu podráţdenia a útlmu v mozgovej kôre.
Akýkoľvek vonkajší podnet, kt. vyvolá podráţdenie a vznik ohniska v mozgovej kôre a súčasne v
jeho okolí opačný dej – útlm. I. môţe byť pozit. (zvýšenie efektu nasledujúcich procesov
podráţdenia) al. negat. (proces podráţdenia indukuje v okolí ohniska podráţdenia proces útlmu a
naopak okolo útlmového ohniska sa indukuje zóna podráţdenia).
4. Filozof. myšlienkový prechod od jednotlivého k všeobecnému. Opačný proces – dedukcia – je
myšlienkový pochod, pri kt. sa z dajakých daných tvrdení (premís) odvodzujú iné tvrdenia (závery),
a to podľa logických pravidiel, kt. zaručujú, ţe odvodené závery sú vţdy pravdivé, ak sú pravdivé
všetky premisy. V tradičnom poňatí sa ním rozumie myšlienkový prechod od všeobecného k
jednotlivému. Toto tradičné poňatie i. vychádzalo z toho, ako Aristoteles chápal dôkaz súdu
prostredníctvom sylogizmu a nezodpovedá uţ úplne modernej vede.
Deduktívny dôkaz má kľúčovú úlohu vo výstavbe tzv. deduktívnych vied, ku kt. patrí logika
a matematika. V modernej logike je dedukcia zaloţená na uplatňovaní presne definovaných
logických pravidiel, čo umoţňuje od základného tvrdenia, kt. prijímame ako pravdivé, t. j. od
axiómov, dospieť k novým pravdivým tvrdeniam, teorémam, uskutočniť tzv. deduktívny dôkaz.

Povaha skúmaných javov v spoločenských vedách, sociológii neumoţňuje väčšinou výstavbu teórie
dedukciou. I. sa uplatňuje viac v empirickej práci, dedukcia v teoretickej oblasti. Optimálne je vţdy
spájanie oboch prístupov, resp. ich nadväznosť. Empirizmus programovo ustrnie na opise
empirických faktov bez toho, aby ašpiroval na odvodení teórie (nepouţíva teda ani i. ani dedukciu).
Na nerelevantnosť i. pre vedu poukázal K. Popper. Preberá Humeovo stanovisko, ţe nemoţno
ospravedlniť zákonitosť pomocou pozorovania, pretoţe akékoľvek všeobecné tvrdenie vţdy
prekračuje skúsenosť. To ţe empirické tvrdenie nemoţno nikdy verifikovať, je jeho hlavnou
námietkou proti logickému pozitivizmu. Okrem toho Popper odmieta aj zásadu, ţe poznanie sa
začína pozorovaním, od kt. sa prechádza k zovšeobecneniu, pretoţe kaţdé pozorovanie je podľa
neho uţ určené, impregnované teoretickými hľadiskami. Namiesto toho navrhuje hypotetickodeduktívny model, keď z teórie dedukujeme empiricky testovateľné (falzifikovateľné) dôsledky. Test
sa potom zameriava na vyvrátenie, nie na obhajobu teórie (kritický →racionalizmus).
indukčnosť – elekt. L, vzťah medzi magnetickým indukčným tokom  a prúdom I, kt. preteká
obvodom,  = LI.
I. je vlastnosť cievky, kt. pri zmene prúdu vyvoláva v nej protipôsobiace vnútorné napätia, a to tým
väčšie, čím rýchlejšia je časová zmena prúdu.
Elektromotorické napätie ui vlastnej indukcie s indukčnosťou L je

ui = – ––– = L –––
t
t

I

Na základe toho sa i. L číselne rovná elektromotorickému napätiu vznikajúcemu v obvode, v kt. sa
mení prúd o jednotku za jednotku času.
Jednotkou i. je henry (H). I. 1 H má vodič, na kt. koncoch sa zmenou prúdu o 1 A za 1 s indukuje
napätie 1 V.
indukčný účinok – fyz.-chem. elektrónový efekt, efekt I, tendencia atómu al. skupiny priťahovať al.
odpudzovať elektróny po -väzbách.
Kaţdý atóm sa vyznačuje určitou elektronegativitou, t. j. väčšou al. menšou ochotou priťahovať k
sebe elektróny. Ideálna kovalentná väzba môţe preto existovať len medzi rovnakými atómami (ak
nie je polarizovaná napr. katalyzátorom), napr. H–H, Cl–Cl atď. V prípade spojenia nerovnakých
atómov al. skupín, napr. R–CH2–Cl, R–CH2–NO2, nastáva polarizácia väzieb smerom k
elektronegatívnejšiemu atómu.
Vo väzbách C–X, kde X je elektronegatívnejšie ako uhlík a priťahuje k sebe elektróny, hovoríme, ţe
X prejavuje záporný i. ú. (–I), kt. sa znázorňuje C→X. Ak je X menej elektronegat. ako uhlík, ide o
kladný i. ú. (+I) a znázorňuje sa C←X. Obidva efekty sa vzťahujú na vodík (H), o kt. sa prepokladá,
ţe nemá i. ú.
X→CR3

H–CR3

X←CR3

efekt +I

štandard

efekt –I

Efektom +I sa vyznačujú atómy al. skupiny, kt. odpudzujú elektróny, napr. –NH–, –O–, –Se–, –S–;
(CH3)3C– > (CH3)2CH– > CH3–CH2– > > CH3– atď.
Efekt –I sa pozoruje pri atómoch al. skupinách, kt. priťahujú elektróny, napr. –F > –Cl > –Br – > –I; –
C≡CR > –CR=CR2; NO2, CN, SO3H atď.
Efekty I nevyvolávajú len polarizáciu väzby C–X, ale sa prenášajú aj na ďalšie väzby, pričom ich
účinok so vzdialenosťou rýchlo klesá:

Okrem efektov I sa v nenasýtených molekulách org. látok prejavujú aj →mezomérne účinky (efekty
M).
Skupina CH=O vyvoláva efekty –M, –I. Skupina (CH3)2N vyvoláva efekty +I, –I a +M. Pri
aromatických substituovaných derivátoch v závislosti od uplatnenia sa efektov I, resp. efektov M
nastáva ich orientujúci účinok na novonastupujúci substituent pri elektrofilných substitučných
reakciách.
indukovaná porucha s bludmi – symbiotická →psychóza.
indukovať – navodiť; →indukcia. Napr. zápalz určitých oblastí môţu indukovať zápaly v blízkych
oblastiach; postihnutie jedného oka môţe indukovať postihnutie druhého oka (sympatická oftalmia).
induktancia – elekt. zdanlivý odpor samoindukcie, napr. cievky, ak ňou prechádza striedavý elekt.
prúd.
induktivita – schopnosť vyvolávať elektromagnetickú indukciu.
induktivizmus – smer pouţívajúci indukciu, induktívne metódy vo vede, vo výskume.
induktometer – druh cievky s premennou indukčnosťou.
induktor – [inductor] 1. elektr. generátor na ručný pohon pouţívaný na meranie izolácie al. na
vysielanie signálov v niekt. telefónnych prístrojoch; 2. elekt. indukčný prístroj transformujúci nárazy
prúdu malého napätia na prúdové nárazy veľkého napätia; 3. biochem. Špecifická molekula, ktorá
vyvolá syntézu príslušného indukovaného →enzýmu; ide obvykle o substrátpre daný enzým.
indulgencia – [indulgentia] 1. trpezlivosť, miernosť, ohľaduplnosť, zhovievavosť; 2. práv. povolenie
odkladu; 3. práv. odpustenie trestu.
indult – predĺţenie lehoty; počkanie, povolenie, súhlas.
indurácia – [induratio] stvrdnutie tkaniva podmienené zmnoţením väziva.
induratio, onis, f. – [l. indurare strdnuť] →indurácia.
Induratio cyanotica – cyanotická indurácia, následok dlhotrvajúcej stázy krvi v orgánoch.
Indutratio fusca pulmonum – hnedá indurácia pľúc, následok dlhotrvajúcej stázy krvi v malom
obehu.
Induratio grisea pulmonum – ukladanie antrakotického pigmentu spolu s kalcifikáciou jazviacich
sa loţísk pľúcnej tbc.
Induratio penis plastica – stvrdnutie penisu nadmernou tvorbou väziva, príp. s kalcifikáciami, kt.
môţe výrazne porušovať funkciu. Penis sa pri erekcii zakrivuje (deviuje; niekedy pripomína vyhťaom
lietadlo typu Condcorde) a erekcia býva bolestivá. V etiológii sa pripisuje význam mikrotraumám,
infekcii, určitej predispozícii k nadmernej fibroplázii. Choroba vykazjuje príbuznosť s Dupuytrenovou
kontraktúrou.Th. je obyčajne chirurgická, skúšajú sa aj niekt. lieky (kortikoidy, kolagenáza a i.)
perorálne alebo injikované do loţiska; →Peyronieho choroba.
induratus, am um – [l. indurare stvrdnúť] indurovaný, stvrdnutý, tuhý.
indusium, i, n. – [l.] ţenské spodné šaty. I. griseum – tenká vrstva sivej hmoty na povrchu corpus
callosum (stratum griseum corporis callosi); časť formácie cornu Ammonis, funkčne napojená na
limbický systém.
industria, ae, f. – [l.] činnosť.
industrius, a, um – [l.] činný, pracovitý.
inebrianciá – [inebriantia] opojné prostriedky.

inebriatio, onis, f. – [l. inebriare opiť] inebriácia, otrava alkoholom, opilosť.
inedia, ae, f. – [l. in nie + l. edere jesť] hladovanie, hladovka.
inefficax, acis – [l.] neúčinný, neefektívny.
®

Inegy – kombinované hypolipidemikum obsahujúce ezetimib a simvastatin; pouţíva sa v th. prim.
Hypercholesterolémie a zmiešanej dyslipidémie.
inemendiabilis, e – [l.] nenapraviteľný.
inercia – [inertia] 1. nečinnosť, neúčinnosť, ľahostajnosť, nepohyblivosť; 2. fyz. vlastnosť hmoty zostať
v pokoji relat. k inerciálnej sústave al. sa rovnomerne pohybovať po priamke bez pôsobenia
vonkajších síl; zotrvačnosť.
iners, inertis – [l.] inertný, nečinný, neúčinný, ľahostajný.
inertia, ae, f. – [l.] →inercia.
inertné plyny – starší názov vzácnych plynov: hélium, neón, argón, kryptón, xenón, príp. radón; za
istých podmienok sa ako vzácne plyny správa aj dusík a oxid uhličitý.
inervácia – [innervatio] 1. anat. prestúpenie tkaniva nervovými vláknami; nervové zásobenie tkaniva,
resp. orgánu; určenie, s kt. časťami nervstva súvisí určitý orgán prostredníctvom periférnych nervov;
2. fyziol. prítok nervových impulzov.
inexpletus, a, um – [l. in nie + l. explere vyplniť] nenasýtený.
in extremis – [l.] krátko pred exitom, v poslednej chvíli ţivota.
INF – skr. interferón; tieţ IFN.
®

Infadin – prípravok obsahujúci vitamín D2; →ergokalciferol.
®

Infadolan – masť s epitelizačnými účinkami obsahujúca vitamín A a D.
infamia, ae, f. – [l. in nie + l. fama povesť] infámia, potupa, hanba, pohana.
infamis, e – [l. in nie + l. fama povesť] infámny, hanebný, potupný.
®

Infanrix hexa – jeden z typov hexavakcíny (proti diftérii, tetanus, pertussis, hepatitíde B,
poliomyelitíde a H. influenzae typu B – invazívnej hemofilovej infekcii)
infans, antis, m., f. – [l.] dieťa, nemluvňa.
infanticidium, i, n. – [l. infans dieťa + l. caedere zabiť] infanticídium, vraţda dieťaťa. Problém známy
od dávnovekých krutých rituálov po súčasné vraţdy novorodencov väčšinou ich matkami. Asi ½ i.
vykonávajú matky, kt. sami uskutočnia samovraţdu pod vplyvom svojej depresie al. schizofrénie,
príp. psychopatie (motívom je ,,zneuctenie“ mimomanţelským pôrodom). Metódou vraţdy býva
najčastejšie strangulácia al. udusenie, zriedka bodná zbraň.
infantilis, e – [l.] detský, detinský, na stupni detského vývoja.
infantilismus, i, m. – [l. infantilis detský] →infantilizmus.
Infantilismus cardialis – kardiálny infantilizmus, vyskytujúci sa pri niekt. ťaţkých ochoreniach
srdca, najmä srdcových chybách a reumatickej horúčke v detstve.
Infantilismus hypophysarius – hypofýzový, pituitárny infantilizmus, vzniká následkom zníţenej
funkcie hypofýzy; →Lorainov sy. (→infantilismus).
Infantilismus intestinalis Herteri – intestinálny Herterov infantilizmus, vyvolaný chron. ochorením
GIT.

Infantilismus motoricus – ľahká mozgová dysfunkcia v najranejšom štádiu vývoja dieťaťa, kt.
charak-terizuje neobratnosť. Je následkom nezrelosti mozočkových funkcií al. sy. vývoja dyspraxie–
dysgnózie.
Infantilismus pituitarius →infantilismus hypophyseus.
Infantilismu pterygonuchalis – Ullrichov-Turnerov sy.
Infantilismus renalis – renálny infantilizmus, vyskytuje sa pri niekt. ochoreniach obličiek,
charakterizuje ho porucha rastu; renálny nanizmus.
Infantilismus sexualis – pohlavný, sexuálny infantilizmus, zotrvávanie detského genitálu a
chýbanie sek. pohlavných znakov po 20. r. ţivota.
infantilitas, atis, f. – [l. infans dieťa] infantilita, detskosť, oneskorený, zaostalý vývoj.
infantilizmus – [infantilismus] 1. oneskorený telesný a pohlavný vývoj, zastavenie vývoja na detskom
stupni; 2. syn. puerilizmus, psychický stav dospelého človeka charakterizovaný prejavmi a
správaním dieťaťa, najčastejšie vo veku puberty al. ranej adolescencie. V psychiatrii ide o
prechodné poruchy napr. pri rekonvalescencii po akút. otravách, prebudení z inzulínovej kómy a
mrákotných stavoch, kde sa pacient správa ako malé dieťa (dţavoce, mazná sa, príp. o sebe hovorí
v 3. osobe, pouţíva deminutíva a detské výrazy).
infarctus, us, m. – [l. infarcire preplniť krvinkami] →infarkt.
Infarctus aciduricus – acidurický infarkt, pruhovité uloţeniny kryštálov kys. močovej v obličkových
papilách.
Infarctus anaemicus →iifarctus blandus.
Infarctus blandus – i. anaemicus, blandný, neinfikovaný infarkt, infarkt bez baktérií, pri koagulačnej
nekróze v štádiu úplnej ischémie.
Infarctus cordis – infarkt srdca.
Infarctus haemoglobinuricus – hemoglobinurický infarkt, infarkt vyvolaný hemoglobínovou
zrazeni-nou, valcami v obličkových tubuloch.
Infarctus haermorrhagicus – hemoragický infarkt, infarkt preplnený erytrocytmi ischemická
nekróza so sek. vzniknutým hemoragickým edémom pri ţilovom refluxe.
Infarctus laminaris – laminárny infarkt postihujúci len určitú vrstvu komorovej svaloviny srdca.
Infarctus myocardii – infarkt myokardu, infarkt srdcového svalu.
Infarctus placentae – infarkt placenty, plodového koláča.
Infarctus pulmonum – pľúcny infarkt.
Infarctus renis – obličkový infarkt.
Infarctus septicus – septický infarkt, infarkt zmenený infekciou al. vyvolaný infikovaným embolom.
Infarctus trasmuralis – transmurálny infarkt, postihujúci stenu orgánu v celej jej hrúbke.
Infarctus Zahni – Zahnov infarkt pečene vyvolaný upchatím vetiev vrátnice.
infarkt – [infarctus] ischemická nekróza, odumretie tkaniva po zastavení prívodu krvi následkom
uzavretia tepny. I. postihuje zásobovaciu oblasť uzavretej tepny a má najmä v orgánoch, kde sú
koncové artérie, klinovitý chartakter. Ak vznikla nekróza v štádiu úplnej ischémie, kde bol ţilový
reflux z okolia nepatrný, vznikne anemický (biely) i. Ak pred vlastnou nekrotizáciou začala do
poškodeného úseku silne refluxne prúdiť krv, vzniká hemoragický (červený) i.

Príkladom bieleho infarktu je i. obličky. Makroskopicky má ţltobelavú farbu a klinovitý tvar s bázou
na povrchu obličky. Spočiatku sa mierne vyklenuje nad povrch, na reze má v dôsledku koagulácie
tekutiny, kt. obsahuje, oproti okoliu suchší vzhľad. Typický i. vykazuje tri zóny. Centrálna časť i.
obyčajne úplne nekrotizuje, kým na periférii je nekróza len čiastočná a v priľahlých častiach býva
zóna retenčnej steatózy. Zónu čiastočnej nekrózy ohraničuje leukocytový lem a vrstva okrajovej
hyperémie. Ak je centrálna nekróza malá, zóna hyperémie výrazná, vzniká zmiešaný i. V ďalšom
vývoji sa i. obličky zmenšuje resorpciou vody, neskôr sa môţe väzivovo opuzdriť, príp. celý zjazviť.
Príkladom červeného infarktu je i. sleziny. Celé loţisko je max. preplnené krvou, preto je tmavofialovočervené al. tmavofialové. Neskôr sa i. odfarbuje rozpadom erytrocytov a difúziou hemoglobínu
do okolia. Staršie, tzv. dekolorované i. sa môţu podobať bielemu i. Ďalším príkladom červeného i. je
i. pľúc. Vzniká pri embolickom uzávere vetvy a. pulmonalis v dôsledku refluxu krvi pri zlyhávaní
ľavého srdca; →embolia a. pulmonalis.
Infarkt myokardu – [infarctus myocardii] IM, ireverzibilná nekróza časti srdcového svalu, takmer
vţdy následkom aterosklerózy vencovitých tepien; →ischemická choroba srdca. Incidencia ~ 500 na
5
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10 muţov a 300 na 10 ţien za rok. Asi 50 % úmrtí nastáva do 2 h od zjavenia sa príznakov; 60 %
zomiera pred prijatím do nemocnice, v nemocnici 10 – 20 %.
Klin. obraz – dominujúcim príznakom je bolesť obvykle väčšej intenzity a dlhšieho trvania ako (30
min) pri angina pectoris, má však podobný charaklter, býva spojená s nauzeou, vracaním, potením
a extrémnou túzkosťou. Pomerne časté sú bezbolestné („tiché“) IM (napr. u starých ľudí).
Objektívne sa zisťuje úzkostný vzhľad a správanie, studený pot, tachykardia, TK môţe byť zvýšený
al. nízky. Môţe byť sinavosť a mierne zvýšená teplota (< 38,5 ºC). Môţu byť prítomné prejavy
komplikácií (ľavostranné zlyhanie srdca: dýchavica, rachoty).
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy a EKG: typické sú elevácia segmentu ST, inverzia vlny T
a prítomnosť vlny Q vo zvodoch priľahlých k IM. Vo zvodoch protiľahlých miestu IM môţu byť
„zrkadlové“ depresie ST. Neprítomnosť vlny Q pri dokázanom IM (non-Q IM) sa spája s vyšším
rizikom ďalšieho IM. K dg. prispieva nález zvýšenej aktivity sérových enzýmov(CK, AST, LD),
myoglobínu, troponínu a celkových príznakov zápalu (leukocytóza, CRP). Na rtg snímke pľúc treba
vylúčiť disekciu aorty, hľadať príznaky zlyhania, sledovať zmeny srdcového tieňa. Dg. významná je
aj echokardiografia a scintigrafia. Okrem rozsahu IM je dôleţitá aj jeho lokalizácia a hĺbka.
Najčastejšími lokalizáciami sú IM dolnej steny (tzv. diafragmatický), pri postihnutí a. coronaria dextra
a IM prednej (anteroseptálnej) steny pri postihnutí r. interventricularis anterior alebo IM bočnej
(anterolaterálnej) steny pri postihnutí r. circumflexus. Podľa hĺbky sa rozozáva transmurálny (tzv. Q,
postihujúci celú stenu myokardu) a netransmurálny (tzv. nonQ, postihujúci len jej časť).
Th. – začína sa ihneď po vyslovení podozrenia na IM. Zahrňuje podanie nitrátov, kys.
acetylsalicylovej, opiátov, upokojenie, profylaxiu, resp. th. arytmií (atropín al. izoprenalín pri
bradykardii,-blokátory pri tachykardii a na prevenciu fibrilácie. Pacienta treba čo najrýchlejšie
transportovať na koronárnu jednotku.
V th. sa posledných 10 r. 20. stor. označuje ako reperfúzna éra. Charakterizuje ju včasnou
trombolytickou th., realizácia tansluminálnej koronárnej angiolastiky (PTCA), aplikáciou stentov
a neodkladnou chir. revaskularizáciou. Trvanie hospitalizácie a nemocničnej smrtnosti zniţuje th.
kys. acetylsalicylovou, -blokátormi, I-ACE a vazodilatanciami. U pacientov s eleváciou segmentu
ST treba čo najskôr začať s trombolytickou th., kým u pacientov bez elevácie ST nie je táto th.
indikovaná. Trombolytiká sa podávajú aj pri novo vzniknutej ramienkovej blokáde, kt. u pacientov
s ľavoramienkovou blokádou zastiera eleváciu ST typické pre akút. IM. Stenokardie trvajú v takýchto
prípadoch obvykle > 20 min.

Aj v neskoršej fáze je vhodné riešenie stavu vencovitých tepien angioplastikou, príp. bypassom.
Dôleţitá je rehablitácia a sekundárna prevencia (antiagregačná th., dlhodobé podávanie blokátorov al. inhibítorov ACE, ţivotospráva a th. rizikových faktorov (antihypertenzíva,
antihyperlipoproteinemiká ap.). U pacientov so zlou prognózou (hypotenzia, kongestívne zlyhanie
srdca, pretrvávajúci al. opakovaný výskyt IM) je indikovaná katetrizácia srdca a revaskularizácia.
IM sa hojí väzivovou jazvou, ktorá je menej hodnotná ako vlastná svalovina. Perspektívne je vyuţitie
kmeňových buniek. Dôsledkom rozsiahleho (al. opakovaného) IM môţe byť zhoršovanie kontraktility
srdca s moţnosťou vzniku srdcového zlyhania. Rozsiahla jazva môţe mať za následok vznik
aneuryzmy. Neskorou komplikáciou je perikarditída (Dresslerov sy.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Indikácie trombolytickej terapie (ACC/AHA, 1999)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trieda I
1. Elevácia segmentu ST >0,1 mV v 2 al. viacerých susediacich zvodoch >12 h od vzniku AIM, vek >75 r.
2. Ramienková blokáda zastierajúca eleváciu segmentu ST a anamnéza svedčiaca pre AIM
Th. je úspešná bez ohľadu na pohlavie, prítomnosť diabetu, TKs <180 mm Hg, srdcovú frekvenciu al. anamnézu prekonaného AIM. Prínos th. je väčší u pacientov s predným AIM, diabetom, nízkym TKs (<100 mm
Hg) a s tachykardiou (>100/min). Čím skôr sa začne th., tým je účinnejšia, najviac je účinná do 3 h, ale prínosom je do 12 h. Menší úspech sa dosahuje pri inferiórnom AIM, s výnimkou podskupiny pacientov so
súčasným AIM pravej komory (elevácia segmentu ST v RV1–RV4) a pacientov s depresiou segmentu ST
v hrudníkových zvodoch, kt. sú prítomné pri AIM zadnej steny (infarctus parietis posterioris), kt. je častý pri
okôúzii veľkej cirkumflexnej vencovitej tepty.
Trieda IIa
1.Elevácia segmentu ST, vek > 75 r. U pacientov >75-r. je riziko úmrtnosti vysoké pri trombolytickej th., ako aj
bez nej. Úspech th. je niţší ako u < 75-r.
Trieda IIb
1. Elevácia segmentu ST, trombolytická th. medzi 12. a 24. h
2. TKs pri príchode > 180 mm Hg a/al. TKd > 110 mm Hg u pacientov s vysokým rizkom. Pri oneskorení
trombolytickej th. jej realizácii medzi 12. a 24. h. je len malá účinnosť.
Trieda III
1. Elevácia segmentu ST. Trombolytická th. do 24 h. od vzniku AIM, ústup stenokardie
2. Depresia segmentu ST. V neprítomnosti elevácie ST trombolytická th. nie je účinná bez ohľadu na nález na
EKG
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kontraindikácie trombolytickej terapie (ACA/AHA, 1999)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Absolútne kontraindikácie
• Predchádzajúce krvácanie do mozgu v ktoromkoľvek čase; iné cerebrovaskulárne príhody v predchádzajúcom
roku
• Intrakraniálny nádor
• Aktívne interné krvácanie (nezahrňuje menštruáciu)
• Podozrenie na disekciu aorty
Relatívne kontraindikácie
• Ťaţká nekontrolovaná artériová hypertenzia pri prijatí (TK > 180/110 mm Hg)
• Anamnéza predchádzajúcej cerebrovaskulárnej príhody al. známa intracerebrálna patológia nezahrnutá do
absol. kontraindikácií
• Súčasné uţívanie antikoagulancií v th. dávkach (INR ≥ 2 – 3), známa hemoragická diatéza
• Čestvý úraz (pred 2 – 4 týţd.) vrátane úrazu hlavy al,. traumatická, príp. prolongovaná resuscitácia (> 10 min)
al.l veľký chir. výkon (pred menej ako 3 týţd.)
• Nekomprimovateľné cievne punkcie
• Čerstvé interné krvácanie (pred 2 – 4 týţd.)
• Gravidita
• Aktívny peptický vred

• Anamnéza ťaţkej artériovej hypertenzie
• Pre streptokinázu/anistreplázu: prechádzahjúce podanie pred 5 d aţ 2 r. al. predchádzajúca alergická reakcia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uzáver a. hepatica v pečeni vyvolá obyčajne náhly exitus, takţe sa výraznejšie zmeny nestačia
vyvinúť. Pri postihnutí menšej vetvy sa môţe vyvinúť anemický i., (častejšie pri súčasnej poruche
portohepatálneho obehu). Pri trombotickom uzávere v. portae v pečeni sa môţe pri súčasnej
obehovej nedostatočnosti vyvinúť tzv. Zahnov i. Má klinovitý al. nepravidelný tvar a makroskopický
vzhľad max. venostázy, kým mikroskopicky obraz centrolobulárnej nekrózy.
Infarkt čreva – [infarctus intestini] majú vzhľadom na početné kolaterály hemoragický charakter
podobný hemoragickému →infarzovaniu. Vyvíjajú sa len pri uzávere väčšej tepny.
Mozgový infarkt – [infarctus cerebri] má obyčajne charakter kolikvačnej nekrózy (encefalomalácia). Podľa prímesi erytrocytov sa rozoznáva biela a červená encefalomalácia; jej charakter
závisí od miesta uzáveru tepny a roz- dielov kolaterálneho obehu v rôznych oblastiach CNS, ako aj
od aktuálneho stavu systémového obehu.
infarsatio (onis, f.) haemorrhagica – [l. infarcire preplniť erytrocytmi] hemoragické →infar-zovanie.
infarsus, a, um – [l. infarcire preplniť erytrocytmi] infarzovaný, preplnený, prepchatý (krvinkami).
infarzovanie – [infersatio] infarzácia, preplnenie tkaniva erytrocytmi pri zamedzení odtoku krvi, kt. sa
končieva aj odumretím tkaniva. Hemoragické i. je hypoxemická nekróza tkaniva, kt. vzniká pri
pasívnej →hyperémii, keď sa zastaví prietok krvi v kapilárach (venostáza) . Infarzovaný orgán má
obyčajne tmavofialovočervenú aţ tmavofialovú farbu. Mikroskopicky je nekrotické tkanivo max.
preplnené krvou.
Hemoragické infarzovanie sa vyvíja najčastejšie na tenkom čreve pri trombóze v. portae.
Makroskopicky sa črevo podobá krvavničke, mikroskopicky ide o nekrózu najprv sliznice, potom
celej steny s max. prestúpením tkaniva erytrocytmi. Podobný nález vzniká pri uzávere a.
mesenterica superior v dôsledku ţilového refluxu (arkádovité usporiadanie ţíl s početnými
kolaterálami). Ďalším príkladom hemoragického infarzovania je červená encefalomalácia pri
trombóze vnútrolebkových ţilových splavov al. mozgových ţíl.
infaustus, a, um – [l.] infaustný, nepriaznivý.
infectio, onis, f. – [l.] →infekcia.
Infectio coccobacillaris – kokobacilárna nákaza, vyvolaná gramnegat. črevnými baktériami.
Infectio contacta – i. directa, kontaktná nákaza, infekcia priamym stykom s pacientom.
Infectio cryptogenes – kryptogénna infekcia, nákaza zo skrytých zdrojov.
Infectio directa – priama nákaza, vzniknutá priamym stykom s chorým.
Infectio endogenes – endogénna infekcia, nákaza vnútorného pôvodu.
Infectio exogenes – exogénna nákaza, vonkajšieho pôvodu.
Infectio focalis – fokálna, loţisková infekcia, vyplavovanie choroboplodných zárodkov z chron.
loţiska.
Infectio haematogenes – hematogénna nákaza, infekcia širiaca sa krvným prúdom.
Infectio indirecta – indirektná, nepriama nákaza, napr. poţitím kontaminovaného jedla.
Infectio latens – latentná infekcia, skrytá nákaza, utajená prítomnosť choroboplodných zárodkov
v tele bez prejavov ochorenia.

Infectio nosocomialis – nozokomiálna nákaza, nemocničná infekcia, získaná v nemocnici.
Infectio per continuitatem – nákaza širiaca sa z jedného miesta na iné postupným prenikaním cez
tkanivo.
Infectio percutanea – perkutánna nákaza, infekcia šíriaca sa do organizmu zo zdroja, kt. je v koţi.
Infectio primaria – prvotná, pôvodná nákaza.
Infectio secundaria – druhotná infekcia, druhotná nákaza, pripájajúca sa k prvotnej nákaze.
Infectio stapohyloccica – stafylokoková nákaza.
Infectio streptococcica – streptokoková nákaza.
Infectio zoogenes – zoogéna nákaza, infekcia ţivočíšneho pôvodu.
infectiositas, atis, f. – [l. inficere nakaziť] infekciozita, nákazlivosť, schopnosť mikróbov vyvolať
ochorenie, keď vniknú do tela.
infectiosus, a, um – [l. inficere nakaziť] infekčný, nákazlivý, vyvolaný infekciou, nákazou.
infectologia, ae, f. – [l. infectio nákaza + g. logos náuka] →infektológia.
®

Infectomox – širokospektrálne penicilínové antibiotikum; →amoxycilín.
infectus, a, um – [l. inficere nakaziť] infikovaný, nakazený.
infectus, us, m. – [l. inficere nakaziť] →infekcia.
Infectus primarius (tbc) – primárny tbc infekt (afekt), loţisko tbc zápalu pri prvom stretnutí tela s
infekciou.
infecunditas, atis, f. – [l.] neplodnosť.
infencundus, a , um – [l.] neplodný.
infekcia – [infectio] vstup pôvodcu nákazy do organizmu hostiteľa a pomnoţenie al. vývoj tohto
pôvodcu v tkanivách, proces sprevádza imunitná odpoveď hostiteľa. Výsledkom je inaparentné al.
manifestné ochorenie. Pojem i. nie je sy. pre infekčné ochorenie.
Prenos i. môţe byť: 1. priamy – zdroj je v priamom kontakte s vnímavou osobou; 2. kvapôčkový –
priame vmetenie kvapky obsahujúcej infekčný agens zo zdroja na nosovú al. ústnu sliznicu, príp.
spojovku vnímavej vnímavej osoby (napr. väčšina akút. respiračných i. vrátane chrípky); 3.
transplacentárny; 4. pohryzením, poškriabaním zvieraťom.
Ascendentná infekcia – príkladom je priamy prenos i. z matky na plod, kt. nastáva najmä pri
predčasnom odtoku plodovej vody pri protrahovanom pôrode. Mikróby tak môţu vznikať do dutiny
maternice a plod ich obyčajne vdýchne al. prehltne (napr. Streptococcus skupiny B, Listeria, virus
herpes simplex).
Duálna infekcia – súčasne prebiehajúca i. vyvolaná iným pôvodcom.
Endogénna infekcia – nákaza, pri kt. vnímavý jedinec je sám pre seba zdrojom i. (napr.
Streptococcus pneumoniae, podmienene patogénne mikroorganizmy, najmä Enterobacteriaceae).
Šíri sa z prim. loţiska hematogénne, lymfogénne al. per continuitatem.
Exogénna infekcia – nákaza, pri kt. jej zdroj je mimo vnímavého jedinca.
Importovaná infekcia – zavlečená i., kt. sa získala mimo územie určitého štátu. Infikovaný človek
al. zviera môţe byť v inkubačnom období klin. chorý al. nosič i.

Inaparentná infekcia – subklin. i., bezpríznaková forma i.; dôkaz je moţný len zistením prítomnosti
špecifických protilátok al. precitlivenosti neskorého typu.
Nozokomiálna infekcia – nákaza vzniknutá v priamej a príčinnej súvislosti s pobytom v zdrav.
posteľovom al. ambulantnom zariadení.
Oportúnna iinfekcia – nákaza postihujúca organizmus za určitých podmienok vhodných pre
daného pôvodcu, najmä pri oslabení imunitných mechanizmov postihnutého jedinca. Dôsledkom je
často ťaţký priebeh s neočakávanou lokalizáciou infekčného procesu (napr. Toxoplas-ma gondii,
Pneumocystis carinii pri AIDS).
Perinatálna infekcia – nákaza novorodenca v priebehu pôrodu al. bezprostredne po ňom; pôvodca
nákazy preniká parenterálne al. ingesciou, aspiráciou (napr. vírus hepatitídy typu B).
Perzistentná infekcia – dlhodobé, niekedy aţ celoţivotné preţívanie pôvodcu nákazy v hostiteľovi.
Perzistujúce preţívanie pôvodcu väčšinou predstavuje pre svojho hostiteľa min. nebezpečie
a prispôsobuje sa tak, ţe má nízku patogenitu. Rozlišuje sa:
• latentná i. – dlhodobé preţívanie mikroorganizmu v tkanivách hostiteľa preukázateľne väčšinou len
v priebehu intermitentných reaktivácií i. (napr. i. vírusom herpes simplex al. varičela–zoster);
• chron. i. – dlhodobé preţívanie mikroorganizmu v tkanivách hostiteľa sprevádzané jeho
priebeţným al. intermitentným vylučovaním (napr. Salmonella typhi abdominalis al. vírusom
ruţienky pri vrodenom ruţienkovom sy.).
Pomalá infekcia – perzistujúca i. vyvolaná:
• konvenčnými vírusmi – charakterizuje ju dlhé asymptomatické obdobie latencie, prítomnosť
zápalovej reakcie a špecifickej imunitnej odpovede; klin. môţe ísť o subakút. a chron. progresívne
degeneratívne ochorenie CSN (príkladom je subakút. sklerotizujúca osýpková panencefalitída al.
progresívna multifokálna leukoencefalopatia a AIDS);
• ,,nekonvenčnými pôvodcami“ – charakterizuje ju absencia zápalovej reakcie a špecifickej imunitnej
odpovede; klin. ide o subakútnu spongioformnú encefalopatiu (príkladom u človeka je ochorenie
kuru a Creutzfeldova-Jakobova choroba).
Profesionálna infekcia – ochorenie postihujúce určité skupiny pracujúcich vo väčšej miere ako
ostatnú populáciu. Treba dokázať, ţe postihnutý prišiel do styku s i. pri výkone povolania a ţe riziko
infekčného ochorenia pri práci bolo preukázateľne vyššie ako v beţnom ţivote. Najzávaţnejšia
profesionálna nákaza zdravotníkov v súčasnosti je hepatitída typu B.
Recidíva infekcia – nové vzplanutie klin. príznakov pôvodného ochore-nia v priebehu rekonvalescencie, keď pôvodca nákazy nebol ešte z organizmu eliminovaný.
Reinfekcia – opakovanie infekcie rovnakým mikroorganizmom, kt. vyvolal pôvodné ochore-nie.
Superinfekcia – infekcia pokračujúca po infekčnom ochorení, vyvolaná odlišným etiologic-kým
činiteľom.
Toxikoinfekcia – príznaky klin. ochorenia vyvolané toxínmi produkovanými niekt. druhmi mikróbov.
Ochorenie nie je prenosné z človeka na človeka.
Transplacentárna infekcia – nákaza v priebehu virémie, bakteriémie al. parazitémie matky, pričom
pôvodca nákazy preniká do plodu hematogénne placentou (napr. vírus ruţienok, cytomegalovírus).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad infekcií podľa spôsobu prenosu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––
Infekcie prenášané vodou
Alimentárny prenos

Cholera
Enterovírusové nákazy
Salmonelóza
Vírusová gastroenteritída
Gastroenteritída (E. coli)
Amebióza
Šigelóza
Lambliáza
Týfus (brušný)
Balantidiáza
Atypické mykobakteriózy
Ankylostomiáza
Melioidóza
Echinokokóza
Vírusová hepatitída A, E
Cysticerkóza (T. solium)
Poliomyelitída
Drakunkulóza
Prenos kožou a sliznicami
Dermatofytózy
Pseudomonádové infekcie
Leptospiróza
Ankylostomiáza
Mykobakteriózy
Konjunktivitída s inklúziami
Melioidióza
Amébová meningoencefalitída
Legionelóza
Schistosomiáza
Infekcie prenášané potravinami
Primárne
Angiostrongyliáza
Askariáza
Antrax
Balantidiáza
Brucelóza
Brušný týfus
Difylobotriáza
Cysticerkóza
Echinokokóza
Enterovírusové infekcie
Tularémia
Fasciolopsiáza
Toxoplazmóza
Gastroenteritída (E. coli a fakult.
Kampylobakterióza
patog. Enterobacteriaceae)
Listerióza
Choriomeningitída (lymfocytárna)
Paragonimiáza
Kampylobakterióza
Salmonelóza
Paratýfus
Teniáza (T. saginata, T. solium) Salmonelóza
Trichinóza
Streptokokové infekcie
Tuberkulóza
Šigelóza
Toxokaróza (larva migrans)
Sekundárne
Trichuriáza
Amebóza
Vírusová hepatitída A, E
Angiostrongyliáza
Vírusová gastroenteritída
Ankylostomiáza
Yersinióza
Infekcie prenášané mliekom a mliečnymi výrobkami
Primárne
Sekundárne
Tbc
Brušný týfus
Brucelóza
Paratýfus
Streptokokové i. (skup. B)
Salmonelóza
Alimentárne intoxikácia (S. aureus) Šigelóza
Vírusová encefalitída (kliešťová) Diftéria
Q horúčka
Strepotkokové infekcie (skup. A)
Borelióza
Alimentárna intoxikácia (S. aureus)
Stafylokokové infekcie
Vírusová hepatitída A
Infekcie prenášané prostredníctvom transfúzie krvi, krvných produktov a i. biol. materiálov
AIDS (HIV 1, HIV 2)
Malária
Vírusová hepatitída B
Leišmaniáza (m. Chagas)
Hepatitída C, D
Dengue
Syfilis
Ţltá horúčka
Cytomegália
Toxoplazmóza
Infekčná mononukleóza
Filariáza

Infekcie prenášané vektormi
Biol. prenos (komáre, muchy, pakomáre)
Arbovírusové encefalitídy (vých., záp., konská, japonská, st. louiská, kalifornská atď.) a hemoragické horúčky
Horúčka dengue
Ţltá zimnica
Filarióza
Leišmaniáza (koţná forma)
Malária
Tularémia
Africká trypanozomiáza
Mechanický prenos (rôzne článkonoţce)
Kontaminácia potravín (brušný týfus, šigelóza, amebióza, cholera, baktériová konjunktivitída, trachóm a i.)
Infekcie prenášané pohryzením al. poškriabaním zvieraťom
Rabiesvirus a i. lyssavírusy
besnota
(Duvenhage Mokola)
Herpes virus simiae
meningoencefalitída
Pastereulla haemolytica
sepsa
Clostridium tetani
tetanus
Franciscella tularensis
tularémia
Spirillum morsus muris
febris morsus ratti
Streptobacillus moniliformis
febris Haverhill
Nešpecifikovaný agens,
benígna lymforetikulóza pp. G– baktérie
Anaeróbne mikroorganizmy
rôzne pyogénne infekcie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

infekčná endokarditída →endocarditis.
infektológia – [infectologia] náuka o prenosných chorobách, ich predchádzaní a th.
Koncepcia infektológie
Vestník MZ SR čiastka 16/1996 z 29. októbra 1996
1.1. Definícia odboru
Infektológia (i.) je interdisciplinárny nadstavbový med. odbor, zaoberajúci sa dg., th., posudzovaním,
prevenciou a výskumom chorôb a klin. stavov, v etiológii a patogenéze, kt. má priamu úlohu
infekčný agens (vírus, baktéria, pleseň, prvok, červ, event. iný mikroorganizmus al. jeho produkt –
toxín).
ţivotného prostredia, kt. sa klin. manifestuje. Nákaza však môţe ostať aj klin. ,,nemá“, t. j.
asymptomatická, pričom aj tá môţe predstavovať nielen epidemiol. ale aj klin. problémy.
1.2. Charakteristika odboru
Zákl. charakteristikou odboru je štúdium a riešenie klin. stavov a problémov vyvolaných infekčným
agensom.
Infekčný agens je súčasťou ţivotného prostredia. Je ţivý, premenlivý a môţe byť priamo al.
nepriamo prenesený z človeka na človeka al. zo zvierat na ľudí. Nákaza sa vyskytuje sporadicky al.
hromadne – v epidémiách, príp. v pandémiách. Jej šíreniu môţu významne napomáhať
asymptomatickí nosiči.
Antiinfekčné opatrenia vrátane antiinfekčnej th., vplývajú na ţivotné prostredie.
Odbor sa vyznačuje mimoriadnou vnútornou dynamickosť a neustálou zmenou charakteru a náplne:
v ostatných desaťročiach ustúpila väčšina tzv. klasických, predovšetkým imunizačný program

ovplyvniteľných nákaz, súčasne sa však objavili závaţné problémy, akými sú nové etiologické
agensy, mechanizmy virulencie, patomechanizmy, ako aj nové nozologické jednotky, nastala
,,premena`` predtým neškodných mikroorganizmov na vysokovirulentné, stúpol význam
podmienených patogénov, zaznamenal sa mohutný nárast rezistencie mikroorganizmov, zvýšil sa
počet nozokomiálnych, importovaných a cudzokrajných nákaz a antiinfekčná th. sa stala
mimoriadne zloţitou a náročnou. Tieto problémy svojou naliehavosťou vyţadujú mimoriadnu
pozornosť a nový prístup k celkovému ponímaniu odboru.
2. Náplň odboru
I. sa svojím interdisciplinárnym zameraním zaoberá pacientom postihnutým infekčnou chorobou –
dg., poskytovaním komplexnej liečebnopreventívnej starostlivosti, ambulantným sledovaním stavu v
období rekonvales-cencie, príp. po prechode choroby do chonicity. Osobitnú skupinu tvoria pacienti,
vyţadujúci doţivotné ,,monitorovanie“ zdrav. stavu, príp. doţivotnú antiinfekčnú th. vrátane tzv. prim.
a sek. profylaxie.
Do náplne odboru patria všetky typy nákaz vrátane špecifických pre tropické al. iné endemické
oblasti, kt. však môţu byť zavlečené aj do oblasti mierneho pásma.
3. Úlohy odboru
3.1. Poskytovanie liečebnopreventívnej starostlivosti deťom, mladistvým a dospelým chorým na
infekčné choroby s výnimkou tbc a pohlavných chorôb.
3.2. Poskytovanie odbornej starostlivosti ostatným infikovaným osobám, ako aj pacientom s inou
zákl. chorobou, suspektným z nákazy s vysokou kontagiozitou v tlecom čase.
3.3. Poskytovanie odbornej starostlivosti osobám pri preventívnych al. profylaktických výkonoch,
spojených s rizikom vzniku infekčných chorôb al. váţnejších komplikácií z nich.
3.4. Poskytovanie konziliárnej sluţby pri dg., dfdg. a komplexnej antiinfekčnej th. chorôb, vyvolaných
infekčným agensom akéhokoľvek typu.
3.5. Účasť na riešení problémov nemocničných (nozokomiálnych) nákaz a na protiepidemických
akciách.
3.6. Účasť na riešení problémov racionálnej antiinfekčnej th. a antibiotickej politiky.
3.7. Izolácia a hlásenie infekčných chorôb.
3.8. Účasť na zdrav. výchove obyvateľstva.
4. Vzťahy k iným medicínskym odborom
I. sa opiera o základy všeobecného a interného lekárstva, pediatrie, klin. mikrobiológie,
epidemiológie, imunológie a podľa povahy infekčnej choroby spolupracuje s inými odbormi ako
neurológia, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, dermatovenerológia, otorinolaryngológia,
posudkové lekárstvo, lekárska genetika, veterinárna medicína ap. Na úseku antiinfekčnej terapie
úzko spolupracuje s klin. farmakológiou.
5. Pracoviská a pracovníci odboru
Liečebno-preventívnu starostlivosť ohrozeným, podozrivým z nákazy a infekčne chorým poskytujú aj
ambulantné zdrav. zariadenia praktických lekárov pre dospelých, praktických lekárov pre deti a
dorast, príp. iné ambulantné zariadenia. Tu sa stanovuje zákl. dg. infekčných chorôb a poskytuje sa
th. chorých s ľahším a stredne ťaţko prebiehajúcim stavom, ak je izolácia moţná doma, al. ak nie je
nevyhnutná. Zdrav. pracovníci týchto zariadení (praktickí lekári) musia ovládať zásady racionálnej
indikácie klin.-laborat. a mikrobiologických vyšetrení, ako aj racionálnej antiinfekčnej th. pri
dodrţiavaní zásad antibiotickej politiky, prevencie a profylaxie infekčných chorôb.

K vlastným pracoviskám odboru patria:
5.1. Špecializované zariadenia pre infekčné choroby a antiinfekčnú th. v poliklinikách nemocníc, kt,
nemajú infekčné oddelenie.
5.2. Špecializované ambulantné zariadenia pre tzv. cudzokrajné a i. importované nákazy.
5.3. Ambulantné zariadenia infekčných oddelení (kliník), kt. sú organickou súčasťou týchto oddelení
(kliník).
5.4. V špecializovaných ambulantných zariadeniach pre infekčné choroby a antiinfekčnú th. pracuje
lekár so špecializáciou ,,infektológ“ a vykonáva nasledovnú činnosť:
a) stanovuje dg. a vykonáva dfdg. vyšetrenie pri podozrení na nákazu al. infekčnú chorobu;
rozhodne o spôsobe th. a izolácii (doma al. na infekčnom oddelení),
b) ordinuje th. a zdrav. stav doma izolovaných pacientov,
c) poskytuje odborné konziliárne sluţby pre ostatné ambulantné a lôţkové oddelenia NsP,
d) poskytuje písomné a v závaţných prípadoch priame telefonické hlásenie o výskyte infekčnej
choroby al. inej formy nákazy,
e) je v úzkom kontakte s príslušnými ústavmi hygieny a epidemiológie a spolu s nimi sa zúčastňuje
na depistáţnych a protiepidemických akciách,
f) poskytuje dispenzarizačnú starostlivosť osobám s následkami po prekonaní infekčnej choroby,
g) vyjadruje sa k práceneschopnosti osôb po prekonaní infekčnej choroby pre účely lekárskej
posudkovej sluţby,
h) poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám pri preventívnych a pro- fylaktických opatreniach a
zákrokoch spojených s rizikom komplikácií,
ch) spolupracuje s komisiou pre sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz a s pracovnými
skupinami pre antiinfekčnú th. a antibiotickú politiku,
i) vykonáva preventívnu a dispenzarizačnú činnosť.
5.5. Odborné lôţkové zariadenia vo vybraných nemocniciach zriaďované v súlade s potrebami
príslušného regiónu, a vyvíjajúcou sa epidemiologickou situáciou v miestnych podmienkach,
spravidla jedno pre niekoľko zdrav. celkov.
Infekčné oddelenie (klinika):
a) zabezpečuje v súlade s náplňou a úlohami odboru špeciálnu dg. a odbornú th. chorých na
infekčné choroby al. na iné formy nákazy,
b) poskytuje odbornú starostlivosť osobám pri rizikovej aktívnej a pasívnej imunizácii, komplexnú
starostlivosť pri profylaxii besnoty, ako aj osobám s postvakcinačnými komplikáciami,
c) v spolupráci s odborom klin. imunológie zabezpečujú prevenciu a poskytujú antiinfekčnú th.
pacientom s imunodeficientnými stavmi a poruchami imunoregulácie,
d) podľa miestnych podmienok vykonávajú časť úloh špecializovaných ambulantných zariadení.
5.6. Podľa miestnych podmienok sa na zabezpečenie vysokej odbornej úrovne a racionalizáciu dg.
a th. postupov zriaďujú na vybraných infekčných oddeleniach (klinikách) špecializované centrá pre:
5.6.1. HIV infekcie (AIDS).
5.6.2. Creutzfeldtovu-Jakobovu chorobu a i. pomalé vírusové nákazy.
5.6.3. Imunomodulačnú th. aktívnych chron. vírusových hepatitíd typu B a C. Podmienkou je
moţnosť tímovej práce infektológa, imunológa a klin. virológa v príslušnej NsP.
5.6.4. Na th. ochorení importovaných z tropických a subtropických a i.endemických oblastí.

5.6.5. Neuroinfekcie – predovšetkým pre ťaţké meningoencefalitídy s osobitným zreteľom na
herpetické meningoencefalitídy, hnisavé meningitídy, neuroboreliózy a i.
5.7. Podľa miestnych podmienok sa zriaďuje tzv. septická stanica pre poskytovanie zvýšenej
komplexnej starostlivosti všetkým chorým so septickými stavmi.
5.8. Na infekčných klinikách a v závislosti od stavebno-technických podmienok na vybraných
infekčných oddeleniach sa zriaďuje jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre th. chorých detí a
dospelých s ohrozenými vitálnymi funkciami pri infekčných ochoreniach a pre septické stavy, kt.
svojou povahou vyţadujú intenzívnu starostlivosť. JIS úzko spolupracuje s ARO príslušnej NsP.
Stavebno-technické a prístrojové vybavenie JIS sa riadi podľa osobitných predpisov.
5.9. Na vybraných oddeleniach (klinikách) umiestených v typizovaných budovách sa môţe zriadiť
operačný trakt so stanoveným počtom postelí pre pacientov po chir. výkonoch počas infekčnej
choroby, na kt. sa zabezpečuje pooperačná starostlivosť. Trakt je upravený aj na gynekologickopôrodnícke výkony. Špeciálne potreby a kvalifikovaný operačný tím zabezpečujú príslušné
oddelenia (kliniky) NsP.
5.10. Na infekčných klinikách a väčších oddeleniach moţno zriadiť na urgentnú a špeciálnu
diagnostiku infekčne chorých detašované pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných
zloţiek. Pre špeciálne vyšetrenia, kt. nevykonávajú oddelenia spoločných vyšetrovacích zloţiek má
väčšie infekčné oddelenie (klinika) príručné laboratórium. Zriaďovanie, rozsah a náplň činnosti
týchto pracovísk určuje riaditeľ nemocnice spolu so zainteresovanými zloţkami NsP.
5.11. Počet postelí infekčného oddelenia závisí od potrieb príslušného regiónu, pričom na detskej
časti sa zriaďujú 1 – 2 posteľové boxy a na oddelení dospelých má byť aspoň 20 %
jednoposteľových izieb. Pre stavebno-technické parametre infekčných oddelení platia osobitné
predpisy.
5.12. Pracovníci odboru:
5.12.1. Vysokoškolskí pracovníci:
a) lekári so špecializáciou v odbore
b) ,,sekundárni“ lekári v príprave na špecializáciu
c) nelekári – predovšetkým v laboratóriách odboru.
5.12.2. Strední zdrav. pracovníci:
a) zdrav. sestra
b) laborant
c) rehabilitačný pracovník
5.12.3. Niţší a pomocní zdrav. pracovníci:
a) ošetrovateľ
b) sanitár
5.13. Počty pracovníkov na infekčných oddeleniach (klinikách), „merné schémy“ sa riadia podľa
zásad ako na oddeleniach internistických (na pododdeleniach pre dospelých) pediatrických (na
pododdeleniach pre deti) a JIS, s osobitným zreteľom na stavebno-technické parametre a vysokú
infekčnosť prostredia infekčných oddelení.
5.14. Okrem primára, jeho zástupcu, ambulantného lekára (so špecializáciou v odbore) a sek.
lekárov sa na klinikách a väčších infekčných oddeleniach podľa náročnosti na profesionalitu
príslušných oddelení zriaďujú funkcie ordinárov pre určité kategórie infekčných chorôb:
a) ordinár JIS pre vyšetrovanie a th. chorých dospelých a detí s infekčnými chorobami, pri kt. nastalo
ohrozenie vitálnych funkcií. Na oddeleniach, kde sa zriadi septická stanica, sa ustanoví ordinár pre

septickú stanicu, kt. usmerňuje a vykonáva špecializované vyšetrenia a th. septických stavov,
pričom úzko spolupracuje s príslušnou hygienickou a epidemiol. stanicou a s príslušnými
mikrobiologickými a klin. zariadeniami. Ordinár pre septickú stanicu mnôţe súčasne plniť funkciu
predsedu komisie pre antiinfekčnú th. a antibiotickú politiku príslušnej nemocnice,
b) ordinár pre črevné nákazy a infekčné hepatitídy, kt. indikuje a vykonáva špecializované
vyšetrenia chorých s črevnými nákazami, resp. po vírusových a i. infekčných hepatitídach,
usmerňuje th. postupy, zúčastňuje sa na ich dispenzárnej starostlivosti,
c) ordinár pre choroby parazitárne poskytuje preventívnu a liečebnú starostlivosť osobám
podozrivým a chorým na parazitózy, pričom úzko spolupracuje s príslušným ústavom hygieny a
epidemiológie a príslušnými špecializovanými dg. pracoviskami,
d) ordinár pre neuroinfekcie zabezpečuje špecializovanú dg., th. a dispenzarizáciu neuroinfekčných
chorôb, úzko spolupracuje s príslušným ústavom hygieny a epidemiológie a pri posudkovej činnosti
s pracovným lekárstvom,
e) na oddeleniach s príručným laboratóriom, v kt. sa vykonávajú imunol. vyšetrenia, je potrebný
ordinár imunológ, v náplni kt. je aj starostlivosť o osoby infikované vírusom HIV a chorých s AIDS.
6. Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná problematika infekčných chorôb sa rieši výskumnými úlohami podľa príslušných
smerníc a získaných grantov. Pri riešení vedeckovýskumných úloh spolupracuje odbor s ostatnými
odbormi liečebno-preventívnej starostlivosti, s oddeleniami klin. mikrobiológie, výskumnými ústavmi
rezortu zdravotníctva, SAV a veterinárnymi pracoviskami. Plánovitý rozvoj výskumnej činnosti je
úlohou predovšetkým kliník a infekčné oddelenia sa pridruţujú podľa záujmu a miestnych
podmienok.
7. Vzdelávanie v odbore
7.1. Pregraduálna výchova – vybrané oddelenia (kliniky) slúţia ako klin. základňa pre teoretickú a
praktickú výučbu v odbore podľa dohody s príslušnou lekárskou fakultou a školským zariadením pre
stredných zdrav. pracovníkov.
7.2. Ďalšie vzdelávanie lekárov v odbore infekčných chorôb riadi MZ SR prostredníctvom Inštitútu
pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (IVZ). Zúčastňujú sa na ňom tieţ oddelenia pre
infekčné choroby podľa zásad stanovených akreditačnými komisiami MZ SR a IVZ.
7.3. Ďalšie vzdelávanie stredných zdrav. pracovníkov a i. odborných pracovníkov v zdrav. v odbore
infekčných chorôb riadi IVZ v Bratislave.
8. Predpokladané trendy vývoja a perspektívy odboru
O perspektívach i. moţno usudzovať z mohutného rozvoja (smutnej renesancie) odboru vo svete za
ostatných 10 aţ 15 r. Tento trend je pre najbliţšie desaťročie podmienený predovšetkým 3
okolnosťami.
a) stálym rastom počtu pacientov skupiny ,,compromised host“ (celosvetový problém)
b) pokračujúcimi trendmi negat. pôsobiacich faktorov ţivotného prostredia v najširšom slova zmysle.
(Napr. zdrav. ťaţko kontrolovateľná migrácia obyvateľstva – zvýšenie importovaných nákaz, rozvoj
,,sexturizmu“ a obávaný rozvoj narkománie, sociálne otrasy v geograficky blízkych krajinách,
,,ekonomická kríza“ vo východoeurópskych krajinách, rozpad veľkochovov hospodárskych zvierat
na mnoţstvo ,,drobnochovateľov`` – nárast výskytu zoonón a i.
9. Účinnosť
Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

inferior – [l. infra dole] spodný, dolný.
inferolateralis, e – [l. inferior spodný, dolný + l. latus bok strana] inferolaterálny, umiestený dole a na
bočnej strane.
inferomedialis, e – [l. inferior spodný, dolný + l. medialis stredný] inferomediálny, umiestený dole a na
vnútornej strane.
inferoposterior, ius – [l. inferior spodný, dolný + l. posterior zadný] inferoposteriórny, umiestený dole
a na zadnej strane.
infertilis, e – [l.] neplodný.
infertilitas, atis, f. – [l.] infertilita, neschopnosť donosiť plod a porodiť ţivotaschopné dieťa pri
zachovanej schopnosti počať (oťarchavieť). Gravidita sa končí potratom (→abortus). Podobne ako
pri →sterilite existuje veľké mnoţstvo príčin (choroby pohlavných orgánov, najmä maternice,
celkové choroby ţeny, vplyvy vonkajšiehio prostredia, dedičné poruchy zárodku, niekt. infekcie –
toxoplazmóza a i.). Príčinou sa riadi aj th. a príprava na ďalšiu graviditu, kt. sa pokladá za rizikové.
infestatio, onis, f. – [l. infestare napadať] infestácia, napadnutie, napr. hmyzom, hlodavcami
infibulatio, onis, f. – [l. infibulare zošiť] infibulácia, uzavretie pošvového vchodu na zabránenie
súloţe.
infidelitas, atis, f. – [l. infidelis neverný] vierolomnosť, nepoctivosť.
infikovaný – l. infectus.
infiltrácia – [infiltratio] vnikanie, prestúpenie, presakovanie; 1. patol. proces, pri kt. sa v bunkách a
tkanivách hromadia látky, kt. sa tam pri fyziol. stave nevyskytujú; prienik tkaniva, najmä buniek
(bielych krviniek pri zápale, i. tkaniva malígnymi pri prerastaní nádorového procesu do okolia), i.
tkaniva tukom. Nahromadenie neutrofilov v tkanive vyvoláva vznik hnisu a je typické pre infekciu
baktériami (napr. streptokokmi, stafylokokmi). I. lymfocytmi je charakteristická napr. pre vírusové
postihnutie, niekt. chron. zápaly, ako aj niekt. nádory. Leukcyty prenikajú do miest zápalu, aby
prispeli k likvidácii jeho pôvodcu. Môţu však príslušný orgán aj poškodiť (uvoľňujú látky, kt. okrem
ničenia príp. choroboplodných zárodkov môţu poškodzovať aj vlastné tkanivo; 2. spôsob prívodu
liečiva do organizmu, napr. infiltračná lokálna anestézia.
infiltrát – [infiltratus] chorobné nahromadenie zápalových buniek (najmä rôznych druhov bielych
krviniek a buniek z nich vznikajúcich) a tekutiny cv tkanive, loţisko prestúpené bunkami, presiaknuté
tkanivom, kt. tam nepatria; napr. zápalový i., tbc i..
infiltratio, onis, f. – [l.] →infiltrácia.
Infiltratio biliosa – ţlčová infiltrácia, presiaknutie tkaniva ţlčou.
Infiltratio inflammatoria – zápalová inftilrácia.
Infiltratio tumorosa – nádorová infiltrácia, prestúpenie tkaniva nádorovými bunkami.
Infiltratio urinosa – urinózna, močová infiltrácia, presiaknutie tkaniva močom.
infiltrativus, a, um – [l.] infiltratívny, prenikajúci, prechádzajúci do okolia.
infiltratus, us, m. – [l.] →infiltrát.
Infiltratus globocellularis – globocelulárny infiltrát, charakterizovaný prevaţne lymfocytmi a
plazmatickými bunkami.
Infiltratus inflammatorius – zápalový infiltrát, zmes rozličných buniek, kt. pochádzajú z krvi a
tkanív.

Infiltratus infraclavicularis – infraklavikulárny infiltrát, podkľúčny infiltrát, začiatok tbc ochorenia v
pľúcnom hrote pri reinfekcii.
Infiltratus leucaemicus – leukemický infiltrát, ohraničený infiltrát z leukemických buniek.
infirmarium – kláštorná miestnosť v období mníšskeho liečiteľstva určená pre leţiacich ťaţko
chorých.
infimus, a, um – [l.] najniţší, najspodnejší, najhlbší.
infirmus, a, um – [l.] slabý, chorý, nevládny.
inflácia vedomia – Jungov výraz pre ,,zaplavenie vedomia“ nahromadenými, nevedomými obsahmi
libida. Môţe vyvolať psychózu (chaotický obsah vedomia), keď vedomie ,,ja“ nie je schopné tieto
obsahy asimilovať.
inflammatio, onis, f. – [l.] →zápal.
Inflammatio acuta – akút., prudký zápal, prejavujúci sa do 14 d.
Inflammatio allergica – alergický zápal, z precitlivenosti na určité látky.
Inflammatio alterativa – alteratívny zápal (parenchýmový) s poškodením buniek parenchýmu.
Inflammatio bacterialis – baktériový zápal, vyvolaný baktériovou infekciou.
Inflammatio catarrhalis – katarálny zápal, vyznačujúci sa začervenaním a prekrvením sliznice so
serózne hlienovou exsudáciou.
Inflammatio defensiva – defenzívny zápal, obranná reakcia organizmu proti škodlivine.
Inflammatio escharotica – príškvarový zápal.
Inflammatio exsudativa – exsudatívny zápal, vyznačujúci sa mnoţstvom zápalového výpotku.
Inflammatio fetalis – fetálny, plodový zápal, zápal plodu v maternici.
Inflammatio fibrinosa – fibrinózny zápal.
Inflammatio fibroproductiva,
proliferatívny zápal.

productiva,

proliferativa

–

fibroproduktívny,

produktívny,

Inflammatio fibrosa – fibrózny, väzivový zápal, zmnoţenie väziva al. väzivové zrasty po zápale.
Inflammatio gangraenosa – gangrenózny zápal, sneťový, prechádzajúci do rýchlej nekrózy a
gangrény vyvolanej hnilobnými baktériami.
Inflammatio granulomatosa – granulomatózny zápal, s tvorbou granulómov.
Inflammatio haemorrhagica – hemoragický zápal, vyznačujúci sa prevahou erytrocytov vo
výpotku.
Inflammatio ichorrhoica →inlammatio putrida.
Inflammatio interstitialis – intersticiálny zápal, postihujúci vmedzerené tkanivo.
Inflammatio interstitialis parenchymatosa – parenchýmový zápal, postihujúci vlastné tkanivo
organizmu, parenchým.
Inflammatio phlegmonosa – flegmonózny zápal, neohraničený hnisavý zápal v riedkom spojive.
Inflammatiopseudomembranosa – pseudomembránový, pablanový zápal.
Inflammatio purulenta – purulentný, hnisavý zápal, vyznačujúci sa prevahou bielych krviniek vo
výpotku, resp. zápalovom loţisku.

Inflammatio putrida – i. ichorrhoica, putridny zápal, kt. sa vyznačuje sa hnilobným rozpadom.
Inflammatio reparativa – reparatívna, nápravná reakcia na poškodnenie tkaniva, fyz. al. chem.
vplyvmi.
Inflammatio serosa – serózny zápal, vyznačujúci sa vodnatým výpotkom.
Inflammatio subacuta – subakút. zápal.
Inflammatio subchronica – subchronický zápal.
Inflammatio ulcerosa – ulcerózny zápal.
Inflammatio vesiculosa – vezikulózny zápal, charakterizovaný výsevom puchierikov po koţi, resp.
slizniciach.
inflammatorius, a, um – [l.] zápalový.
inflatio, onis, f. – [l. inflare naduť] inflácia, nadýchnutie, pľúcny nádych.
inflatus, a, um – [l. inflare naduť] nafúknutý, nabehnutý.
®

Inflazon (Taisho) – nesteroidové antireumatikum; →indometacín.
inflexibilis, e – [l. inflectere ohýbať] inflexibilný, ohýbateľný, zmeniteľný.
inflexio, onis, f. – [l. inflectere ohýbať] inflexia, ohyb, ohýbanie, zahýbanie.
inflexný bod – [l. inflexio ohyb] bod na krivke, v kt. nastáva náhly zlom, inflexia.
influenza, ae, f. – [l. influere vtiekať] →chrípka.
inforatio, onis, f. – [l. in v, do + l. forare vŕtať] inforácia, navŕtanie.
informácia – 1. hovor. akýkoľvek poznatok (správa, údaj, fakt, novinka), kt. je nejakým spôsobom
komunikovaný; 2. inform. zmysel dát, fakty al. pojmy, kt. poskytujú dáta. Vo všeobecnosti je i.
vlastnosť určitým spôsobom organizovanej hmoty, obsah komunikácie a sprostredkovania poznania
vyjadrený a fixovaný v materiálnom znakovom systéme. Vo filozof. význame je i. odrazená varieta
reality s konvenčným významom, ako aj významom údajov v určitom kontexte ich pouţitia.
Podľa Šveca (1996) má i. niekoľko referenčných rámcov: a) vo vzťahu súradnosti alebo
nadradenosti alebo podradenosti k pojmu poznatku; treba však tu poznamenať, ţe ani s výrazom
poznatková výchova" sme sa doposiaľ nestretli (pritom sa však uplatňuje termín informačná
spoločnosť" i "poznatkovo orientovaná (zaloţená) osnovaná spoločnosť"; b) vo vzťahu k dátam
a faktom; c) vo vzťahu k signálu, kódu, znaku, symbolu, významu; d) v komplementárnom vzťahu
k energii, najnovšie aj vo vzťahu k synergii (synergické efekty); e) v komplementárnom vzťahu
pojmovej kategórie informácia : operácia"; f) v opozitnom vzťahu k dezinformácii (dezinformačná
výchova"), antiinformácii, ale i - povedali by sme - k "neginformácii" (prázdnej, nulovej informácii neinformatívna výchova"); g) v iných vzťahoch (napr. k neg-entropii, regulovaniu).
Shannon vo svojom vzorci pre i. zovšeobecnil štatistický pojem entropie a zaviedol kvantit., mat.
aspekt pojmu i.: i. sa chápe ako miera určitosti (istoty, rozlíšenosti, usporiadanosti) prenesenej
správy, kt. sa porovnáva s neurčitosťou danou pri prijímači pred prijatím správy al. s určitosťou pri
zdroji pred prenosom správy. Tento kvantit. aspekt sa týka komunikačného zreteľa.
V širšom nekomunikačnom zmysle je i. ďalej extrapolovaná na akékoľvek (nielen komuni-kačné)
systémy. V kvalit. obsahovom zmysle sa chápe ako organizácia vôbec, t. j. usporiadanosť,
štruktúrovanosť systému a v kvalit. zmysle ako negentropia, t. j. miera organizovanosti systému.
I. súvisí s pojmom odrazu, kt. je širší ako pojem i., pričom i. sa viaţe len na aktívny odraz. I. má vţdy
smer, zameranie. Preto existuje len pri systémoch, kde je určitá stanovená úroveň organizácie a

vzniká len pri procesoch riadenia. Takýmito systémami sú ţivé systémy a umelé kybernetické
samoregulujúce sa systémy, t. j. systémy so spätnou väzbou. Bezprostredným materiálnym
nositeľom i. v mozgu sú fyziol. a ich fyz.-chem. procesy. Informačný proces pri ţivých systémov si
ne- moţno predstaviť bez väzby na minimum skúsenosti, pamäti, histórie systému, emočné stavy a
má u človeka poznávací charakter.
I. je to, čo sa v beţnej reči označuje výrazom ,,novosť“ (avšak vţdy dačo nové k dačomu známemu).
I. v abstrahovanom zmysle (bez konkrétnej náplne oznámenia) je výber niekt. prvku z mnoţiny
moţných prvkov. Spracovanie i. (komunikácia) je zmenou i. z jedného stavu na druhý.
Kaţdá i. je poznaním. Z tohto hľadiska zasahuje teória poznania nielen do filozofie a teórie i., ale aj
do vedeckých procesov poznávania (do metodológie vedy) a do beţných kaţdodenných
poznávacích procesov (a tým aj do psychológie a sociológie).
Z hľadiska teórie i. je i. kvantit. vyjadrením obsahu správy. Informačný obsah správy tvoria len údaje
odstraňujúce al. aspoň zniţujúce neurčitosť, kt. mal príjemca o danej udalosti pred prijatím správy.
Miera mnoţstva i. je daná mierou neurčitosti (entropie), kt. príjemca mal o danej udalosti pred
prijatím správy a jej prijatím sa odstránila. Vyjadrením miery neurčitosti udalosti je vzťah:
n

H = – k ∑ pi log pi
i=1

n = počet moţných realizácií udalostí; p = pravdepodobnosť výskytu i-tej realizácie; k = konštanta
závislá od voľby jednotky entropie a voľby základu logaritmu.
Z hľadiska informatiky na základe analýzy informačných procesov v podmienkach informačnej
technológie moţno odvodiť tieto definujúce zloţky i.: 1. i. je vlastnosť dát prejavujúca sa vo forme
vyuţitého poznania; 2. i. je dynamická kategória; i. je odvodená od subjektívnych podmienok
spracovateľa a technológie spracovania.
I. charakterizujú 3 kategórie vlastností: 1. atributívne – utvárajú predpoklady existencie i.; 2.
pragmatické – charakterizujú stupeň uţitočnosti i.; 3. dynamické – týkajú sa premien i. v čase.
I. sa stala predmetom bádania v 20. – 30. r. nášho stor. v dôsledku postupného zdokonaľovania
čoraz širšieho pouţívania prostriedkov medziľudskej komunikácie. Za i. sa beţne pokladá to, čo
dáva človeku uţitočnú správu. I. sa v tomto zmysle pokladá za čisto spoločenský jav. Je výsledkom
procesu poznania, existuje tam, kde existuje vedomie, je obsahom komunikačnej interakcie členov
ľudskej spoločnosti, kt. je určitým spôsobom vyjadrený zmyslovo vnímateľnými znakmi a má
schopnosť vyvolať určitý účinok u recipienta.
I. je predmetom záujmu psychológie, jazykovedy, ţurnalistiky, je centrálnym pojmom teórie i. a
→kybernetiky. Teória i. chápe i. ako štatistický problém a vypracovala ju na základe entropie.
Kybernetika nastolila moţnosť exaktného, mat., logického skúmania rôznych systémov ţivej i
neţivej prírody, ako aj procesov ľudského myslenia na základe procesov riadenia, regulácie, kt. sa
realizujú na princípe prijímania, uchovávania, spracúvania a odovzdávania i.
I. v najširšom zmysle moţno chápať ako určitý obsah vzájomného pôsobenia materiálnych objektov,
kt. sa prejavuje zmenou stavu týchto objektov. Informačné univerzum sa definuje biol.,
spoločenskými, fyz. a kozmickými i.
Prenos i. moţno opísať z 3 hľadísk (Carnap, 1848; Chery, 1967): 1. syntaktického (obmedzenie sa
na znaky a signály a početnosť ich výskytu); 2. sémantického (aký je vzťah znaku a jeho významu
pre neutrálneho pozorovateľa); 3. pragmatického (význam znaku pre toho, kto prijíma i.), čo môţe
mať napr. v syntaxe vysoký informačný obsah, môţe byť pre toho, kto i. prijíma, úplne bezcenné a
nič nehovoriace (napr. kód, kt. nevie dešifrovať).

V semiotických, logicko-sémantických a pragmatických koncepciách sa pozornosť venuje aj
znakovým sústavám, vzťahu a významu, obsahu významu, hodnote i. atď. Vypracovali sa rôzne
modely i., ako sú: 1. neznakové modely (stotoţňujú i. so štruktúrou fyzikálneho sveta, merajú
rozlíšiteľné a vzájomne porovnateľné objekty reality); 2. znakové – štatistické modely (reprezentuje
teória i., jej výklad sa pokladá za teoreticky najucelenejší; celková informačná hodnota správy je
daná počtom i. jednotlivých znakov správy; 3. znakové – sémantické modely (za najmenšiu jednotku
i. pokladajú text ako súbor znakov nesúcich nejaký model skutočnosti; i. sa definuje ako vzťahová
miera vyjadrujúca stupeň podobnosti meraného modelu v jednom texte s modelom uloţeným v inom
texte); 4. prierezové modely (rozpracúvajú sa na základe prieniku informačných vied, psychológie,
sociológie a i. sa chápe ako jav modifikujúci poznatkovú štruktúru, správanie človeka; v modeloch
rozpracovaných na základe prieniku informačných a ekonomických vied sa i. chápe ako jav
modifikujúci poznatkovú štruktúru, a tým aj vonkajšiu skutočnosť; i. tu predstavuje tovar, kt. cena sa
vypočíta z podielu vynaloţených nákladov a dosiahnutých ziskov).

