O – 1. chem. značka kyslíka (oxygenium); 2. skr. nem. ohne Hauch bez dychu.
O. – symbol pre l. octarius pinta (angl. dutá miera = zhruba ½ litra); 2. skr. pre oculus oko.
o- – chem. predpona označujúca polohu substituentu aromatických zlúč. (napr. o-nitrotoluén); orto-.
 – omikrón, 15. písmeno g. abecedy.
– 1. omega, g. veľké písmeno abecedy; 2. symbol pre ohm.
 – omega, 24. malé písmeno g. abecedy
 – 1. predpona označujúca 1. atóm uhlíka najviac vzdialený od hlavnej funkčnej skupiny, napr. pri
-oxidácii; 2. posledný článok radu podobných entít al. termínov.

OA – skr. okulárny albinizmus; typ 1 (Nettleshipov, viazaný na chormozóm X) a 2 (ForsiusovErikssonov sy.).
OAF – skr. osteoblast activating factor faktor aktivujúci osteoklasty.
®

Oakite – fotografická vývojka, tribázický fosforečnan sodný.
OAP – kombinácia cytostatík: Oncovirin (vinkristín) + ara-C (cytarabín) + prednizón.
®

Oasil – anxiolytikum; →meprobamat.
OAT – skr. ornitínaminotransferáza.
OB – skr. angl. obstetrics pôrodníctvo.
obaľovičovité →Tortricidae.
obcaecatio, onis, f. – [l. ob pred, pre + l. caecus slepý] abcekácia, čiastočná slepota.
obd. – skr. l. obduce, obaľ.
obdormitio, onis, f. – [l. obdormire usínať] ,,uspávanie končatín―, znecitlivenie končatín tlakom na
senzibilné nervy.
obducens, entis – [l. obducere zahaliť, predvádzať] obducent, lekár vykonávajúci pitvu.
obductio, onis, f. – [l. obducere pôvodne zahaliť pred popravou] →obdukcia.
obductus, a, um – [l. obducere potiahnuť dačím] obalený, potiahnutý.
obductettae – [l. obducere potiahnuť dačím] →obduktety.
obdukcia – [obductio] 1. pitva vykonávaná na zistenie príčin smrti; 2. farm. obaľovanie piluliek vrstvou
cukru, ţelatíny ap.
obduktety – [obductattae] obalené →tablety.
obduratio, onis, f. – [l. odburare stvrdnúť] obdurácia, stvrdnutie.
obecný – l. communis.
obediencia – [obedientia] cirkevno-právna podriadenosť.
®

Obedrex (Beta) – anorektikum; →fenfluramín.
obeh – l. circulatio.
,

,

O Beirneho sfinkter – [O Beirne, James, 1786 – 1862, írsky chirurg] cirkulárne svalové vlákna v
stene hrubého čreva na spojení esovitej slučky a konečníka.

obelion, i, n. – [g. obelos šíp] obelión, antropologický bod skríţenia šípového švu so spojnicou
foramina parietalia.
®

Obepar (Parmed) – anorektikum; →fendimetrazín.
®

Oberex (Draco) –anorektikum; →kloforex.
Oberov príznak →testy.
Oberov test – [Ober, Frank, 1881 – 1960, amer. ortopéd] →testy.
Oberova operácia – [Ober, Frank, 1881 – 1960, amer. ortopéd] →operácie.
Obermeyerov test – [Obermeyer, Friedrich, 1861 – 1925, rak. fyziol. chemik] →testy.
Obermüllerov test – [Obermüller, Kuno, nem. lekár z konca 19. stor.] →testy.
®

Obesedrin – stimulans CNS, anorektikum; →dextroamfetamínsulfát.
obesitas, atis, f. – [l. obesus tučný] obezita; →tučnota.
Obesitas alimentaris – alimentárna obezita, exogénna obezita.
Obesitas androgynica – o. centralis, androgýnna tučnota, tučnota muţského typu.
Obesitas centralis – o. androgynica.
Obesitas endogenes – obezita v dôsledku metabolických (endokrinných) porúch al. gen. faktorov
postihujúcich syntézu enzýmov zúčastňujúcich sa na metabolizme.
Obesitas exogenes – o. alimentaris, o. simplex, obezita vzniknutá následkom prejedania sa.
Obesitas gynoides – o. peripherica, gynoidná tučnota, o. ţenského typu.
Obesitas hyperinsulinica – obezita následkom nadmernej sekrécie inzulínu spojená s hypoglykémiou a zvýšenou chuťou do jedenia.
Obesitas hyperplastico-hypertrophica – doţivotná obezita, začínajúca sa v detstve,
charakterizova-ná zmnoţením počtu adipocytov (hyperplázia) i ich zväčšením (hypertrofia).
Obesitas hypertrophica – hypertrofická obezita, obezita dospelých.
Obesitas hypogonadica – obezita spojená s hypogonadizmom.
Obesitas hypothyroidalis – obezita spojená s hypotereózou.
Obesitas morbida – extrémny stupeň obezity s 2 – 3-násobkom ideálnej hmotnosti; spája sa s ťaţkými a ţivot ohrozujúcimi poruchami.
Obesitas peripherica – o. gynoides.
Obesitas simplex – jednoduchá obezita, exogénna obezita.
®

Obestat – dekongescens, anorektikum; →fenylpropanolamín.
Obesumbacterium – [l. obesum tuk + bacterium] rod gramnegat., fakultatívne anaeróbnych,
paličkovitých baktérií čeľade Enterobacteriaceae, kt. kontaminujú pivovary. Patrí sem O. proteus.
obex (obiex), icis, m. – [l. obicere nastaviť dačo proti dačomu, zavrieť] hrádza, prekáţka, závora;
malý mostík na dolnom okraji stropu IV. mozgovej komory.
obezita – [obesitas] →tučnota.
obfuscatio (offuscatio), onis, f. – [l. obfuscare zatemňovať] obfuskácia, zatemnenie, zmätenie.

,

obidoxímchlorid
–
1,1 -[oxybis(metylén)]bis[4-(hydroxyimino)metyl]pyridíniumdichlorid,
®
C14H16Cl2N4O3, Mr 359,22; reaktivátor cholínesterázy, antidótum pri otrave organofosfátmi (BH 6 ,
®
®
®
LüH6 , Toksobidin , Toxogonin ).
Obidoxímchlorid

obiectivitas, atis, f. – [l. obicere nastaviť dačo
proti dačomu] →objektivita.
obiectivus, a, um – [l. obicere nastaviť dačo proti dačomu] objektívny, preukazný, dokázaný
vyšetrovacímu metódami, nestranný, nezaujatý v konaní a postojoch.
obiectum, i, n. – [l. obicere nastaviť dačo proti dačomu] objekt, predmet.
ob(i)ex, icis, m. f. – [l.] závora.
obitus, us, m. – [l. obire zájsť] zánik, zničenie, smrť.
objekcia – [obiectio] 1. práv. námietka; 2. filoz. antitéza v scholastickej filozofii.
objekt – [obiectum] 1. predmet záujmu, činnosti, myslenia; 2. budova, stavba; 3. gram. vetný člen,
predmet; 4. akýkoľvek jav skutočnosti.
objektív – [l. obicere nastaviť dačo proti dačomu] zákl. časť optických prístrojov; spojná optická
sústava (šošoviek al. zrkadiel), kt. tvorí tú časť optických prístrojov (mikroskopov a ďalekohľadov),
do kt. vstupujú svetelné lúče od pozorovaného objektu.
objektivita – [l. obiacere leţať pred niečim] objektívnosť, vecnosť, predmetnosť, nezaujatosť,
nestrannosť, nezávislosť objektu od subjektu; op. →subjektívnosť.
objektivizácia – 1. filoz. proces, v priebehu kt. nadobúda daný jav objektívny charakter (op.
subjektivizácia); 2. úsilie vylúčiť subjektívnu zloţku pri posudzovaní, hodnotení dačoho; 3. zried.
spredmetnenie.
objem →volum.
objemný – l. voluminosus.
obklad – l. fomentum.
oblasť – l. regio.
oblát – adresát ponuky; →oblatio.
oblatio, onis, f. – [l.] oblácia, ponúknutie, poskytnutie; ponuka na uzavretie zmluvy al. na dajaké
plnenie; darovanie.
obličková insuficiencia – [insufficientia renis] →renálna insuficiencia.
obličkovcovité – sumachovité, →Anacardiaceae.
obličkovec západný →Anacardium occidentale.
obličky – [g. nefros, l. renes] najväčší exkrečný orgán. Vo fylogenetickom vývoji sa pri stavovcoch
zjavujú najprv predobličky (pronefros), kt. majú iba kruhové ústie, v zárodočnom štádiu ryby a
obojţivelníky. Zakladajú sa na kaţdej strane v prednej časti tela v podobe početných kanálikov, kt.
sa otvárajú do celómovej dutiny otvorenými obrvenými lievikmi. Pred lievikom je klbko ciev
(glomerulus), v kt. sa preciedza krv, do lievikov sa vylučujú odpadové látky, odvádzané kanálikmi do
spoločnej Wolfovej chodby a odtiaľ do kloaky.
Ryby, obojţivelníky a v zárodočnom štádiu ostatné stavovce majú prvoobličky (mesonefros). Tvorí
ich väčší počet kanálikov a glomerulus sa vtláča do lievika. Kanáliky ústia do Wolfovej chodby a

močovodom vyúsťujú z tela von. Wolfova chodba súčasne odvádza aj samčie sper-mie; funkciu
vajcovodu spĺňa Müllerova chodba. Prvooboličky vykonávajú funkciu exkrečné-ho orgánu aj
pohlavnej, močovopohlavnej sústavy. Najdokonalejší typ obličiek – pravé obličky (metanefros) majú
dospelé plazy, vtáky a cicavce.
Obličky sú párový orgán s hmotnosťou po 160 g. Majú hladký povrch, tvar bôbu a hnedočer-venú
farbu. Uloţené sú pri zadnej brušnej stene vo výške Th11–L3 za pobrušnicou, hílus vo výške L1;
vpravo o niečo niţšie ako vľavo. Vzdialenosť dolného pólu pravej obličky od crista iliaca je 3 cm,
ľavej obličky 4 cm. U ţien leţia obličky o niečo niţšie ako u muţov. Pozdĺţne osi obličiek distálne
divergujú od strednej čiary, čo je podmienené laterálne smerujúcim bruškom m. psoas major. Min.
dĺţka obličky pri USG je 105 mm (u starších a u ţien 96 mm). Súčet horizontálneho a
horizontálneho priemeru 103 (u ţien 96) mm
Poloha – obličky v ich polohe zabezpečujú obidva listy fascia renalis s tukovou poduškou.
Upevnene napomáha vnútrobrušný tlak. Cievna stopka nemá na fixáciu väčší význam. Ľavá oblička
je upevnená viac ako pravá. Obličky môţu vykonávať výkyvy pri vdychu a výdychu, menšie výkyvy
aj pri zmene stojacej polohy do leţiacej. Uvoľnením fixačného aparátu vzniká blúdivá oblička (ren
migrans), kt. so sebou ťahá krvné cievy a močovod. Vzniká najčastejšie následkom rýchlej straty
tukovej podušky (chudnutie) al. straty napätia brušnej steny (opakované pôrody). Býva častejšia
vpravo ako vľavo. Nadoblička pritom ostáva na svojom mieste.
Vzťahy – na dorzálnej strane sa premieta oblička v hornej tretine aţ polovici na crura bránice, kt. ju
oddeľujú od pleurálnej dutiny a sinus phrenicocostalis. V mieste trigonum lumbocostale svalová
vrstva v rôznom rozsahu chýba, takţe oblička je oddelená od pleurálnej dutiny len hraničnými
fasciami, fascia renalis a fasciae diaphragmaticae, a tulkovou poduškou. Toto usporiadanie má
význam pri šírení zápalu z obličiek do hrudníka. Pod XII. rebrom leţí oblička mediálne na m. psoas
major, laterálnejšie na m. quadratus lumborum a m. transversus abdominis. Od týchto svalov
obličky oddeľujú corpus adiposum pararenale a fascie zadnej brušnej steny. Vo svaloch a po
svaloch prebiehajú nervy plexus lumbalis, n. subcostalis, n. iliohypogastricus a n. ilioinguinalis.
Na ventrálnej strane obličky vpravo nalieha na horný pól nadoblička, na mediálny okraj a hílus pars
descendens duodeni, na väčšiu časť prednej a vonkajšej okrajovej plochy pečeň, na dolnú tretinu
flexura coli dextra a colon transversum, v ich konkavite jejunum. Vľavo na hornú plochy nalieha
nadoblička, na dolnú tretinu flexura coli sinistra, pod ňou jejunum. Na vonkajšiu stranu nalieha
slezina, v strede pankreas a nad ním ţalúdok. Od ţalúdka a sleziny je nadoblička oddelená
priestorom bursda omentalis. V. cava inferior sa dotýka obličky len pri hornom póle; aorta sa ľavej
obličky nedotýka priamo. Obličky leţia retroperitoneálne. Je hmatateľná len pri vysunutí z normálnej
polohy al. keď je zväčšená.
Obaly obličiek – obličky sú obalené sú tukovým puzdrom (capsula adiposa), kt. má najmä
ochranným význam. Povrch obličiek pokrýva väzivové puzdro (capsula fibrosa) a fascia renalis
(Zuckerkandlova fascia), a to jej dva listy – lamina praerenalis et retrorenalis (retrorenálna lamina je
podstatne hrubšia). Obidva listy uzatvárajú medzi sebou obličku, nadobličku a capsula adiposa.
Kraniálne sa obidva listy fascie spájajú a splývajú s fasciou pokrývajúcou brušnú stranu bránice,
laterálne do seba prechádzajú, mediálne sa strácajú vo väzive okolo veľkých brušných ciev,
kaudálne ostávajú pp. nespojené, takţe priestor medi nimi svisí s riedkym subpleurálnym väzivom.
Medzi lamina retrorenalis obličkovej fascie a fasciou pokrývajúcou zadné svaly brušnej steny je
uloţené tukové teleso, corpus adiposum pararenale. Je tuhšej konzistencie ako okolitý tuk capsula
adiposa a jeho rozvoj závisí od stavu výţivy.
Na prístrednom okraji obličiek je zárez – obličková brána (hilus renalis), kt. ústi do jamy, obličkovej
zátoky (sinus renalis). Ňou vstupuje do obličiek a. renalis a nervy a vystupujú vv. renales a
obličková panvička. Obličková panvička tvorí začiatok odvodných močových ciest.

Na pozdĺţnom reze obličiek videť 2 vrstvy: svetlešiu zrnitú kôru a tmavšiu pruhovanú dreň. Toto
delenie vyplýva nielen z odlišnej štruktúry, ale má aj funkčný význam.
Kôra obličiek (cortex renalis) je vonkajšia vrstva medzi bázou pyramíd a väzivovým puzdrom, kt.
tvoria najmä klbká kapilár (glomeruli), uloţených v puzdre (capsula glomeruli), a stočené kanáliky
(tubuli renales contorti). Z dreňovej časti sem zasahuje lúčovitá časť (pars radiata). Tkanivo kôry má
rovnaký osmotický tlak ako krvná plazma (izoosmia).
Dreň obličiek (medulla renalis) tvorí vnútornú časť obličky a je usporiadaná do 16 – 20 ihlancovitých
útvarov – pyramíd (pyramides renales). Sú v nej uloţené časti stočených obličkových kanálikov a
rovné obličkové kanáliky (tubuli renales recti). Tieto útvary spolu s cievami sú usporiadané
pozdĺţne, čím sa utvára pruhovaná štruktúra drene obličiek. Kaţdá z pyramíd s priľahlou vrstvou
kôry predstavuje obličkový lalok (lobus renalis). Medzi pyramídami sú stĺpce kôrovej vrstvy
(columnae renales). Osmolalita drene sa smerom od kôry k panvičke postupne zvyšuje. To má
veľký význam pre postupnú úpravu osmolality moču.
Nefrón – je zákl. anat. a funkčnou jednotkou obličiek. Skladá sa z kanálikov uloţených v kôre a
dreni (tubulus renalis), na jednom konci uzavretých. Uzavretá časť tvorí dvojlistové puzdro klbka
(capsula glomeruli), tzv. Bowmanov-Šumľanského vačok (Šumľanskij 1793; Bowman 1840), v kt. je
uloţené klbko kapilár. Puzdro s klbkom, uloţené v kôre, tvorí Malpighiho teliesko. Jeho Ø je ~ 150
aţ 200 mm. Steny vačku sú z plochého epitelu a na liste, kt. povlieka glomerulum, nie je epitel úplne
súvislý. Priestor medzi obidvoma listami vačku je interkapsulový priestor. Z neho sa začína tubulus.
Jeho prvý úsek tvoria stočené tubuly (tubulus contortus primae ordinis, pars convoluta),
nachádzajúce sa v blízkosti glomerulu. Potom prechádzajú do rovných tubulov. kt. majú tvar štíhle
písmena U a zasahujú aţ do drene. Pars recta hlavného oddielu, prevodná časť a pars recta
stredného oddielu tubulu sa nazýva Henleho slučka (pars laqueiformis). Zostupné rameno Henleho
slučky je uţšie ako vzostupné. Henleho slučka pokračuje v kôre znova ako stočený tubulus (tubulus
contortus secundae ordinis, portio intermedia) a ten sa napája na zberací kanálik (tubulus colligens,
pars colligens). Tu sa ohýbajú a vystupujú opäť ako rovné tubuly späť do kôry. V dreni sa rovné
tubuly znova otáčajú ako stočené tubuly v blízkosti spoločného zberacieho kanálika, kt. vyúsťuje na
obličkových bradavkách (papilae renales) a cez riečicovitý dvorec do obličkových kalichov (calices
renales) obličkovej panvičky (pelvis renalis).
Kaţdá oblička obsahuje asi 1 milión nefrónov. ich počet sa po narodení nezvyšuje. Oblička rastie
tak, ţe sa zväčšuje veľkosť nefrónov, najmä do dĺţky, bez zmeny ich počtu. Zmenšenie počtu
nefrónov má za následok kompenzačnú hyperpláziu ostatných zdravých nefrónov.
V najhlbšej časti kôry obličiek sú uloţené špeciálne juxtamedulárne glomeruly, kt. sú väčšie ako
ostatné. Ich špeciálna funkcia spočíva vo väčšej filtrácii. Okrem toho reagujú na rozličné podnety,
ako je napr. obmedzenie príjmu soli. V obličke sa nachádzajú aj tvarovo vysoko špecializované
útvary juxtaglomerulárneho aparátu. Sú uloţené tesne v blízkosti kapilár glomerulu a druhého
stočeného kanálika. Ovplyvňujú funkciu obličkových kanálikov, ako aj vylučovanie →renínu, ktorý sa
zúčastňuje na regulácii TK.
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obličky, obvykle v počte 5, kt. predstavujú oblasti zásobené jednotlivými vetvami a. renalis); 17 – segmentum
superior (horný segment, presahujúci aj na facies posterior); 18 – segmentum anterius superius (predný horný
segment); 19 – segmentum anterius inferius (predný dolný segment); 20 – segmentum inferius (dolný segment,
zasahujúci na facies posterior i na facies anterior); 21 – segmentum posterius (zadný segment); 22 – tubulus
renalis (obličkový tubulus, kt. patrí jednej funkčnej jednotke, nefrónu; v ňom ptrebieha spätná difúzia a
selektívna spätná resorpcia); 23 – tubuli renales contorti (stočené kanáliky, úseky nefríonu pred a za Henleho
slučkou); 24 – tubuli renales recti (priame obličkové kanáliky, vedúce do Henleho slučky a z nej; tvorí jej
súčasť); 25 – lobi renales (obličkové lalôčiky, renculi, utvorené počas vývoja a viditeľné uţ u novorodencov;
zodpovedajú obličkovým pyramídam s príslušnou oblasťou kôry); 26 – cortex renalis (obličková kôra, hrubá ~ 6
mm, skladá sa z glomerulov a najmä stočených kanálikov; ako columnae renales dosahuje miestami aţ k hílu
obličky); 27 – pars convoluta (oblasť kôry lalôčika zloţený z glomerulov a tubuli renales contorti); 28 – pars
radiata (dreňový pruh kôry, zloţený z radiálne prebiehajúcich zbieracích kanálikov); 29 – lobuli corticales
(lalôčiky kôry; sú ohraničené interlobulárnymi artériami); 29a – radii medullares (prúţky drene obličky, zloţené
zo svetlejších zbieracích kanálikov, prenikajúce do kôry obličky); 30 – medulla renalis (dreň obličky, zloţená z
priamych úsekov obličkových tubulov a zbieracích kanálikov; tvorí celky zvané pyramides renales); 31 –
pyramides renales (obličkové pyramídy; dreň obličky zoskupená do 6 – 20 útvarov podobných ihlanom s bázou
pri kôre; vzájomne sú oddelené priebehom columnae renales); 32 – basis pyramidis (báza pyramídy na hranici
drene a kôry); 33 – papillae renales (obličkové papily, zaoblené hroty pyramíd vyčnievajúce do obličkových

kalichov); 34 – area cribrosa (povrch obličkovej papily dierkovaný ústiami papilárnych vývodov, takţe má
vzhľad sita); 35 – foramina papillaria (otvorčeky na area cribrosa tvorené ústiami ductus papillares; 36 –
columnae renales (pruhy obličkovej kôry, kt. sa smerom k hílu vsúvajú medzi obličkové pyramídy); 37 –
corpusculum renale (obličkové teliesko, zloţené z glomerulu, a capsula glomeruli; je uloţené v pars convoluta
kôry); 38 – glomerulus (kapilárne kĺbko vnútri corpusculum renale); 39 – capsula glomerularis Bowmani
(dvojlistové puzdro glomerulu, kt. prechádza do tubulus contortus; je vonkajšou zloţkou corpusculum renale);
156.15 – pelvis renalis (obr. 2)(podľa Feneisa, 1996)
Obr. 2. Obličková panvička (vľavo)
a cievy obličky (vpravo). 1 – arteriae
renales (obličkové tepny); 2 – arteriae
interlobares (väčšie tepnové vetvy, kt.
prebiehajú medzi pyramídami); 3 –
arteriae arcuatae (oblúkovité artérie,
kt. odstupujú z aa. interlobares na
hranici kôry a drene); 4 – arteriae
interlobulares (vetvy z aa. arcuatae, kt.
prebiehajú

z

a.

interlobularis

a

vstupujú do glomerulu); 5 – arteriola
glomerularis afferens (vas afferens,
cieva, kt. prichádza z a. interlobularis
a vstupuje do glomerulu); 6 – arteriola
glomerularis efferens (vas efferens,
cieva,

kt.

vystupuje

z

glomerulu,

pokračuje do cievnej siete medzi tubuli contorti); 7 – rr. capsulares (malé artérie, kt. prechádzajú z kôry do
puzdra obličky); 8 – arteriolae rectae (vasa rectae, cievy s rovným priebehom, kt. idú z vasa efferentia,
kapilárnej siete tubulov al. aa. arcuatae do drene); 9 – venae renales (obličkové ţily); 10 – venae interlobares
(ţily medzi obličkovými pyramídami, kt. prichádzajú z periférie); 11 – venae arcuatae (oblúkovito prebiehajúce
ţily na hranici kôry a drene, vstupujú do vv. interlobares); 12 – venae interlobulares (ţily, kt. prichádzajú
lúčovito z kôry do vv. arcuatae. zodpovedajú aa. interlobulares); 13 – venulae rectae (rovné jemné ţilky z
drene, vstupujúce do vv. arcuatae); 14 – venulae stellatae (ţily pod puzdrom obličky, hviezdicovito sa
zbiehajúce do vv. interlobulares); 15 – pelvis renalis (obličková panvička, lievikovitý začiatok odvodných
močových ciest v obličkovom híle); 16 – calices renales (obličkové kalichy; rôzne dlhé rúrkovité výbeţky
obličkovej panvičky, do kt. sú vloţené obličkové papily); 17 – calices renales majores (2 aţ 3 prim. trubicovité
výbeţky obličkovej panvičky); 18 – calices renales minores (7 – 13 kalichov, kt. vznikajú vetvením calices
renales majores; sú do nich vsadené obličkové papily); 19 – ureter (močovod, je uloţený retroperitoneálne,
spája obličkovú panvičku s močovým mechúrom; má pars abdominalis – brušný úsek, kt. siaha od obličkovej
panvičky k linea terminalis a pars pelvica – panvový úsek, od linea terminalis k močovému mechúru) (podľa
Feneisa, 1969)

Krvné zásobenie – do obličiek vstupuje cez obličkovú bránu obličková tepna (a. renalis), kt.
pochádza z brušnej aorty. Pred vstupom sa delí tak, ţe 2 – 3 vetvy idú pred obličkovou panvičkou,
jedna vetva, r. retropelvicus, prebieha za panvičkou). Predné vetvy zásobujú ~ 2/3 obličiek, r.
retropelvicus zadnú tretinu vrátane horného pólu. Hranice prednej a zadnej oblasti sú dorzálnejšie
za vonkajším okrajom obličiek a na čerstvej obličke sa prejavujú ako Brödelova čiara; v nej moţno
bez väčšieho krvácania vykonať rez do obličky.
V 20 – 25 % sa okrem hlavných obličkových tepien vyskytujú aa. renales accessoriae, kt. sa
začínajú z aorty kaudálne od typických aa. renales, niekedy aţ za aa. iliacae communes. Do
obličiek vstupujú v híle al. mimo neho.

Vnútri obličky sa a. renalis delí na medzilalokové tepny (aa. interlobares), kt. prebiehajú po okraji
pyramíd a na rozhraní kôrovej a dreňovej časti (aa. subcortales) pokračujú ako oblúkovité tepny (aa.
corticales arcuatae). Z nich smerom do kôry vystupujú medzilalôčikové tepny (aa. interlobulares), z
kt. vedú prívodné cievy do klbka (vasa afferentia). Klbká sú uloţení v kôre na koncoch rozvetvenia
obličkových tepien. Z klbka odchádza krv odvodnými cievami (vasa efferentia). Tieto cievky sa
tvoria kapilárnu sieť okolo stočených tubulov, kt. vyţivujú nefrón, kým v hlbších oblastiach kôry
vysielajú arteriolae rectae medullares do drene.
Koncové vetvičky aa. corticales radiatae tvoria pod povrchom obličiek kapilárnu sieť, v kt. sa
hviezdicovite zbiehajú venulae stellatae, kde tvoria vlastné začiatky medzilalôčkových ţíl (vv.
interlobulares), a vv. corticales superficiales, kt. odovzdávajú krv do vv. corticales radiatae, kt. tvoria
(na rozdiel od tepien) na hraniciach kôry a drene oblúčikovité vv. arciformes, kt. sa zbierajú do vv.
interlobares, a tie sa spájajú do niekoľkých kmeňov, kt. po spojení tvoria obličkovú ţilu (v. renalis),
kt. vystupuje z obličiek cez obličkovú bránu. Obličkami pretečie za min 20 – 25 % minútového
srdcového vývrhu, t. j. 1000 – 1500 ml krvi; prietok krvi obličkami je aţ 100-krát väčší ako kostrovým
svalstvom. Krv totiţ obličky nielen vyţivuje, ale sa aj očisťuje od produktov látkovej premeny.
Funkcie obličiek – zahŕňajú: 1. tvorbu moču s exkréciou močových látok (najmä produktov
metabolizmyu proteínov a telu cudzcích látk); 2. reguláciu hydrominerálnej rovnováhy (izoosmia,
izoiónia); 3. reguláciu acidobázickej rovnováhy (izohydria); 4. endokrinnú funkciu (produkcia renínu
a
angiotenzínu,
dopamínu,
prostaglandínov,
bradykinínu,
erytropoetínu
a
1,25dihydrocholekalciferolu); 5. metabolická funkcia (metabolizmus sacharidov, lipidov a aminokyselín,
štiepenie reabsorbovaných bielkovín a peptidov a konjugácia niekt. produktov metabolizmu a i.).
V obličkách sa tvorí moč 3 zákl. mechanizmami: 1. glomerulová filtrácia; 2. tubulárne reabsorpcia; 3.
tubulárne sekrécia. Filtrácia sa uskutočňuje v glomerule. Ide o ultrafiltráciu krvnej plazmy do
priestoru medzi dva listy puzdra glomerulu. Prebieha zväčša v kôre, pretoţe 90 % krvi pritekajúcej
do obličiek pretečie kôrou a len 10 % jej dreňou. Glomeruly pracujú nepretrţite a všetky súčasne. Z
činnosti sú vyradené len pri prechodnom popklese TK pod kritickú hodnotu. Celková plocha
2
všetkých glomerúl je ~ 1,5 m . Na tejto ploche sa z 1000 – 1500 ml krvi, resp. 600 – 800 ml plazmy
utvorí za 1 s 1,6 – 2 ml filtrátu. Objem filtrátu v priebehu 24 h kolíše aj u zdravých osôb medzi 140 –
170 l. Klesá najmä pri poklese prietoku krvi obličkami al. poklese TK. Filtrácia klesá počas svalovej
práce, pri zmene polohy tela z vodorovnej do vzpriamenej, ako aj pri rôznych emóciách a
záťaţových situáciách (stres).
Zo 140 – 170 l glomerulového filtrátu (prim. moč) sa tvorí len asi 1 – 1,5 l, t. j. 1/100 definitívneho
moču. Do filtrátu z krvnej plazmy prechádza voda a všetky látky v nej rozpustené, t. j. metabolity a
dôleţité kryštaloidy. Pre zachovanie stálosti vnútorného prostredia je významná spätná difúzia
prevaţnej časti vody a reabsorpcia elektrolytov a ţivín (glukóza, aminokyseli-ny). Pri reabsorpcii sa
látky z prim. moču v priesvite kanálikov dostávajú do krvi v cievach, kt. obklopujú kanáliky. V
opačnom smere sa uskutočňuje prenos látok z krvi do tubulov, tubulárna sekrécia. Tubulárna
reabsorpcia a sekrécia sa uskutočňujú pasívne al. aktívne. Konečná úprava osmolality moču
prebieha v zberacích kanálikoch. Tu sa tvorí definitívny moč, kt. má také zloţenie, v akom sa
vylučuje z tela.
Činnosť obličiek regulujú nervové a látkové vplyvy. Vplyv nervového systému je pomerne malý.
Hustá sieť nervov v stenách obličkových ciev a nefrónov pochádza z brušnej splete (plexus
coeliacus), symaptikových nervov (nn. splanchnici), n. vagus a sympatikových ganglií (ggl.
splanchnicum).
Vyšetrenie obličiek – k zákl. výšetrením funkcie obličiek je vyšetrenie →moču. K zobrazovacím
metódam patrí rtg, angiografia, scintigrafia, USG, CT a MRI. Funkčné vyšetrenia zahrňujú: 1.
stanovenie sérovej koncentrácie →kreatinínu, →močoviny a ich odpadu močom; 2. →klírens

inulínu, kreatinínu, močoviny; 3. test tubulárnej reabsorpcie glukózy, príp. iných sacharidov
a aminokyselín; 4. koncentračné a dilučné testy; 6. acidifikačné a alkalizačné testy.
Poruchy obličkových funkcií sa dajú rozdeliť z kvantit. hľadiska na obličkovú nedostatočnosť
a zlyhanie bličiek. Obličková nedostatočnosť (zlyhávanie obličiek, →renálna insuficiencia) je menej
závaţný stav alp zlyhanie obličiek. Signalizuje, ţe obličky sú schopné udrţať normálne zloţenie
vnútorného prostredia len za bazálnych podmienok, nie však za podmienok mimoriadnej záťaţe
(operácia, úraz, infekcia, telesná záťaţ ap.). Zlyhanie obličiek (renálne zlyhanie) je najťaţšie
štádium obličkovej nedostatočnosti, keď obličky nie sú schopné odstraňovať z organizmu
v dostatočnej miere dusíkaté metabolity a nedokáţu udrţovať hydrominerálnu a acidobázickú
rovnováhu uţ ani v pokoji, bazálnom príjme bielkovín (0,5 g/kg/d) a normálnej činnosti orgánov. Jej
klin. prejavom je →urémia (uremický sy.)
obligatio, onis, f. – [l. obligare zaviazať] obligácia; 1. záväzok, záväzkový pomer; 2. dlţobný úpis; 3.
cenný papier vydávaný obyčajne štátom.
obligátny – [l. obligatorius] obligatórny; 1. záväzný, povinný; 2. obvyklý, pravidelný.
obligátne učenie →učenie.
obligatus, a, um – [l.] obligátny, povinný, záväzný.
obligo – [l. obligare zaviazať] záväzok, povinnosť; bez obliga – nezáväzne, bez zodpovednos-ti.
obliquitas, atis, f. – [l. obliquus šikmý] oblikvita, šikmá, sklonená poloha.
Obliquitas Litzmanni – syn. zadný asynklitizmus, inklinácia hlavičky plodu, pri kt. sa v pôrodnom
kanáli zjaví zadná temená kosť.
Obliquitas Nägelei – syn. predný asynklitizmus, poloha hlavičky plodu, pri kt. v pôrodnom kanáli
zjaví predná temenná kosť.
Obliquitas pelvis – inklinácia panvy.
obliquus, a, um – [l.] šikmý, kosý.
obliterans, antis – [l. oblinere napchať] obliterujúci, upchávajúci (napr. priesvit cievy).
obliteratio, onis, f. – [l. obliterare vymazať, zabudnúť] obliterácia, uzavretie, upchatie dutín,
priechodov ciev väzivovým tkanivom, často následkom zápalu a aterosklerózy.
Obliteratio corticalis – kortikálna achrómia; stav, pri kt. sa v mozgovej kôre vyskytujú oblasti s vymiznutím gangliových buniek.
oblivio, onis. f. – [l. oblivisci zabúdať] zabúdanie.
®

®

Oblivon a Oblivon C – hypnotikum, sedatívum; →meparfynol.
oblok – l. fenestra.
oblongatus, a, um – [l.] predlţený.
oblongus, a, um – [l. longus dlhý] predlţený, vyhĺbený.
oblúk – [l.] arcus.
obnovenie – restitutio.
obnubilatio, onis, f. – [l. obnubilare zatemniť] obnubilácia, bezvedomie, mrákotný stav, mdloba.
obnubilus, a, um – [l. obnubilare zatemniť] temný, tmavý.
obočie – l. supercilium.

obojpohlavnosť – androgýnia, →hermafroditizmus.
obojstranný – l. bilateralis.
obojživelníky – Amphibia. Najprimitívnejšie štvornoţce. Majú kostnú kostru, hladkú ţlaznatú koţu.
Srdce sa skladá z jednej komory a dvoch predsiení. Vajcia znášajú do vody, kde sa liahnu larvy –
ţubrienky, kt. dýchajú ţiabrami, v dospelosti pľúcami. Koţné ţľazy sú viacbunkové, slizové a
jedové. Slizové ţľazy sú menšie, udrţujú koţu na povrchu stále vlhkú, a tým zabraňujú vyschnutiu
ţivočícha na suchej zemi. Koţou aj dýchajú, pri niekt. (skokan) koţa obstaráva aţ 2/3 dýchania. Ţijú
vo vode al. vo vlhkom prostredí. Rozdeľujú sa na červone (→Gymnophiona), mloky (→Caudata) a
→žaby (Eucaudata).
®

Obracine (Lilly) – antibiotikum; →tobramycín.
®

Obramycin (Lilly) – antibiotikum; →tobramycín.
obriezka →postotómia.
obrna – l. paralysis, plegia.
obrnenky – Dynophyceae, trieda hnedastých rias; →Pyrrhophyta.
obrúčkavce →Annelida.
obsah – l. contentus, summa.
obscenitas, atis, f. – [l. obscenus nečistý, neslušný] obscenita, neslušnosť, oplzlosť.
obscenus, a, um – [l.] obscénny, oplzlý, kĺzký.
obscuratio, onis, f. – [l. obscurare zatemniť] obskurácia, zatemnenie, zákal.
obscurus, a, um – [l.] temný, tmavý.
obsedans, antis – [l. obsedare usadiť] obsedantný, vyznačujúci sa vtieravými myšlienkami.
obsedantná idea – neustále nutkanie pacienta obracať pozornosť na istú myšlienku; →vtieravosť.
obsedantno-kompulzívne poruchy – OCD, poruchy →myslenia (obsesie) a priebehu →konania
(kompulzie); →vtieravosť.
observans, antis – [l. observare pozorovať] pozorujúci, dbalý.
observatio, onis, f. – [l. observare pozorovať] pozorovanie, pozornosť.
obsesia – vtieravosť; →obsedantno-kompulzívne poruchy. Patria sem:
Agresívne obsesie – strach pred ublíţením, zranením seba al inému, násilné al. hrozné predstavy,
strach pred tým, ţe bude nahlas vykrikovať obscénnosti al. nadávky, ţe urobí dajú hanebnú vec,
napr. bodne priateľa noţom, ţe dačo ukradne, ţe kvôli jeho nezodpovednosti si niekto ublíţi, ţe
bude zodpovedný za dačo strašného, čo sa stane ap.
Obsesie týkajúce sa špiny, nákazy – nadmerne sa zaoberá al. si zhnusí telesné exkréty,
škodlivinami v prostredí (azbest, radiácia, toxický odpad), hmyzom, hlodavcami ap., hnusia sa mu
lepkavé látky al. zvyšky, neustále sa zaoberá tým, ţe kvôli nákaze ochorie ap.
Sexuálne obsesie – zakázané al. perverzné sexuálne myšlienky, predstavy al. nápady.
Obsesie týkajúce sa uschovávania a hromadenia (odlíšiť od koníčkov a záujmov o cenné veci a
veci, ku kt. má pacient sentimentálny vzťah).
Obsesie týkajúce sa náboženstva a viery – zaoberá sa rúhaním a svätokrádeţami, nadmerne sa
zaoberá morálkou, hodnotí, čo je a čo nie je správne.

Nutkavá potreba symetrie a presnosti – spojená s magickým myslením (myslí si napr., ţe by sa jeho
matke mohlo dačo strašného stať, ak veci nebudú presne na svojom mieste); príp. nie je spojená s
magickým myslením.
Rôzne iné obsesie – excesívna potreba vedieť a pamätať si, strach povedať určité veci, ţe
nedokáţe povedať presne to pravé, ţe dačo stratí, intruzívne (rušivé, vtierajúce sa) nenásilné
predstavy, nutkanie dotýkať sa, klopať, škriabať, vtierajúce sa nezmyselné slová, zvuky, melódie,
uznáva šťastné a nešťastné čísla, prikladá farbám špecifický význam, má poverčivý strach a i.
Somatické obsesie – zaoberá sa chorobami al. nadmerne dajakou časťou tela, jej tvarom
(dysmorfofóbia).
Nutkavé mytie a upratovanie – nadmerné a ritualizované mytie rúk, sprchovanie, kúpanie, čistenie
zubov, líčenie a vylučovanie, upratovanie v domácnosti, vykonávanie opatrení na predídenie al.
zabránenie kontaktu s nákazou ap.
Nutkavé kontrolovanie – kontroluje zámky, šporák, spotrebiče, či dakoho nezranil, dakomu neublíţil,
robí opatrenia aby nikoho nezranil, nikomu neublíţil, kontroluje, či neurobil chybu ap.
Ritualizované opakovanie – čítanie prečítaného al. prepisovanie napísaného, potreba opakovať
rutinné činnosti (napr. vchádzať a vychádzať z dverí, sadať a vstávať zo stoličky ap.)
Nutkavé rátanie
Nutkavé upravovanie (prerovnávanie)
Nutkavé zbieranie – uschovávanie, odkladanie starých novín, letákov, preberanie odpadov,
zbieranie nepotrebných vecí (odlíšiť od koníčkov a zbierania cenných vecí al. vecí, ku kt. má
sentimentálny vzťah).
Rôzne kompulzie – myšlienkové (mentálne) rituály (iné ako kontrolovanie a rátanie), nadmerné
písanie zoznamov, potreba hovoriť a pýtať sa al. sa spovedať, poverčivé správanie, vykonávanie
opatrení na zabránenie zranenia seba a iných, zabránenie hrozným veciam ap.
obsessio, onis, f. – [l. obsidere zaujímať] →obsesia.
obsessivus, a, um – [l. obsessio obkľúčenie] obsesívny, posadnutý, nutkavý.
obsidián – čierne prírodné vulkanické sklo.
obsolens, entis, obsoletus, a, um – [l. obsolescere zostarnúť] obsolétny, zošlý, zastaraný,
zostarnutý, starnúci.
obsolescentia, ae, f. – [l. obsolescere zostarnúť] obsolescencia, zostarnutie, opotrebovanie, úbytok
funkcie.
obstetricus, a, um – [l. obstetrix pôrodná asistentka] pôrodnícky.
obstetrix, icis, f. – [l. obstetricare byť pri pôrode] pôrodná asistentka.
obstinatio, onis, f. – [l. obstinare umieniť si] neústupnosť, vzdorovitosť, umienenosť.
obstipácia – [obstipatio] →zápcha.
obstipanciá – [obstipantia] antidiaroiká, lieky vyvolávajúce →zápchu.
obstipans, antis – [l. obstipare upchať] upchávajúci, zavierajúci.
obstipantia (remedia) – [l. obstipare upchať] →obstipanciá.
obstipatio, onis, f. – [l. obstipare upchať] syn. constipatio, obstructio alvi; →obstipácia.

obstipus, a, um – [l. stipare obklopovať] sklonený, sklopený, na stranu sa nakláňajúci, naproti
postavený.
obstructio, onis, f. – [l. obstruere uzavrieť] obštrukcia, uzavretie, zamedzenie, prekáţka,
nepriechodnosť.
Obstructio alvi – zápcha.
Obstructio colonis falsa – nepravá obštrukcia čreva; →Ogilvieho sy. (→syndrómy).
Obstructio postinflammatoria – zápalová obštrukcia, nepriechodnosť.
obstructus, a, um – [l. obstruere uzavrieť] upchatý, uzavretý, neprístupný.
obstruens, entis – [l. obstruere uzavrieť] zatarasujúci, zneprístupňujúci, upchávajúci.
obštrukčná choroba pľúc →chronická obštrukčná choroba pľúc.
obťažný – l. molestus.
obtectus, a, um – [l. obtegere skrývať] prikrytý, zakrytý, chránený.
obtundatio, onis, f. – [l. obtundere otupiť] zákal vedomia.
obtundens, entis – [l. obtundere otupiť] otupujúci, zoslabujúci.
obturans, antis – [l. obturare upchávať] upchávajúci, uzatvárajúci.
obturatio, onis, f. – [l. obturare upchávať] obturácia, upchatie, uzavretie.
obturator, oris, m. – [l. obturare upchávať] upchávač; 1. umelá al. prirodzená štruktúra uzatvárajúca
otvor; 2. protéza pouţívaná na uzavretie získaného al. vrodeného otvoru v podnebí (rázštep
podnebia).
obturatorius, a, um – [l. obturare upchávať] upchávajúci, uzatvárajúci, týkajúci sa uzavretého otvoru.
obturátorový príznak – pasívna flexia v pravom bedrovom kĺbe a kolena s vnútornou rotáciou dolnej
končatiny v bedrovom kĺbe vyvoláva napätie m. obturatorius. Ak sa dostaví pritom bolesť brucha,
ide o dráţdenie svalu , napr. pri akút. apendicitíde.
obturatus, a, um – [l. obturare upchávať] upchatý, uzavretý, nepriechodný.
obtusio, onis, f. – [l. obtundere otupiť] obtúzia, zoslabenie, otupenie.
obtusus, a, um – [l. obtundere otupiť] otupený, zoslabený, slabý.
obväzy – ligamenta, bandáţe, pouţíva sa pri poraneniach, niekt. lokomočných a i. chorobách. Podľa
Hněvkovského (1959) moţno o. deliť na 6 skupín:
1. Krycie obväzy – prekrývajú ranové plochy, operačné rany a i. postihnutia na povrchu tela. Sú
v priamom styku s ranou.
2. Imobilizačné obväzy – znehybňujú určitú časť tela väčšinou tým, ţe obmedzujú na minimum
pohyblivosť v niekt. kĺboch. Zhotovujú sa z tuhnúcich materiálov (sadra, škrob) al. kombinácie
mäkkých materiálov a spevňujúcich dláh.
3. Podporné obväzy – konštruujú sa z tuhnúcich materiálov a slúţia na podopretie určitej časti tela
al. zamedzenie pohybov určitým smerom (napr. sadrový korzet).
4. Extenzné obväzy →extenzia.
5. Korekčné oovňzy – sú väčšinou o. z tvrdnúceho al. pevného materiálu. Ich úlohou je pôsobiť
tlakom al. ťahom na určitú časť tela, aby sa zmenilo postavenie al. zabepečil rast kostí správnym a
poţadovaným smerom (napr. pri th. skoliózy).

6. Fixačné o. – fixujú obväzový materiál v mieste jeho aplikácie. Patria sem náplaste, lepivé tekuté
látky,pruţné tkané hadicové o. s veľkými okami (→Pruban).
Obväzové prostriedky sú vláknité al. textilné výrobky zhotovené z prírodných al. syntetických
surovín, určené na ošetrovanie rán a telových defektorv, na zastavenie krvácania, fixáciu
a mechanickú ochranu organizmu pred vonkajšími vplyvmi. Zákl. obväzové prostriedky sú: 1.
→tkaniny (telae); 2. →ovínadlá (fasciae); 3. →vlákniny (materiae filamentosae); 4. tuhé látky
spevňujúce o.; 5. obväzové prostriedky napustené rozličnými liečivými a pomocnými látkami
(ligamnenta impregnata).
Dlahy a dlahové obväzy – dlaha je tvrdá podloţka vystuţujúca o. Jej nevyhnutnou súčasťou je
výstelka o. a ovínadlo. Ako výstelka sa najčastejšie pouţíva rolovaná vata. Dlahy moţno rozdeliť
podľa konštrukcie a pouţitia na: 1. jednoduché
imobilizačné dlahy; 2. extenčné dlahy (aparáty).

Prikladanie dláh pri poranení krčnejchrbtice. Na
manipulácii s pacientom s poranením chrbtice a lebky
chrbtice a panvy sa zúčastňujú min. 4 ľudia

Dlahové obväzy hornej končatiny a
nafukovacia dlaha

Dlahy na dolnú
končatinu

Dieterichova (hore) a Thomasova dlaha (dole)

Úlohou dlahy je zabepečenie imobilizácie končatiny al. inej časti tela. Materiálom na zhotovenie
dláh je drevo al. kov (napr. nafukovacia dlaha) Ako dlahu moţno však pri poskytovaní prvej pomoci
vyuţiť akýkoľvek tuhý materiál vhodnej veľkosti.
Zákl. predpoklady správneho priloženia dlahy sú: 1. dlaha musí presahovať obidva kĺby
susediace so zlomeninou; 2. dlaha nesmie nikde tlačiť na koţu, najmä nie v miestach, kde je tesne
pod koţou uloţená kosť (členky, lakeť); 3. dlaha sa ukladá po stranách končatín, menej vhodné je
jej uloţenie na extenzorovej al. flexorovej strane; 4. dlahu treba vţdy podloţiť mäkkými materiálmi;
5. dlaha sa má dôkladné pripevniť k imobilizovanej časti tela obväzom, avšak bez škrtenia.
Jednoduché imobilizačné dlahy – v praxi sa pouţívajú kovové dlahy zhotovené zo ţeleza, hliníka,
zinku al. ich zliatín, a to vo forme prútov al. drôtov (Crammerove dlahy). Dajú sa ľahko tvarovať a pri
malej hmotnosti sú relat. pevné. Na lepšiu imobilizáciu moţno pouţiť 2 dlahy uloţené proti seba.
Drevené dlahy vo forme doštičiek al. dýh bývajú uţ tvarované na imobilizáciu určitých častí tela al.
sa dajú ľahko upraviť odrezaním al. odstrihnutím. Ľahko tvarovateľným materiálom je tuhý kartón, z
kt. sa podľa potreby vystrihne dlaha vhodného tvaru.
Nafukovacie dlahy určené na imobilizáciu hornej a dolnej končatiny sú vybavené rúrkou, kt. sa po
navlieknutí na končatinu nafúknu. Ich nevýhodou je moţný vznik neţiaduca kompresia mäkkých
častí končatín, a tým zhoršenie prekrvenia.
Dlahové obväzy hornej končatiny – pri poraneniach ramena (kľúčna kosť, lopatka, hlavica
humeru a chir. krčka ramennej kosti) stačí pripevniť hornú končatinu k trupu, pri súčasnom ohnutí
končatiny v lakti šatkovým o. al. primodelovaním Cramerovej dlahy cez plece, pozdĺţ ramena na
predlaktie a ruku. Pri poraneniach lakťa a predlaktia sa prikladá Crammerova dlaha vedená na
vonkajšej strane ramena a predlaktia al. sa pouţijú 2 drevené dlahy. Jedna sa priloţí na vnútornú
plochu ramena medzi rameno a trup a druhá na predlaktie aţ pod ruku. Obidve musia byť pevne
spojené vo výške lakťa. Končatinu dalej podporíme aplikáciou šatiek (jednu ako záves, druhú okolo
trupu a ramena) al. ovínadlovým o. vo forme jednoduchého Desaul-tovho o. Pri poranaí zápästia a
ruky sú najvhodnšjie jednoduché drevené dlahy na volárnej strane predlaktia a ruky. Končatinu
zabezpečíme šatkou al. ovínadlom vo flexii v lakťovom kĺbe.
Dlahové obväzy dolnej končatiny – pri poraneniach dolnej končatiny sa prikladajú 2 dlahy, jedna
z vonkajšej strany po strane tela má dosahovať aţ do podpazuchovej jamy, druhá na vnútornú
stranu končatiny proximálne do ingvíny. Málo účinné je priloţenie dlahy na zadnú al prednú stranu
dolnej končatiny (nedostatočná imobilzácia). Navyše takto priloţené dlahy tlačia vo výške jabĺčka,
resp. pätového hrboľa. Vhodné sú Crammerove dlahy, Dieterichova dlaha s nastaviteľnou výškou,
príp. Thomasova dlaha skladajúca sa z objímky na stehne, kt. sa pevne zaklesní proximálne za
hrboľ sedacej kosti a končatina sa pripevní ku kovovým výstuhám po stranách. Navyše moţno túto
dlahu zabezpečiť aj dočasnou extenziou pripevne-ním nohy k dolnému okraju rámu a stočením
fixujúceho ovínadla pomocou drievka (špatle ap.).
Dlahy používané pri poranení krčnej chrbtice a lebky – správnu imobilizáciu moţno dosiah-nuť
pomocou 2 Crammerových dláh. Jedna sleduje obidva ramenné kĺby a ide cez obidve ušnice na
temeno hlavy, druhá sa prikladá vzadu pozdĺţ chrbtice a kriţuje na temene hlavy predháchádzajúcu
dlahu. Obidve dlahy sa navzájom spoja ovínadlovým o. Improvizovane moţno pouţiť 2 ťaţšie
predmety, napr. vrecká s pieskom, kt. sa uloţia po stranách hlavy pri polohe pacienta naznaku na
tvrdom lôţku.
Dlahy používané pri poranení bedrovej chrbtice a panvy – pri prveje pomoci sa pacient ukladá
na tvrdú podloţku s končatinami mierne ohnutými v kolenách pri súčasnej mierne abdukcii.
Končatiny treba zabezpečiť priloţením dláh pozdĺţ tela, siahajúcich do podpaţia a pripevnených k

podloţke. Pri akejkoľvek manipulácii s pacientom pri poranení chrbtice a panvy, napr. pri prekladaní
na podloţku, sa musia zúčastniť min. 4 ľudia.
Extenčné dlahy (aparáty) – pouţívajú sa zriedka, pretoţe ich funkciu plnia sadrové o. (napr.
abdukčný o. pleca, sadrová bedrová spika a i.). Pri nestabilných zlomeninách sa indikuje skôr chir.
výkon. Pri postihnutí veľkých kĺbov (rameno, bedro, koleno) umoţňujú včasnú mobilizáciu pri
zachovaní zásady ,,pohyb bez zaťaţenia―. Pohyb v aparáte sa zabezpečuje mechanicky
posunlivosťou jednotlivých častí dlahy al. automaticky vstavaným motorčekom. Moţno pritom
nastaviť nielen rozsah zamýšľanej hybnosti, príp. aj intervaly, v kt. sa má plánovaný pohyb
uskutočniť. To urýchľuje hojenie po úrazoch a operáciách na pohybovom aparáte.
Mechanická abdukčná dlaha na ramenný kĺb sa vyuţíva po operáciách pleca, ramena, lakťa
a predlaktia (osteosyntézy, plastiky, artrolýzy atď.). Staviteľná časť dlahy sa dobre prispôsobuje
telu. Celá konštrukcia je dobre vypodloţená a dobre sa znáša (Artroswing). Na účely rehabilitácie
sa pouţívajú motorizované ramenné dlahy primontované na špeciálne stoličky (Artromot).
Po úrazoch a operáciách bedrového kĺbu sa pouţívajú mechanické dlahy, kt. umoţňujú kontinuálnu
pasívnu mobilizáciu bedra. Ich výhodou je zlepšenie prekrvenia poškodenej končatiny a
metabolických procesov, zníţenie rizika kontraktúr a stuhnutia kĺbov, trombóz a embólií, zlepšenie
stavu kĺbových chrupaviek a väzivového aparátu.
Po úrazoch a operáciách kolenového kĺbu, najmä po operáciách na mäkkých častiach a po
poranení väzivového aparátu moţno pouţiť mechanické, ako aj motorizované dlahy s jednoduchšou konštrukciou. Nevýhodou sú pomerne vysoké ceny.
Ortézy – sú prístroje, kt. úlohou je nahradiť porušenú funkciu orgánu, najmä poruchy stability
kĺbového aparátu; →ortézy.
Tuhé látky spevňujúce obväzy – na spevnenie o. sa pouţívajú tuhé materiály, kt. sú odolnejšie
voči tlaku a ohybu, ako je výstuha z dreva (dlahy al. dýhy), kovu (drôtené al. páskové dlahy)
a rýchlo tuhnúcich polymérov, prikladaných väčšinou za tepla.
Drevené dlahy sú dlhé a široké doštičky hrúbky 3 – 5 mm. Najlepším materiálom na ich zhotovenie
je lipové drevo, kt. sa dobre opracúva a neštiepi sa. Ich výhodou je, ţe pri nízkej hmotnosti a cene
sú relat. pevné. Pouţívajú sa najmä na vystuţenie o. pri poskytovaní prvej pomoci. Nevýhodou je,
ţe sa nedajú podľa potreby tvarovať, preto ich treba dôkladne podkladať.
Drevené furniere (dyhy) sú veľmi tenké drevené doštičky hrúbky 1 – 2 mm. Dodávajú sa vo forme
pruhov šírky 5 cm a dĺţky 1 m. Zhotovujú sa z lipového dreva. Pred pouţitím sa namočia (aby
zmäkli a dali sa tvarovať), rozstrihajú sa na pruhy potrebnej dĺţky a šíky (podľa veľkosti o.) a
vkladajú sa medzi vrstvy ovínadiel. V kombinácii so sádrovými a škrobovými ovínadlami sa
dosahuje vysoká pevnosť o. pri nízkej hmotnosti a spotrebe zákl. materiálu.
Drôtené kovové dlahy (Crammerove dlahy) sú zhotovené z 2 nosných zinkových drôtov naprieč
spojených tenkými drôtmi v pravidelných vzdialenostiach 1 cm. Vyrábajú sa v šírkach od 2 do 10
cm. Ich prednosťou je ľahká tvarovateľnosť, ľahkosť a pevnosť. Pouţívajú sa samostatne al. ako
spevňujúca súčasť iných o.
Páskové kovové dlahy sa zhotovujú z lesklých zliatín (dural). Ich výhodou je ľahká tvarova-teľnosť,
jednoduchá aplikácia a moţnosť trvalej kontroly znehybnených častí. Väčšinou sa na strane, kt. sa
prikladá na koţu, opatrené prilepenou mäkkou podkladovou vrstvou plastu (molitan ap.). Kovové
dlahy z iných materiálov (ţelezo, oceľ) sa pouţívajú ako výstuha v protetickej technike al. v tvare
,,U― ako podpätok do sadrového o.
Kovové kĺby a rôzne nastavovacie skrutky sa pouţívajú najmä v protetike al. pri zhotovovaní o.
určených na liečenie redresom.

Cieľom bandážovania je prekrytie povrchových častí tela, spevnenie oslabených al. poškodených
pohybových a nosných častí, udrţanie fyziol. al. poţadovanej polohy časti al. celého tela, korekcia,
pomocou kt. sa ťahom al. tlakom upravuje chybné postavenie, ako aj podpora na získanie statickodynamickej rovnováhy.
Bandáţovanie sa pouţíva po korekcii zlomenín, luxácií, pri vytknutiach, poškodených al.
natrhnutých väzoch, šľachách, svaloch, na zabránenie posunu a zmiernenie bolestí vyvolaných
príp. pohybom poškodených častí, pri staticko-dynamických chybách (deformity, chrbtice,
deformácie nôh al. celých končatín) na postupné uvoľňovanie kontraktúr, rekonštrukčných
ortopedických a plastických operáciách na končatinách a chrbtici. Elastické ovínadlá na dolné
končatiny sa pouţívajú v chir. ako prevencia pooperačného tromboem-bolizmu najmä u pacientov s
varixami.
Rozoznávajú sa ovínadlá mäkké (hydrofilové), elastické (gumové, latexové, ,,pruban―), poloelastické (zinkoglejové, flanelové prilepené mastizolom), polotuhé (škrobové, spofaplast) a tuhé
(sadrové, modelované pasty – santaplast, PVC). Pomocou sadrových obväzov sa robia dlahy,
rúrkové obväzy, spiky, korzety. Sadrové a plastické obväzy môţu byť nepodloţené – priloţené
priamo na koţu tela, alebo podloţené vatou. Sadrovanie vykonáva odborný zdrav. pracovník pod
dozorom lekára, u novorodencov a malých detí vţdy lekár.
Chybná obväzová technika môţe zapríčiniť nadmerný tlak na cievy a zhoršenie prietoku krvi
tkanivami, čo sa prejaví opuchom, otlakom, preleţaninami aţ gangrénou. Tlakom na nervy môţu
vzniknúť poruchy vodivosti a paréza. Neprimeraný tlak obväzu na hrudník môţe vyvolať
kardiorespiračné poruchy. Odstránenie sadry sa vykonáva špeciálnymi kliešťami al. elekt. vibračnou
pílkou. Jej odstránenie moţno uľahčiť navlhčením, teplou vodou.
obvod – l. circumferentia.
obvodový – l. periphericus.
OCA – skr. oculocutaneous albinism okulokutánny albinizmus.
occidens, entis – [l.] západ.
occipit/o- – prvá časť zloţených slov z l. occiput záhlavie.
occipitalis, e – [l. occiput záhlavie] okcipitálny, záhlavný.
occipitalisatio, onis, f. – [l. occiput záhlavie] okcipitalizácia, zrast prvého krčného stavca (atlasu) so
záhlavnou kosťou.
occipitoanterior, oris – [occipito- + anterior] okcipitoanteriórny, poloha (plodu) s okciputom
smerujúcim dopredu smerom k os pubis matky.
occipitoatlantoideus, a, um – [occipito- + g. atlás nosič] okcipitoatlasový, týkajúci sa záhlavnej kosti
a atlasu.
occipitoaxoideus, a, um – [occipito- + g. axón os, čapovec] okcipitoaxoidový, týkajúci sa záhlavnej
kosti a epistrofea.
occipitobasilaris, e – [occipito- + g. basis spodina] okcipitobazilárny, týkajúci sa záhlavnej kosti a
lebkovej spodiny.
occipitobregmaticus, a, um – [occipito- + bregma kríţenie vencovitého a ščípového šva] týkajúci sa
záhlavia a bregmy.
occipitocalcarinus, a, um – [occipito- + l. calcar ostroha] týkajúca sa záhlavia a vtáčej ostrohy
(calcar avis).

occipitocervicalis, e – [occipito- + l. cervix krk] okcipitocervikálny, týkajúci sa záhlavnej kosti a krku,
šije.
occipitofacialis, e – [occipito- + l. facies tvár] okcipitofaciálny, týkajúci sa záhlavnej kosti a tváre.
occipitofrontalis, e – [occipito- + l. frons čelo] okcipitofrontálny, týkajúci sa záhlavia a če-la,
záhlavnej a čelovej kosti.
occipitomastoideus, a, um – [occipito- + l. (processus) mastoideus hlávkový výbeţok]
okcipitomastoidový, týkajúci sa záhlavnej kosti a hlávkového výbeţku.
occipitomentalis, e – [occipito- + l. mentum brada] okcipitomentálny, týkajúci sa záhlavia a brady.
occipitoparietalis, e – [occipito- + l. paries stena] okcipitoparietálny, týkajúci sa záhlavnej a temennej
kosti.
occipitoposterior, oris – [occipito- + posterior] okcipitoposteriórny, poloha (plodu), pri kt. okciput
smeruje k chrbtici al. sa otáča smerom ku kríţovej kosti matky.
occipitotemporalis, e – [occipito- + l. tempora spánky] okcipitotemporálny, týkajúci sa záhlavnej a
spánkovej kosti.
occipitothalamicus, a, um – [occipito- + g. thalamos bočná stena medzimozgu] okcipitotalamický,
týkajúci sa okcipitálneho laloka mozgu a talamu.
occiput, itis, n. – [l.] záhlavie.
occludator, oris, m. – [l. occludere zavrieť] okludátor, prístroj na stanovenie zhryzu chrupu.
occludens, entis – [l. occludere zavrieť] uzatvárajúci, zavierajúci.
occlusalis, e – [l. occludere zavrieť] oklúzny, týkajúci sa uzáveru, tvoriaci uzáver.
occlusio, onis, f. – [l. occludere zavrieť] oklúzia, uzavretie, záver, zhryz.
Occlusio dentium – zhryz, postavenie zubov pri zovretých čeľustiach.
Occlusio intestinorum – uzáver čriev z mechanických príčin.
occlusocervicalis, e – týkajúci sa facies occlusalis a krčka zuba.
occlusometron, i, n. – [l. occlusio zhryz + g. metron miera, maradlo] okluzometer, prístroj na meranie
oklúzie, gnatodynamometer.
®

Ocrycetin – antibiotikum; →oxytetracyklín.
occultatio, onis, f. – [l. occultare skrývať] skrývanie, utajovanie.
occultus, a, um – [l. occultare skrývať] okultný, skrytý, tajný.
occurentia, ae, f. – [l.] príchod, zjavenie sa.
®

Ocelina (Roux-Oceta) – antibiotikum; →metampicilín.
ocellus, i, m. – [l.] očko.
®

Ocenol – vehikulum, oleylalkohol.
®

Oceral (Roeche) – antimykotikum; →oxikonazolnitrát.
®

Ocestrol – estrogén; →benzestrol.
ocieľok – siderit.
ocimén – C10H16, Mr 136,23; olej príjemného zápachu. Nachádza sa v listoch rastliny Ocimen
basilicum L., Labiatae, Baronia dentigeroides Cheel, Rutaceae, Litsea zeylandica C.&T. Nees,

Lauraceae, Homoranthus flavescens A. Cunn., Myrtaceae, ako aj v plodoch
Evodia rutaecarpa (Juss.) Hook. f. & Thoms. Rutaceae. Jestvuje v 2
modifikáciách: -forma, 3,7-dimetyl-1,3,7-oktatrién a -forma, 3,7-dimetyl-1,3,6oktatrién.
trans--ocimén
ocot – l. acetum; →kyselina octová.
®

Ocriten – mineralokortikoid; →deoxykortikosterónacetát.
OCT – skr. ornithnine carbamoyltransferase onritínkarbamoyltransferáza.
®

Octalene – insekticídum; →aldrín.
®

Octalox (Velsicol) – insekticídum; →dieldrín.
®

Octamet (Belphar) – periférne vazodilatans; →suloktidil.
oct/i/o- – prvá časť zloţených slov z l. octo osem.
octan – acetát, soľ, anión al. ester kys. octovej, všeobecného vzorca CH3COOM (M je kov). Okrem o.
strieborného a o. ortutnatého sú rozp. vo vode. Pôsobením vzdušného CO 2 sa z o. uvoľňuje kys.
octová (slabá kys.), preto majú o. charakteristický octový zápach.
Octan amónny – ČSL 4, C2H7NO2, CH3COONH4, Mr 77,08; bezfarebné, hygroskopické kryštáli-ky,
ľahko rozp. vo vode a 95 % etanole.
Octan amylový – amylester kys. octovej, známy ako hruškový olej, banánový olej, hruškový ester,
C7H14O2, CH3COOC5H11, Mr 130,19; číra bezfarebná tekutina, ovocnej vône, nerozp. vo vode,
miešateľná s bezvodým etanolom, benzénom a sírouhlíkom. Pouţíva sa v potravinárstve a
parfumérii; rozpúšťadlo, riedidlo, v org. syntéze.
Octan draselný – ČSL 4, C2H3KO2, Mr 98,15; bezfarebné kryštáliky, rozplývajúce sa na vzduchu
rozp. vo vode a 95 % etanole. Kyslosť (CH3COOH) max. 0,12 %, alkalita (KOH) max. 0,05 %.
Octan epihydrokortizónu – ČSL 4, C23H32O6, Mr 404,51; biely kryštalický prášok, rozp. v 95 %
etanole a chloroforme, nerozp. vo vode.
–3

Octan etylový – etylester kys. octovej, ČSL 4, C 4H8O2, Mr 88,10, t. v. 77,1 °C,  0,901 g.cm ; číra,
bezfarebná prchavá tekutina, príjemnej vône, pálčivej chuti, kt. sa mieša obmedzene s vodou, v
kaţdom pomere s 95 % etanolom, éterom, chloroformom, horľavá. Vyrába sa Tiščenkovou reakciou
al. esterifikáciou kys. octovej a etanolu. Pouţíva sa v parfumérii a po-travinárstve, ako rozpúšťadlo,
riedidlo, ako aj v org. syntéze.
Octan hlinitý – (CH3COO)3Al, vzniká zmiešaní, rozt. síranu hlinitého s rozt. o. olovnatého v 5 aţ 10
% koncentrácii je tzv. Burowov rozt.
Octan meďnatý – ČSL 4, C4H6CuO4.H2O, Mr 199,70; modrozelené kryštáliky, sublimunjúce na
vzduchu, rozp. vo vode.
Octan olovnatý – olovený cukor, Goulardova voda, ČSL 4, C4H6O4Pb.3 H2O, (CH3COO)2Pb, Mr
379,35; biele al. bezfarebné kryštáliky, nasladlej zvieravej chuti, sublimujúce na vzduchu; je
jedovatý. Rozp. vo vode, mierne v 95 % etanole. Pripravuje sa rozpúšťaním o. olovnatého v kys.
octovej: 2 CH3(COO)2 + ObO + H2O + Pb(CH3COO)2. Pouţíva sa na výrobu kremţ-skej bieloby,
dihydroxyuhličitanu olovnatého PbCO3Pb(OH)2, kt. sa pripravuje oxidáciou olova v prítomnosti CO 2
–3
a CH3COOH. Z vodného rozt. kryštalizuje ako trihydrát Pb(CH 3COO)2. 3 H2
). S o.
alkalických kovov tvorí komplexné zlúč., napr. triacetátolovnatan sodný, kt. kryštalizuje ako trihydrát

Na[Pb(CH3COO)3]. 3 H2O. Známe sú aj viaceré hydroxooctany, napr. Pb(OH)CH 3COO,
Pb(OH)4(CH3COO)2. Pouţíva sa vo farbiarstve, v tlačiarňach a med. aio zriedený rozt. na obklady.
Je východiskovou látkou pri príprave iných zlúč. olova.
Octan ortutnatý – ČSL 4, C4H6HgO4, Mr 318,70; biele kryštáliky al. prášok, ţltnúce na vzduchu.
Octan sodný – ČSL 4, C2H3NaO2.3 H2O, Mr 136,08; biele priesvitné kryštáliky al. prášok chladivo
slanej chuti, bez zápachu.
Octan sodný, bezvodý – ČSL 4, C2H3NaO2, Mr 83,03; biely prášok, chladivo slanej chuti, bez
zápachu, dobre rozp. vo vode.
Octan steroidu S – ČSL 4, o. 17-hydroxy-11-deoxykortikosterónu, ČSL 4, biely kryštalický prášok,
rozp. v etanole, chloroforme a acetóne, nerozp. vo vode.
®

Octanil – adrenergikum, sympatikomimetikum, antispazmodikum
→izometheptén.

GIT

a močových ciest;

®

Octapressin (Sandoz) – vazokonstriktor; →felypresín.
®

Octatensine – antihypertenzívum; →guanetidín.
octavus, a, um – [l.] ôsmy.
®

Oct HA – antimikrobiálna látka, rastový faktor; kys. oktánhydroxámová.
octhilinonum →oktilinón.
octies – [l.] osemkrát.
octigravida, ae, f. – [octo- + l. gravida ťarchavá] oktigravida, gravidná ôsmykrát.
®

Octanil (Knoll) – adrenergikum, sympatikomimetikum, antispazmodikum GIT a močových ciest;
→izometheptén.
®

Octin (Knoll) – adrenergikum, sympatikomimetikum, antispazmodikum GIT a močových ciest;
→izometheptén.
®

Octinum D (Knoll) – anticholínergikum, antispazmodikum; →oktamylamín.
octipara, ae, f. – [octi- + l. parere rodiť] oktipara, rodiaca ôsmykrát.
®

Octisamyl – agonista

-adrenergických receptorov, dekongescens; →oktodrín.

Octobranchia – osmonohy, hlavonoţce, chobotnice, najdokonalejšie vyvinuté mäkkýše. Okolo úst
majú 8 veľkých rovnako dlhých ramien. Telo je vakovité, pomerne krátke, oči sú veľké, dobre
viditeľné. Na ramenách, oveľa dlhších ako telo, majú prísavky. Osmonoha obyčajná (Polypus
vulgaris) ţije pri morských pobreţiach, ukrýva sa pod kameňmi, v štrbinách skál. Octopus punctatus
je aţ 5 m dlhý, ţije na záp. pobreţí Sev. Ameriky. Argonaut pelagický (Argonauta argo) je malý,
samička ~ 20 cm dlhá, samček oveľa menší. Ţije vo voľnej vode v Stredozemnom mori aj
Atlantickom oceáne. Samička vylučuje z dvoch ramien hmotu, kt. tuhne a utvára schránku slúţiacu
na úkryt a odkladanie vajíčok.
®

Octofene (Debat) – antibiotikum; →klofoktol.
®

Octofollin (Schiffelin) – estrogén; →bezestrol.
®

Octometine – anticholínergikum, antispazmodikum; →oktamylamín.
Octomyces – staršie označenie rodu húb podobných kvasniciam; Saccharomyces.
Octomyces etiennei – druh izolovaný u pacientov s ťaţkou pleuropulmonálnou infekciou, pp.
kontamitujúci.

®

Octon
– adrenergikum,
→izometheptén.

sympatikomimetikum,

antispazmodikum

GIT

a

močových

ciest;

octoni, ae, a – [l.] po ôsmich.
®

Octopirox (Hoechst) – antiseboroikum; →piroktón.
Octopus punctatus →Octobrachia.
®

Octostim (Ferring) – antidiuretikum; →dezmopresín.
®

Ocufen – antiflogistikum, analgetikum; →flurbiprofén.
ocularis, e – [l. oculus oko] okulárny, vzťahujúci sa na oko.
oculentum, i, n. – [l. oculus oko] →unguenta ophthalmica.
oculo- – prvá zčasť zloţených slov z l. oculus oko.
oculocephalogyricus, a, um – [oculo- + g. kefalé hlava + g. gýros kruh] okulocealogýrický, týkajúci
sa pohybov hlavy v súvislosti s videním.
oculocutaneus, a um – [oculo- + l. cutis koţe] okulokutánny, týkajúci sa očí a koţe.
oculofacialis, e – [oculo- + l. facies tvár] okulofaciálny, týkajúci sa očí a tváre.
oculogyria, ae, f. – [oculo- + g. gýros kruh] okulogýria, hranica pohybu očnej gule.
oculomandibulodyscephalia, ae, f. – [oculo- + l. mandibula sánka + g. dys- porucha + g. kefalé
hlava] okulomandibulodyscefália, malformácia lebky, tváre a očí.
oculometroscopus, i, m. – [oculo- + g. metros miera, meradlo + g. skopein pozorovať]
okulometroskop, prístroj na retinoskopiu, pri kt. sa skúšané šošovky rotujú pred očami probanda.
oculomotoricus, a, um – [oculo- + l. movere pohybovať] okulomotorický, týkajúci sa okohybných
svalov al. pohybov očí.
oculomycosis, is, f. – [oculo- + g. myké huba + -osis stav] okulomykóza, choroba očí vyvolaná
hubami.
oculonasalis, e – [oculo- + l. nasus nos] okulonazálny, týkajúci sa očí a nosa.
oculopathia, ae, f. – [oculo- + g. pathos choroba] okulopatia, nešpecifikovaná očná choroba.
oculopharyngealis, e – [oculo- + l. farynx hltan] okulofaryngový, týkajúci sa očí a hltanu.
oculopupillaris, e – [oculo- + l. pupilla zrenica] okulopupilový, týkajúci sa oka a zrenice.
oculospinalis, e – [oculo- + l. spina miecha] okulospinálny, týkajúci sa očí a miechy.
oculozygomaticus, a, um – [oculo- + l. os zygomaticum jarmová kosť] okulozygomatický, týkajúci sa
očí a jarmového oblúka.
oculus, i, m. – [l.] oko.
®

Ocusert – prípravok pilokarpínu aplikovaný do spojovkového vaku s pomalým uvoľňovaním liečiva.
®

Ocusert Pilo (Alza) – cholínergikum, sudorifikum, miotikum; →pilokarpín.
®

Ocu-Vinc (Alcon) – vazodilatans; →vinkamín.

OČ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
očistky – l. lochia.

očkovanie – vakcinácia, imunizácia, zvyšovanie obranyschopnosti organizmu vpravovaním →vakcín
(aktívna imunizácia) al. imunopreparátov obsahujúcich špecifické protilátky (pasívna imunizácia). O.
je inj., perorálna al. inhalačná aplikácia →vakcíny s cieľom navodiť aktívnu (protektívnu) imunitu
človeka al. zvierat proti určitej infekčnej chorobe. Pasívna imunizácia pôsobí okamţite (max.
koncentráciu protilátok moţno detegovať po 24 h), ale krátkodobo (pri heterologických globulínoch 1
aţ 2 týţd., pri homológnych imunoglobulínoch 6 – 8 týţd.). Nevýhodou je aj moţnosť vzniku
precitlivenosti na cudzorodé bielkoviny. Aktívna, postvakcinačná imunita vzniká po podaní vakcín,
kt. trvanie je rozlične dlhé, môţe byť aj celoţivotné.
Pri aktívnej imunizácii môţe ísť: 1. o umelo vyvolané zmiernenie ochorenia vpravením pôvodcov
ochorenia schopných rozmnoţovať sa, ale zníţene virulentných, resp. očkovacej látky s cieľom
vyvolať imunitu voči príslušnému ochoreniu; 2. o parenterálne vpravenie baktériového al.
vírusového antigénu, kt. po určitom čase vyvolajú tvorbu protilátok a dlhodobú imunitu voči danej
infekcii; 3. o lokálne (orálne, nazálne, kutánne, inhalačné) vpravenie ţivých choroboplodných
zárodkov schopných rozmnoţovať sa al. mikróbiových antigénov s cieľom vyvolať lokálnu imunitu
na slizniciach tvorbu sekrečných protilátok a zvýšením aktivity makrofágov; 4. o inj. toxoidov
(anatoxínov, inaktivovaných baktériových toxínov) s cieľom vyvolať tvorbu antitoxických protilátok,
neutralizovať utvorené toxíny al. vyvolať imunitu proti príslušnému ochoreniu. Ak uţ nákaza vznikla,
®
a. i. sa nedá pouţiť (→Alteana ).
Všobecné zásady pri očkovaní – o. stanovené vyhláškou (vyhl. č. 48/1992 Zb., o očkovaní proti
prenosným chorobám, v znení ďalších predpisov) sú zo zákona povinné a očkovanému sa
poskytujú zdarma.
O. vykonávajú príslušné zdrav. zariadenia, a to novorodenecké oddelenie nemocníc, oddelenie tbc
a respiračných chorôb, praktický lekár pre dospelých a praktický lekár pre deti a dorast vo svojej
ambulancii, územné a závodné zdrav. zariadenia, epidemiolgické oddelenia štátnych zdrav.
ústavov, oddelenia poskytujúce prvú lekársku pomoc pri poranení, antirabické strediská.
O. vykonáva lekár (výnimočne sestra pod dohľadom lekára), kt. má pacienta v trvalej starostlivosti
(prakticky lekár pre deti a dorast a pre dospelých). Výnimkou sú situácie, keď o. neznesie odklad
(úraz, podozrenie na besnotu ap.) al. keď sám praktický lekár rozhodne a odporučí o. v inom
zdravotníckom zariadení al. keď je o. v inom zdrav. zariadení dané predpisom (novorodenecké o.,
mimoriadne o. a niekt. o. pri cestách do zahraničia), príp. vyţiadané o. Po o. má lekár vykonať
záznam do očkovacieho preukazu a zdrav. záznamu dieťaťa. Očkovaný môţe byť len pacient
spôsobilý na o.
Ambulancia má byť vybavená liekmi a zdrav. technikou nevyhnutnou na riešenie príp. neţiaducich
účinkov po o. Tento pohotovostný set má byť na viditeľnom a dostupnom mieste, samostatne
uloţený a označený. Jeho súčasťou je zoznam všetkých poloţiek, kt. tvoria set a kt. treba doplňovať
a obmieňať (sledovať exspiráciu) a algoritmy postupu pri jednotlivých neţiaducich reakciách.
Vybavenie ambulancie na zvládnutie nežiaducich účinkov: 1. ručný dýchací prístroj – samorozpínací vak, najlepšie Combibag pre deti i odspelých; 2. tvárová maska pre deti a veľká tvárová
maska pre dospelých; 3. zdroj O2 s prietokomerom a spojovacou hadičkou s konusovým koncom; 4.
®
polomaska na inhaláciu O2; 5. infúzna fľaša s Ringerovým rozt. po 500 ml, Haemaccel 500 ml,
®
infúzna súprava, nadstavná hadička, krídelková ihla (napr. Vygon zelená s nadstavnou hadičkou);
®
®
6. Martinovo ovínadlo; 7. náplasť Omnifix , tampóniky, príp. štvorčeky, Iodisol , mechanický sprej,
®
inj. ihly, inj. striekačky 2, 5, 10 a 0 ml, pílničky; 8. Adrenalín amp., Aqua pro injectione v
®
®
®
®
plastikových amp., Calcium chloratum amp., Dithiaden amp., Dithiaden tbl. (lepšie Zyrtec tbl.),
®
®
®
®
®
Diazepam amp., Ephedrin amp., Fenistil gel, Hydrocortison ‹ sol. lag., Sanorin sol. 0,5 %,
®
®
salbutamol (Berodual , Ventolin ) v dávkovacom spreji, Sol. Natrii chlorati isotonica amp.

Plánovanie očkovacích postupov – o. plánuje, organizuje, riadi a kontrolue hlavný hygienik SR a
podľa jeho smerníc niţšie orgány hygienickej sluţby. Plán očkovacíh látok sa zostavuje na základe
poţiadaviek obvodných detských, príp. ďalších lekárov, kt. zasielajú na príslušný protiepidemiol.
odbor štátneho zdravotného ústavu; ten poţiadavky spracuje a zasiela v 1. štvrťroku príslušného
kalendárneho r. nadriadenému orgánu.
Opatrenia pred očkovaním – z beţného o. sa vyraďujú pacienti s kontraindikáciou, u kt. sa
navrhuje individuálny postup. O spôsobilosti pacienta na o. rozhoduje aj zdrav. stav, kt. sa zisťuje
anamnézou a orientačným klin. vyšetrením. Z anamnestických údajov sú dôleţité: 1. otázky
týkajúce sa terajšieho stavu, príp. ťaţkostí, pri o. perorálnou vakcínou údaj o hnačke; 2. lieková
anamnéza (uţívanie liekov, imunomodulátorv, podanie vakcíny); 3. posledná v.; 4. alergické
ochorenia; 5. reakcie po prechádzajúcich o.
Pred vlastným o. sa treba presvedčiť o príp. zmenách očkovacej látky svedčiacich o zmene jej
kvality a o jej exspiračnom čase. Prísne sa má dodrţať odporúčaný postup a dávka. Pacienta treba
upozorniť na moţné reakcie a poradiť mu ako má postupovať pri ich výskyte. Upozorní sa na rozsah
a čas obmedzenia fyzickej záťaţe po o. Deti sa očkujú zásadne v prítomnosti rodiča, ak lekár
nerozhodne inak.
Spôsoby a postupy pri očkovaní
Aby sa zabránilo neţiaducim účinkom o., treba dodrţovať zásady správneho o.:
1. Individuálny prístup
2. Rešpektovanie kontraindikácií
3. Dodrţovanie správneho očkovacieho postupu: pouţívať jednoúčelový inj. materiál, dostatočne
dlhé ihly na i. m. aplikácii u osôb s väčšou vrstvou podkoţného tuku, pouţívať vhodný dezinfekčný
rozt. a miesto vpichu nechať uschnúť (najmä pred poddaním ţivej vakcíny), voliť vhodné miesto na
v. i. m. – u detí horný vonkajší kvadrant gluteovej oblasti, u dospelýchm. deltoideus; vakcína proti
hepatitíde B sa podáva vţdy do m. deltoideus.
4. Dodrţovanie odstupu medzi o.: po inaktivovanej vakcíne 2 týţd., po ţivej vakcíne 4 týţd., po
revakcinácii BCG-vakcínou 8 týţd. po primovakcinácii BCG-vakcínou 12 týţd., po koţných testoch 1
týţd., po imunostimulanciách 7 – 19 d, po th. vodnými alergénmi 2 týţd, po th. depotnými alergénmi
3 – 4 týţd.; vakcínu proti poliomyelitíde moţno podať pri súčasnej th. inhalačnými (peľovými), ale
nie baktériovými alergénmi.
5. Zaobchádzanie s vakcínou podľa inštrukcií z pribalového letáku, pred jej pouţitím vykonať
optickú kontrolu vzhľadu a overiť čas jej exspirácie.
6. Po o. má očkovaný ostať aspoň 30 min v pokoji, pod dohľadom lekára. Po očkovaní inaktivovanou vakcínou sa má počas 48 h vyvarovať zvýšenej fyzickej námahe a po očkovaní ţivou
vakcínou počas 14 d.
Nežiaduce účinky očkovania – delia sa na fyziol. a nefyziol. Fyziol. reakcie bývajú väčšinou po ţivých vakcínach, napr. lokálna reakcia v mieste vpichu BCG-vakcíny (~ 10 %) al. horúčka, katarálne
príznaky (~30 %) a exantém (~ 5 %). Po primovakcinácii BCG-vakcínou sa začína lokálna reakcia
za 4 týţd. a ustupuje po 8 týţd, po revakcinácii BCG-vakcínou sa zjavuje za 2 týţd. a trvá 6 týţd.,
®
po podaní vakcíny Trivivac Sevac 6. – 9. d a trvá 2–3 d.
Po aplikácii inaktivovaných vakcín sa môţe zjaviť erytém v mieste vpichu a subfebrility (< 10 %), a
to do 48 h. Nefyziol. reakcie sú zriedkavé. Môţu byť lokálne al. celkové. Lokálne reakcie moţno
podľa intenzity ich moţno rozdeliť na mierne (erytém s Ø 1 – 3 cm), stredne ťaţké (erytém s
infiltrátom Ø 3 – 5 cm), ťaţké (erytém s infiltrátom Ø > 5 cm s infiltrátom).

Celkové reakcie sa delia na bezprostredné (jednotlivé urtikové svrbiace pupence, urtika s ťaţkosťami zo strany GIT, Quinckeho edém, anafylaktický šok) a vzdialené (zvýšenie telesnej teploty,
zmeny správania, nevoľnosť, vracanie, alterácia celkového stavu, koţné prejavy s krvácavosťou,
príp. exfoliáciou, →postvakcinačná encefalitída).
Najrizikovejšie obdobie je prvých 30 min po o. Celková reakcia môţe byť bezprostredná (okamţitá),
vznikajúca < 10 min aţ 2 h po o. a oddialená (> 2 h aţ niekoľko d) po o. Najvzávaţnejšia a
najrýchlejšie vznikajúca je bezprostredná celková reakcia po podaní heterologického globulínu (2
%). Prebieha pod obrazom anafylaktického šoku al. generalizovanej urtiky. Jej podkladom je reakcia
antigén–protilátka, zriedka pôsobenie adjuvansu, kt. uvoľňuje histamín bez imunitnej reakcie.
Anafylaktický šok sa prejaví cyanózou, výrazom úzkosti, zrýchleným nitkovitým pulzom, dýchavicou,
niekedy jemným pískavým dýchaním, potením, vracaním, hnačkou, hypotenziou a v osobitne
ťaţkých prípadoch sa končí exitom.
Generalizovaná urtika je následkom úniku tekutiny z cievneho riečiska. Prejavuje sa hypovolémiou s
tendenciou ku kolapsu aţ hypovolemického šoku, presiaknutím mäkkých tkanív tváre, ale aj
horných dýchacích ciest a hlasiviek pod obrazom Quinckeho edému. Na začiatku býva svrbenie
mihalníc, pier, pálenie jazyka, pocit nevoľnosti aţ slabosti, v závaţných prípadoch hypotenzia aţ
šokový stav. Výnimočne vzniká edém hrtana s dýchavicou, stridorom a respiračnou insuficienciou.
Neurol. komplikácie zahrňujú bezprostredné poruchy vedomia (najčastejšie sek. pri hypotenzii),
encefalopatie vrátane febrilných kŕčov a →encefalomyelitídy (Guillainov-Barrého sy.),
postvakcinačnú poliomyelitídu (1 prípad/1 milión očkovaných ţivou poliovakcínou a 1 prípad na 5
miliónov kontaktov s očkovaným).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––-–––––––––-–––––––
Očkovací kalendár
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––
®
4. d – 6. týţd. BCG
tbc (I)
®
9. – 12. týţd. Alditepera
záškrt, tetanus, pertussis (I) + H. influenzae B + 1. očkovanie VHB (I)
®
13. – 16. týţd. Alditepera
záškrt, tetanus, pertussis (II) + H. influenzae B + 1. očkovanie VHB (II)
®
17. – 20. týţd. Alditepera
záškrt, tetanus, pertussis (III)
od 2,5 mes.
Poliovakcína
detská prenosná obrna
8.-9. mes.
očkovanie proti VHB (III)
od 15. mes.
Poliovakcína
detská prenosná obrna
®
od 15 mes.
Alditepera
záškrt, tetanus, pertussis (III)
®
15. mes.
Trivivac
osýpky, parotitída, ruţienky (II)
18. – 20. mes. Alditepera‹
záškrt, tetanus, pertussis (IV)
®
21. – 25. mes. Trivivac
osýpky, parotitída, ruţienky (III)
®
2 r.
BCG
tbc (u tuberkulínnegat.) (II)
®
5 r.
Alditepera
záškrt, tetanus, pertussis (V)
®
11 r.
BCG
tbc (u tuberkulínnegat.)
®
12 r.
Ervevax
ruţienky
13 r.
Poliovakcína
detská prenosná obrna
®
14 r.
Alteana
tetanus (ďalšie preočkovanie kaţdých 10 – 14 r.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Terapia nežiaducich účinkov očkovania
• pri teplote > 38 °C sa podávajú antipyretiká (napr. paracetamol), pri bolestiach napr. tramadol v
cps. al. kv.
®

• pri miestnej reakcii sa na postihnuté miesto prikladá chladný obklad al. Yellon gel; obklad sa pri
oteplení vymení za chladný
• pri generalizonej urtike a Quinckeho edéme s hypotenziou sa uloţí pacient do leţiacej polohy, pri
dýchavici do sediacej polohy s oprentým chrbtom a podáva kyslík polomaskou; veľmi pomaly sa

®

®

aplikuje Calcium chloratum i. v. 10 ml (deťom 3 – 5 ml), Dithiaden 1 m i. v. (deťom 0,5 mg),
®
Hydrocortison i. v. 100 – 200 mg, príp. opakovane
• pri hypotenzii sa aplikuje Ringerov rozt. v i. v. infúzii a pri systolickom TK < 80 mm Hg i. v.
®
Ephedrin po 10 mg po 1 – 2 min
• pri Quinckeho edéme je vhodný chladný obklad na tvár a okolo krku a cumľanie ľadových kociek z
chladničky
®

®

• pri stridore sa odporúča inhalácia Hydrocortison 50 mg + Sanorin sol. 0,5 %.
Výskyt neţiaduceho účinku má lekár bezokladne telefonicky a potom písomne hlásiť prísluš-nému
epidemiológovi, kt. túto informáciu spracuje a odovzdá ďalej, vrátane ŠÚKL. ŠÚKL v súčinnosti s
hlavným hygienikom monitoruje neţiaduce účinky liečiv a je napojený na medzinárodné centrum
SZO.
Očkovanieproti besnote →besnota.
Očkovanie proti detskej obrne →poliomyelitída.
Očkovanie proti cholere →cholera.
Očkovanie proti chrípke →chrípka.
Očkovanie proti tetanu →tetanus.
Očkovanie proti tbc →tuberkulóza.
Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A →hepatitída A.
Očkovanie proti infekciám vyvolaným Haemohilus influenzae – očkujú sa deti < 5-r. Odporúča sa
očkovať deti s chron. ochorením, horných i dolných dýchacích ciest, s imunodeficitom, pred
plánovanou splenektómiou s anat. al. funkčnou aspleniou, pred chemoterapiou a po nej,
s Hodgkinovou chorobu a infekciou HIV. Pouţíva sa vakcína obsahujúca purifikovaný polysacharid
H. influenzae typu b, kt. je konjugovaný na membránu proteínového komplexu Neissera meningitidis
al. na tetanický proteín.
®

Dávkovanie – ACT-HIB Sero : 1 inj. (0,5 ml) deťom < 6-mes. 3 inj., 6 – 12-mes. 2 inj., 1 aţ 5-r. 1
inj. i. m. al. s. c. s odstupom 1 – 2 mes. Preočkúvajú sa v 18. mes. len deti vo veku < 12 mes.
®
primovakcinované. Predvax HIB : 1 inj. (0,5 ml), deťom 2 – 14-mes. 2 inj. a > 15-mes. 1 inj. s
odstupom 2 mes. Preočkúvajú sa len deti vo veku < 12 mes. v 12. – 15. mes. Deťom < 2-r. sa
vakcína podáva do anterolaterálnej strany stehna al. do gluteovej oblasti, väčším deťom do oblasti
m. deltoideus. Ochrana nastupuje 2 – 3 týţd. po o. a trvá 5 r.; týka sa len H. influenzae typu B.
Vakcínu moţno podávať súčasne s vakcínou proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a poliomyelitíde.
Kontraindikáciou sú akút. infekčné ochorenia, exacerbácie chron. ochorení a známa precitli-venosť
na zloţky vakcíny. V gravidite a počas laktácie sa v. nedporúča.
Očkovanie proti japonskej encefalitíde B – japonská →encefalitída.
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde – letargická →encefalitída.
Očkovanie proti meningokokovej meningitíde →meningitída.
Očkovainie proti osýpkam, parotitíde a ružienke – rizikové sú deti do 15. mes. veku. Podáva sa
0,7 ml vakcíny jednorazovo s. c. a preočkúva sa za 6 – 7 mes. Ochrana nastupuje 3 – 4 týţd. po o.
a po revakcinácii trvá dlho.
Nežiaduce účinky – zvýšenie teploty (20 – 35 %), výnimočne presahujúcej 39 °C, ďalej exantém (5
aţ 10 %), opuch v oblasti priušnice (1 %), zápal spojiviek, príznaky zápalu horných dýchacích ciest,

únavnosť, nechuť do jedenia, regionálnu lymfadenopatiu, artralgie, výnimočne neurol. komplikácie
(1 prípad postvakcinačnej encefalitídy na 1 milión očkovaných). Väčšina týchto príznakov býva 6. aţ
12. d po očkovaní a pretrváva 1 – 3 d, výnimočne dlhšie.
®

Prípravky – Trivivac Sevac Sevac je lyofilizovaná zmes 3 ţivých vakcín pripravených adaptáciou a
pomnoţením zoslabeného kmeňa Schwarz vírusu osýpok, zoslabeného kmeňa Jeryl Lynn vírusu
parotitídy v prim. kultúre buniek psích obličiek a zoslabeného kmeňa RA 27/3 ruţienkového vírusu
pomnoţeného na kultúrach ľudských diploidných buniek.
®

M-M-R II lyof. Merck Sharp Dohme obsahuje zoslabený kmeň osýpkového vírusu Edmonton
odvodený od kmeňa Enders, zoslabený kmeň parotitického vírusu Jeryl Lynn, obidva pomnoţené
na bunkových kultúrach kuracích embryí, a zoslabený kmeň, ruţienkového vírusu Wistar RA 27/3
pomnoţený na ľudských diplodiných bunkách; neobsahuje konzervačný prostriedok, obsahuje 25
mg neomycínu, sorbitol a hydrolyzovanú ţelatínu. Vakcína sa podáva v jednej dávke 0,5 ml s. c.
®

Pluserex inj. sicc. SmithKline Beecham obsahuje zoslabené kmene osýpkového vírusu Schwarz,
zoslabené kmene parotitického vírusu Urabe Am 9, oba pomnoţené na kuracích fibroblastoch a
kmene ruţienkového vírusu ako predchádzajúca vakcína ďalej neomcyín a ľudský albumín.
®

Trimovax Merieux inj. sicc. Pasteur Merieux obsahuje aspoň 1000 TCID50 ţivého osýpkového
vírusu kmeňa Schwarz, aspoň 5000 TCID50 ţivého parotitického vírusu kmeňa Urabe Am 9 a
aspoň 1000 TCID50 ţivého ruţienkového kmeňna ako predchádzajúce vakcíny.
®

Výnimočne moţno podať s očkovacou látkou proti poliomyelitíde.Trivivac Sevac sa nepodáva 4
týţd, pred podaním ţivých vakcín a po ňom s výnimkou očkovacej látky proti poliomyelitíde.
Vakcína sa nepodáva 3 mes. po transfúzii krvi, podaní plazmy al. ľudského imunoglobulínu. Pri
dávke imunoglobulínu > 10 mg/kg sa odporúča očkovanie posunúť o 5 mes.
Moţno očkovať deti s kompenzovaným diabetes mellitus typu I a niekt. hematol. ochoreniami, napr.
hemolytickou anémiou, ako aj deti v remisii leukémie v odstupe 6 mes. od ukončenia chemoterapie
al. oţiarovania.
Replikácia divokého vírusu u neočkovaného imunodeficientného pacienta môţe mať fatálny koniec,
preto sa očkujú aj deti so sek. imunodeficienciou, aj keď titer utvorených protilátok býva
nedostačujúci. Vakcína sa odporúča deťom a dospelým infikovaných HIV, nezávisle od štádia
ochorenia.
Očkujú sa aj deti s anat. al. funkčnou aspleniou a po transplantácii kostnej drene. Odporúča sa
očkovať deti s inaktívnou al. aktívnou, ale liečenou tbc. s cystickou fibrózou a dobre kompenzovanými chron. chorobami srdca a pľúc.
Keď sa vakcína podá najneskôr do 72 h po expozícii osýpkam al. ruţienke, môţe poskytnúť určitú
ochranu proti nim, nie však proti parititíde. V prípade indikácie tuberkulínového testu sa test
vykonáva pred podaním trojvakcíny (ţivá osýpková vakcína potláča prechodne koţnú reakciu na
tuberkulín).
Očkovanie proti pneumokokovej pneumónii →pneumónia.
Očkovanie proti ružienke →ružienka.
Očkovanie proti varičele →varičela.
Očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu – rizikovými skupinami sú deti vo veku 9 – 12
týţd. Očkuje sa zmiešanou vakcínou obsahujúcou 40 Lf difterického anatoxínu a 30 väzbových j.
tetanického anatoxínu v 1 ml, adborovaných na minerálny nosič hydroxid hlinitý, ako aj usmrtenú
suspenziu baktérií najmenej 3 kmeňov B. pertussis, v kt. sú zastúpené sérotypy 1, 2 a 3 s min. 8
protektívnymi j.; antiseptikum je tiomerzal do 0,01 %. Aplikuje sa i. m. 0,5 ml, a to 3 dávky v

intervale 1 mes., 4. dávka v 18. – 20 mes. ţivota, preočkúva sa v 5. r. Ochrana nastupuje 2 – 3 týţd
po o. a trvá pri záškrte a tetane > 10 r., pri čiernom kašli ~ 5 r. Očkuje sa najprv do hornej vonkajšej
časti gluteovej oblasti metódou suchej ihly. Medzi 1. a 2. dávkou treba dodrţať odstup max. 6 týţd.,
výnimočne 2 mes. Keď je interval dlhší, treba očkovať znova. Medzi 2. a 3. dávkou treba dodrţať
odstup max. 2 mes., výnimočne 6 mes. Keď je interval dlhší, treba očkovať znova. Prvé
preočkovanie moţno vykonať najskôr za 6 mes. po 3. dávke.
Očkovanie proti brušnému týfu →typhus abdominalis.
Očkovanie proti záškrtu →záškrt.
Očkovanie proti žltej zimnici →žltá zimnica.
Odporučené očkovania a opatrenia pred cestou do tropických oblastí
(podľa ročenky WHO: International Travel and Health, Vaccination Requirements and Health Advice)
Afganistan
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, pri opakovaných a dlhodobých pobytoch A +
B, pri pobytoch v zlých hygienických podmienkach proti brušnému týfusu, príp. poliomyelitíde u neočkovaných.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: výskyt od mája do novembra v nadm. v. < 2000 m. Profylaxia: chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, leišmanióza a i.
Alžírsko
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, pri opakovaných a dlhodobých pobytoch A +
B, pri pobyte v zlých hygienických podmienkach očkovanie proti týfusu, príp. poliomyelitíde. Skontrolovať
platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko je nepatrné, profylaxia nie je potrebná.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, močová forma schistozomózy, viscerálna, koţná leišmanióza v určitých
oblastiach a i.
Angola
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde typu A, príp. A + B pri opakovaných
al. dlhodobých pobytoch, týfus, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko počas celého roka v celej krajine. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dengue, schistozomóza, črevné parazitárne ochorenia, koţná
leishmanióza a iné.
Argentína
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, pri opakovaných a dlhodobých pobytoch A +
B, pri pobytoch v zlých hygienických podmienkach očkovanie proti týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania
proti tetanu.
Malária: riziko malárie je malé, len vo vidieckych oblastiach hraničiacich s Bolíviou. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a i.
Bahamy
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B pri opakovaných a dlhodobých
pobytoch, brušnému týfusu v zlých hygienických podmienkach, pri stravovaní z miestnych zdrojov.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dengue a i.
Bahrajn
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B pri opakovaných a dlhodobých
pobytoch, proti týfusu v zlých hygienických podmienkach. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a i.
Bangladéž

Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B pri dlhodobých al. opakovaných
pobytoch; proti týfusu, poliomyelitíde, vo vidieckych oblastiach v období júl aţ december proti jap. encefalitíde.
Skont-rolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročný výskyt. Profylaxia: chlorochín + proguanil, do vybraných oblastí meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, leišmaniózy, črevné parazitózy, trachóm, besnota, od júla do decembra
jap. encefalitída a i.
Barbados
Povinné očkovania: –. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, v oblastiach nízkeho hygienického štandardu aj proti týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a i.
Barma-Myanmar
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), jap. encefalitíde (pobyty na vidieku). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné < nadm. v. 1000 m. Profylaxia: meflochín, vo vých. časti (Shan State)
doxycyklín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, tbc, dengue, v období od júna do októbra jap.
encefalitída a i.
Belize
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť
očkovania proti tetanu.
Malária: riziko výskytu celoročné (okrem väčších miest). Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, besnota a i.
Benin
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, v zlých hygienických podmienkach proti týfusu, poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde (oblasť saván). Skontrolovať
platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročný výskyt v celej krajine. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, leišmanióza, dengue, schistozomóza a i.
Bermudy
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A + B, brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť
očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a i.
Bhután
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A + B, brušnému týfusu, poliomyelitíde, jap.
encefalitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročné riziko nákazy len v juţnej časti štátu. Profylaxia: chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, besnota, cholera a i.
Bolívia
Povinné očkovania –. Odporučané očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné vo vidieckych oblastiach < nadm. v. 2500 m. Profylaxia: chlorochín, v sev.
oblastiach meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, schistozomózy, leišmaniózy, parazitárne ochorenia a i. V centrálnej a
juţ. časti sa vyskytuje Chagasova choroba.
Botswana
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania:proti hepatitída A, príp. A + B, týfus, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: výskyt od novembra do júna. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomóza a i.
Brazília

Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B (pri dlhodobých
pobytoch), týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné v oblastiach s nadm. v. < 900 m, v povodí Amazónky a dolných tokoch jej
prítokov. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebózy, helmintózy, prenosné sexuálne choroby, dengue, Chagasova
choroba, kliešťový návratný týfus, leišmanióza. Pri pobyte v teréne nebezpečie uštípnutia jedovatými hadmi,
pavúkmi a bodnutie škorpiónmi.
Brunej
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (pri pobyte v
zlých hygienických podmienkach). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a i.
Burkina Faso
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, poliomyelitíde,
týfusu, meningokokovej meningitíde (epidemicky sa šíri od decembra do mája a postihuje najmä mladšie
vekové skupiny). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročné riziko nákazy na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, leišmanióza, nebezpečie uštípnutia jedovatými hadmi.
Burundi
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti ţltej zimnnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu,
meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebiáza, sexuálne prenosné choroby, trachóm, črevné parazitózy,
črevná i močová forma schistozomózy a i.
Cyprus
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a i.
Čad
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, meningokokovej
meningitíde, týfusu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebiáza, črevné parazitózy, močová i črevná forma schistozomózy,
sexuálne prenosné ochorenia, leišmanióza, dengue, trachóm a i. Pozor na uštípnutie jedovatými hadmi.
Čína
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde, pri pobyte vo vidieckych oblastiach aj proti meningokokovej meningitíde
a jap. encefalitíde (sev. časť od mája do septembra, juţ. časť od apríla do októbra). Skontrolovať platnosť
očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy vo vybraných oblastiach od mája do decembra v nadm. v. < 1500 m. V juţ. oblastiach
riziko nákazy celoročné. Profylaxia: v rizikových oblastiach chlorochín, v oblastiach Hainan a Yunnan
meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, schistozomózy, leišmaniózy, trachóm, dengue a i.
Dominika
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu. Skontrolovať
platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a i.
Dominikánska republika
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), týfusu.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: chlorochín.

Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dengue, schistozomiáza. U domorodých obyvateľov častý výskyt tbc
pľúc.
Džibutsko
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu, poliomyelitíde,
v období december aţ máj aj proti meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: meflochínIné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, erevné parazitárne ochorenia. V oblasti dolného toku rieky Awash je
ohnisko schistozomozy.
Egypt
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, v prípade dlhodobých pobytov A + B,
brušnému týfusu (oblasti nedostatočného hygienického štandardu). V období december aţ máj je zvýšené
riziko nákazy meningokokovou meningitídou (údolie Nílu) - odporúča sa očkovanie proti tejto chorobe.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy len v období júl aţ október vo vidieckych oblastiach (v oáze El Faiyum). Profylaxia: WHO
neodporúča.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebióza, črevné parazitózy, pri kúpaní v stojatých vodách moţná
nákaza schistozomiázou a i.
Ekvádor
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhšom pobyte A + B, brušnému týfusu
(oblasti nízkeho hygienického štandardu), ţltej zimnici (provincie Morona-Santiago, Napo, Pastaza a ZamoraChinchipa). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko je celoročné < nadm. v. 1500 m. Profylaxia: chlorochín. V provincii Esmeraldas meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebiázy, črevné parazity a i.
Eritrea
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročný výskyt < nadm. v. 2000 m. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, amebózy, nebezpečie uštípnutia jedovatými hadmi a i.
Etiópia
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhšom pobyte A + B, brušnému týfusu
(oblasti s nízkym hygienickým.štandardom), v období december aţ máj očkovanie proti memingokokovej
meningitíde (vidiecke oblasti), ţltej zimnici. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko je celoročné v nadm. v. < 2000 m (v Adis Abebe len nepatrné). Profylaxia: meflochín.
Ostatné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, pri kúpaní v stojatých vodách nákaza schistozomiázou a i.
Filipíny
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A (pri dlhodobom pobyte A + B), v oblastiach so
zlými hygienickými podmienkami proti brušnému týfusu. Očkovanie proti jap. encefalitíde v mesiacoch júl aţ
október (vidiecke oblasti). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné < nadm. v. 600 m. Profylaxia: chlorochín + proguanil. Pri pobyte v Manille a vo
väčších mestách nie je profylaxia nutná.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, nákazy parazitmi, trachóm, dengue, na vidieku jap. encefalitída,
schistozomiáza pri kúpaní v stojatých vodách a i.
Francúzska Guiana
Povinné očkovanie: proti ţltej zimnici. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročný výskyt. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a i.
Gabun
Povinné očkovanie: proti ţltej zimnici. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu,
poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: výskyt celoročný na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomóza a i.
Gambia

Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu,
poliomyelitíde. Skontrolovať očkovanie proti tetanu.
Malária: výskyt celoročný na celom úzení. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schitozomózy, dengue a i.
Ghana
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu,
poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde (december aţ máj). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročný výskyt na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, leišmaniózy, dengue, schistozomóza, nebezpečie uštípnutia
jedovatými hadmi.
Gruzínsko
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, poliomyelitíde, brušnému týfusu
(oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať očkovanie proti tetanu.
Malária: výskyt vo vidieckych oblastiach na juhovýchode. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, leišmaniozy a i.
Guadelupe
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým.štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomóza a i.
Guatemala
Povinné očkovania: – Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné < nadm. v. 1500 m. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitárne črevné nákazy, amebóza, dengue, besnota a i.
Guinea
Povinné očkovania: –. Odporučané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, ţltej zimnici, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území, profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, amebóza, trachóm, dengue, schistozomóza, besnota
a i.
Guinea-Bissau
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, ţltej zimnici, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové choroby, črevné parazitózy, amebóza, filariózy, schistozomóza, dengue, trachóm a
i.
Guyana
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, ţltej zimnici, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: Riziko nákazy je celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, amebiáza, dengue, leišmanióza, schistozomiáza,
besnota a i.
Haiti
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: Riziko výskytu celoročné, najmä v zalesnených oblastiach Chantal, Gros Morne, Hinche, Kacmel
a Maissade. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, amebóza, schistozomóza, dengue a i.
Holandské Antily
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A+B, týfusu. Skontrolovať očkovanie
proti tetanu.

Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue a i.
Hongkong
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (pri dlhodobých pobytoch), brušný
týfus. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy vo vidieckych oblastiach. V týchto oblastiach (New Territories) sa odporúča profylaxia
chlorochínom.
Iné zdrav. riziká: výskyt hnačkových ochorení, amebózy a i.
Honduras
Od turistov, kt. prichádzajú z oblastí výskytu ţltej zimnice sa vyţaduje očkovanie proti tejto chorobe.
Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, brušnému týfusu, príp. proti poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť
očkovania Malária: celoročné riziko výskytu v oblastiach Atlantída, Choluteca, Colón, Gracias a Dios, Islas de
la Bahia, Olancho, Valle a Yoro. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, helmintózy, dengue, koţnej leišmaniózy, besnoty a i. V teréne hrozí
nebezpečie uštípnutia jedovatými hadmi.
Chile
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu, poliomyelitíde.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, helmintózy, dengue, v sev. oblasti výskyt koţnej leišmaniózy a i.
India
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B pri dlhodobom pobyte, brušnému
týfusu, poliomyelitíde. Pre určité lokality aj proti meningokokovej meningitíde (sev. India november aţ máj) a
jap. encefalitíde (sev. India jún aţ január a juţ. India apríla aţ október). Skontrolovať platnosť očkovania proti
tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine v nadm. v. < 2000 m. Profylaxia: chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, moţnosť cholery najmä vo vidieckych oblastiach (v čase
epidémie sa odporúča očkovanie). Závaţný problém je besnota (potrebná je ochrana pred voľne sa
pohybujúcimi zvieratami). Schistozomóza, dengue a i.
Indonézia
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), poliomyelitíde,
týfusu, jap. encefalitíde (vidiecke oblasti od apríla do októbra). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území s výnimkou Jakarty,väčších miest a turistických centier na
Jáve a Bali. Profylaxia: chlorochín + proguanil, v oblasti Irian Jaya meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, ťaţké formy dyzentérie a amebiózy, lamblióza, cholery. Na ostrove
Celebes sú ohniská jap. schistozomózy, od októbra do marca sa šíri najmä na vidieku horúčka dengue,
sezónne sa vyskytuje jap. encefalitída, trachóm, besnota a i. Nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi.
Irak
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, poliomyelitíde.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je najmä v sev. Iraku v nadm. v. < 1500 m od mája do novembra. V Bagdade toto riziko
nie je. Výskyt pri pobyte v provinciách Duhok, Erbil, Ninawa, Sulaimaniya, Ta´min a Basrah. Profylaxia:
chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebóza, črevné parazitózy, močová forma schistozomózy najmä
v povodí riek Eufrat a Tigris, leišmanióza. Medzi zvieratami je veľmi rozšírená besnota.
Irán
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhodobom pobyte A + B, týfusu, záškrtu,
poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy v marci aţ novembri. Profylaxia: chlorochín, vo vybraných oblastiach chlorochín +
proguanil. V Teheráne a v nadm.výške > 1500 m malária nehrozí.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebóza, črevné parazitózy, schistozomóza, leišmanióza, dengue,
besnota. V ostatných rokoch vyšší počet výskytu uhryznutia besnotou infikovanými bobrami (turisti, kúpajúci sa
v Kaspickom mori).

Izrael
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B. Skontrolovať platnosť očkovania
proti tetanu a poliomyelitíde.
Malária: riziko nákazy nehrozí.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebóza, leišmaniózy a i.
Jamajka
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, záškrtu, poliomyelitíde
(oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy nehrozí.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue a i.
Japonsko
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, jap. encefalitíde (vidiecke oblasti
v apríli aţ októbri). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy nehrozí.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue a i.
Jemen
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (podľa
hygienických pomerov stravovania/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné s výnimkou Adenu. Profylaxia: chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazity, trachóm, schistozomóza (pri kúpaní v otvorených povrchových
vodách), ohniská koţnej a viscerálnej leišmaniózy, dengue a i. Zvýšené riziko besnoty a uštípnutia jedovatými
hadmi.
Jordánsko
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhšom pobyte A + B, brušnému týfusu.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebiáza a i.
Juhoafrická republika
Povinné očkovania: –. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), týfusu (oblasti
s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko výskytu najmä v októbri aţ máji v provincii Mpumalanga (Krugerov národný park) a v oblasti Kwa
Zulu-Natal. Profylaxia: meflochín. Chrániť sa pred uštípnutím komárov repelenciami, insekticídmi, odevom.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, schistozomiáza, besnota, sexuálne prenosné choroby, dengue a i.
Kajmanské ostrovy
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým
štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia.
Kambodža
Povinné očkovania: –. Odporučené očekovania: proti hepatitíde A resp.pri dlhších pobytoch A + B, proti
brušnému týfusu (podľa typu stravovania). Pri pobyte na vidieku v júni aţ októbri proti jap. encefalitíde.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: celoročné riziko nákazy okrem Phnom-Penhu. Profylaxia: meflochín, v záp. provinciách doxycyklín.
Iné zdrav. riziká: schistozomiáza, hnačkové ochorenie, amebiáza a i. Miestne obyvateľstvo je premorené
parazitmi, vysoký je výskyt tbc.
Kamerun
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporúčane očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, záškrtu,
poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, shistozomiáza, parazitárne ochorenia, cholera, ohniská spavej choroby
a i. Pri pobyte v teréne nebezpečie uštípnutia jedovanými hadmi a napadnutie blchou piesočnou pri bosej
chôdzi.
Kapverdy

Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skont-rolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: výskyt len na ostrove Sao Tiago. Profylaxia: nie je potrebná.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a i.
Katar
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasť s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a i.
Kazachstan
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu pri pobyte v zlých
hygienických podmienkach. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu a záškrtu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, viscerálna leišmanióza, krymská-konţská hemoragická horúčka a i.
Keňa
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B (pri dlhodobých
pobytoch), týfusu a meningokokovej meningitíde (kontakt s miestnym vidieckym obyvateľstvom). Skontrolovať
platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné v nadm. v. < 2500 m (v mestách je riziko malé). Profylaxia: meflochín. Treba
sa chrániť pred uštípnutím komármi (repelenty, po západe slnka pokryť čo najväčšiu plochu tela odevom ap.).
Iné zdrav. riziká: hnačkovité ochorenia, schistozomiáza (močová i črevná forma), amebiáza, sexuálne
prenosné choroby a i. Nebezpečie uštípnutia jedovatými hadmi.
Kirgizsko
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu, poliomyelitíde a
záškrtu. Skontrolovať očkovanie proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, leišmaniáza, helmintózy a i.
Kiribati
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), záškrtu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dengue, pri poţití neznámych druhov rýb a mäkkýšov riziko otravy a i.
Kolumbia
Povinné očkovania: –. Odporučenéočkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), proti ţltej zimnici pri ceste do oblastí údolia rieky Magdalena, vých. a záp. predhorie
Cordillera Oriental, Sierra Nevada, pohraničné oblasti s Ekvadorom, Venezuelou, oblasť Orinoquia a
Amazónia.
Malária: riziko nákazy v oblastiach < 800 m, najmä v oblastiach Amazónia, Orinoquia, Pacigico a Urabá-Bajo
Cauca. Profylaxia: chlorochín + proguanil, v uvedených oblastiach meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, amebióza, leišmanióza, dengue, besnota a i.
Komory
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyeitíde. Skont-rolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné v celej krajine. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a iné.
Kongo
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s
nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, schistozomiáza, besnota a i.
Kórejská ľudovodemokratická republika

Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), jap. encefalitída pri pobyte vo vidieckej oblasti. Skontrolovať platnosť očkovania
proti tetanu.
Malária: profylaxia nie je potrebná, výskyt sporadický v ohraničených juţ. oblastiach.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a i.
Kórejská republika
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhší pobyt), pri pobytoch vo
vidieckych oblastiach aj proti jap. encefalitíde a brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a i.
Kostarika
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), brušnému
týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy pretrváva do nadm. v. 500 m celoročne. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a i.
Kuba
Povinné očkovania: –. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandartom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dengue a i.
Kuvajt
Povinné očkovania: –. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu a poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a i.
Laos
Povinné očkovania: –. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhodobom pobyte A + B, týfusu, záškrtu,
poliomyelitíde. Pri pobyte na vidieku v máji aţ októbri aj proti jap. encefalitíde. Skontrolovať platnosť očkovania
proti tetanu.
Malária: celoročné riziko nákazy na celom území, s výnimkou mesta Vientian. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebózy, črevné parazity, schistozomózy, dengue a i. V máji aţ októbri
jap. encefalitída, besnota, nebezpečie uštípnutia jedovatými hadmi.
Lesotho
Povinné očkovania: –. Odpočúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, záškrtu. Skontrolovať
platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, besnota, dengue a i.
Libanon
Povinné očkovania: –. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), záškrtu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, amebóza, schistozomóza, leišmanióza, dengue,
trachóm a i.
Libéria
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti
s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde, meningokokovej meningiíde (dlhodobé pobyty). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebózy, črevné parazitózy, spavá choroba, schistozomóza,
leišmanióza, dengue, trachóm a i. V neprehľadnom teréne riziko uštípnutia jedovatými hadmi.
Líbya
Povinné očkovania: –. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), záškrtu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.

Malária: v juhozáp. časti sa vyskytovali dve ohraničené ohniská výskytu s malým rizikom nákazy v období
február aţ august. WHO profylaxiu neodporúča.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebóza, črevné parazitózy, močová forma schistozomózy, koţná
leišmanióza, dengue, trachóm a i.
Madagaskar
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitída A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skont-rolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitárne ochorenia,schistozomózy a i.
Malajzia
Povinné očkovania: –. Odporúčané očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde.
Malária: riziko len v niekt. oblastiach vnútrozemia, vo veľkých mestách a pobreţných oblastiach okrem Sabahu
sa nevyskytuje. Profylaxia: chlorochín + proguanil, v Sabahu meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomózy, dengue, besnota a i.
Maledivy
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, brušnému týfusu, tetanu, príp. proti
poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, pozor na medúzy a i. morské ţivočíchy.
Mali
Očkovanie: povinné proti ţltej zimnici. Odporučené očekovania: proti hepatitíde A (pri dlhšom pobyte A + B), pri
pobyte na vidieku proti brušnému týfusu a poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území, profylaxia meflochínom.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, helmintózy, koţná leišmanioza. Oblasť juţne od jazera Faguibine je
postihnutá schistosomózou.V sev.j časti sa od decembra do mája vyskytuje meningokoková meningitída.
Malta
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty). Skontrolovať
platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a i.
Maroko
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (pobyt
v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať očkovanie proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je od mája do októbra iba na obmedzených územiach provincií Beni-Mellal, El-KelaaSrahna, Chefchaouen, Khémisset, Kénitra, Khouribga, Larache, Settat, Taza. Profylaxia nie je nutná.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, schistozomóza, trachóm, dengue a i.
Marshallove ostrovy
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, brušnému týfusu (oblasti s nízkym hygien.
štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenie, horúčka dengue a iné.
Martinik
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhodobých pobytoch A + B, proti týfusu
(oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dengue, schistozomoza a iné.
Mauricius
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhodobých pobytoch A + B, proti týfusu
(oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: mierne riziko je len v určitých vidieckych oblastiach, profylaxia nie je potrebná. Neriziková je oblasť
Rodriques Island. Odporučená chemoprofylaxia: chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, schistozomóza a i.

Mauretánia
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici (okrem tých, čo prichádzajú z neinfekčných oblastí s pobytom kratším ako
2 týţd.). Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhodobých a opakovaných pobytoch A + B, pri pobyte v
oblastiach s nízkym hygienickým štandardom aj proti týfusu, poliomyelitíde a meningokokovej meningitíde.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine okrem sev. oblastí Dakhlet-Nouad-hibou a Tiris-Zemour. V Adrar a Inchiri je riziko nákazy len počas obdobia daţďov (júl aţ október). Profylaxia: chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebóza, črevné parazity, koţná leišmanióza, schistozomóza, trachóm
a i.
Mexiko
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (pri dlhodobých pobytoch), proti
týfusu (pri pobyte v oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde, príp. meningokokovej
meningitíde.
Malária: len v určitých oblastiach, profylaxia: chlorochín.
Iné zdravotné riziká: hnaekové ochorenia, parazitózy a iné.
Mongolsko
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhodobých pobytoch A + B, týfusu (pobyt
v oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitída, meningokoková meningitída (dlhodobé pobyty).
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a i.
Mozambik
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (pri dlhodobých pobytoch),
brušnému týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), meningokokovej meningitíde (dlhodobobý pobyt),
poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročne na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebiáza, schistozomiáza (vidiecke oblasti), črevné parazity a i.
Namíbia
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (lokality s nízkym hygienickým štandardom), meningokokovej meningitíde (dlhodobý pobyt). Skontrolovať platnosť
očkovania proti tetanu.
Malária: celoročné riziko nákazy existuje v poriečí rieky Okavango (najmä v období daţďov), kým v sev.
oblastiach štátu toto riziko trvá od novembra do júna.
Na pobreţí alebo vo veľkých mestách je riziko nákazy nepatrné. Profylaxia: v rizikových oblastiach chlorochín +
proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, schistozomiáza a i.
Nauru
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: cestovateľské hnačky.
Nepál
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (pri dlhodobých al. opakovaných
pobytoch), brušnému týfusu (v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom). Vo vidieckych oblastiach sa
odporúča očkovanie proti jap. encefalitíde a meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania
proti tetanu.
Malária: celoročné riziko nákazy je vo vidieckych oblastiach vrátane zalesnených pahorkatín a pozdĺţ hraníc s
Indiou. V Kathmandu a > 1000 m nadm. v. sa malária nevyskytuje. Profylaxia: v rizikových oblastiach
chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, jap. encefalitída, meningokoková meningitída a iné.
Niger
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti
s nízkym hygienickým štandardom). Pri pobyte od decembra do mája aj očkovanie proti meningokokovej
meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročne na celom území. Profylaxia: meflochín.

Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebiáza, črevné parazity, schistozomiáza a i.
Nigéria
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu,
meningokokovej meningitíde (od decembra do mája pri pobyte vo vidieckych oblastiach). Skontrolovať platnosť
očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, močová a črevná schistozomóza, meningokoková
meningitída a i. V neprehľadnom teréne nebezpečie uštčččípnutia jedovatými hadmi.
Nikaragua
Povinné očkovania: –. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým
štandardom). Skontrolovať očkovanie proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je v období od júna do decembra, najmä vo vidieckych oblastiach. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue. Riziko nákazy besnotou / psy, netopiere/,
v teréne i uštípnutie jedovatými hadmi.
Nová Kaledonia
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovanie proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dengue, a i.
Nový Zéland
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnčekové ochorenia.
Omán
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), príp. proti poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy veľmi obmedzené. Profylaxia nie je potrebná.
Iné zdrav. riziká: najčastejšie hnačkové ochorenia.
Pakistan
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A (pri dlhodobom pobyte A + B), proti brušnému
týfusu (pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Pri pobyte na vidieku aj proti jap.
encefalitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: na území s nadm. v. < 2000 m je celoročné riziko nákazy. Profylaxia: chlorochín + proquanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia (amebóza a dyzentéria). Okrem hepatitídy A je rozšírená aj B a E, vo
vidieckych oblastiach (hranice s Indiou) sa od júla do novembra udrţuje ohnisko jap. encefalitídy. Trachóm,
riziko uhryznutia psami nakazenými besnotou, nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi resp. bodnutie
škorpiónmi.
Panama
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobý pobyt), poliomyelitíde,
brušnému týfusu (pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Pri pobyte v provincii Darien aj očkovanie
proti ţltej zimnici. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné, najmä na vidieku. Profylaxia: v oblastiach západne od prieplavu chlorochín,
východne od prieplavu meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, helmintózy, vo vidieckych oblastiach koţná leišmanióza, kliešťový týfus
a i. Besnota sa vyskytuje najmä pri netopieroch a psoch, v teréne hrozí nebezpečie uhryznutia jedovatými
hadmi.
Papua - Nová Guinea
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, pri dlhšom pobyte A + B, proti poliomyelitíde,
brušnému týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné v oblastiach do nadm. v. 1800 m. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, dengue, jap. encefalitída. Vysoký výskyt hepatitídy B, pri
pobyte v teréne nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi.
Paraguay

Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (v oblasti s nízkym
hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je od októbra do mája v oblastiach Alto Parama, Amambay, Caaquazu a Canendiyu.
Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue, besnota, pri pobyte v teréne nebezpečie
uštípnutia jedovatými hadmi.
Peru
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, ţltej zimnici, lokálne proti týfusu, diftérii
a hepatitíde B. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je vo vidieckych oblastiach do nadm. v. 1500 m, ako aj v pohraničných oblastiach s Bolíviou, Brazíliou, Kolumbiou, Ekvádorom a v departmente Tumbes. Riziko nákazy nehrozí v Lime a vo vyššie
poloţených turistických oblastiach. Profylaxia: chlorochín, vo vybraných oblastiach meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebióza, helmintózy, ohniská Chagasovej choroby a koţnej leishmaniózy, vo vidieckych oblastiach výskyt kliešťového návratného týfusu, škvrnivky, dengue a i.
Pobrežie Slonoviny
Povinné očkovanie: proti ţltej zimnici. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné. Profylaxia: meflochín.
Réunion
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (v oblastiach s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia.
Rovníková Guinea
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, schistozomózy a i.
Rwanda
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti
s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové choroby, črevné parazitózy, besnota, schistozomóza, sexuálne prenosné choroby a
i.
Salvador
Očkovanie: povinné nie je. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue, leišmanióza, besnota a i.
Saudská Arábia
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, prip. A + B, poliomyelitíde, brušnému týfusu
(pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy po celý rok s výnimkou vých. a sev. provincií, vyšších polôh provincie Asir a mestských
častí záp. provincie (Dţidda, Mekka, Medina, Taif). Profylaxia: chlorochín + proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomiaza, leishmanioza, trachom a i.
Senegal
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu
(pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti
tetanu.
Malária: riziko nákazy po celý rok. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomiaza (v údolí rieky Senegal), horúčka dengue,
riziko nákazy besnotou, uštipnutie jedovatými hadmi a iné.
Seychely

Očkovanie: povinné nie je. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A + B, brušnému týfusu (oblasť s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia.
Siera Leone
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, brušnému
týfusu (oblasť s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoroené. Profylaxia: mefloquine
Iné zdravotné riziká: hnaekové ochorenia, parazitozy, dengue, besnota, uštipnutie jedovatými hadmi.
Singapur
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, sexuálne prenosné choroby, dengue a i.
Somálsko
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A + B, brušnému týfusu,
poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné. Profylayia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenie, parazitózy, leišmaniózy, dengue, trachóm, besnota, uštipnutie
jedovatými hadmi a piesočnou blchou.
Spojené arabské emiráty
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasť s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nízke riziko nákazy je v sev. časti krajiny (svahy hôr a údolia horských riek). Nevyskytuje sa v emiráte
Abu Dhabi, v mestách Dubai, Sharjah, Ajman a Umm al Qaiwain. Profylaxia nie je nutná.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a i.
Sri Lanka
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu ( oblasť s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitída, jap. encefalitída (dlhodobé pobyty). Skontrolovať platnosť očkovania
proti tetanu.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, cholera, amebiáza, sexuálne prenosné ochorenia, črevné parazitozy,
dengue, trachóm, besnota a i., nebezpečie uštípnutia jedovatými hadmi.
Malária:riziko nákazy celoročné, okrem oblasti Colombo, Kalutara, Nuwara Eliya. Profylaxia: chlorochín +
proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, dengue a i.
Stredoafrická republika
Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, proti brušnému
týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), na vidieku aj proti meningokokovej meningitíde (od
decembra do mája). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území. Odporúča sa chemo-profylaxia meflochínom.
Iné zdrav. riziká: hnačkovité ochorenia, črevné parazity, amebiáza, nebezpečenstvo črevnej a močovej
schistozomiázy a i.
Sudán
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu
(oblasti s nízkym hygienickým štandardom), meningokokovej meningitíde (od októbra do mája vo vidieckych
oblastiach), cholere (podľa epidemiologickej situácia). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné, profylaxia: meflochín. Prevencia: chrániť sa pred uštipnutím komármi,
pouţitie repelentov, insekticíd ap.
Iné zdrav. riziká: hnačkovité ochorenia, črevné parazitózy, amebióza a i.
Surinam
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A ,pri dlhodobom pobyte príp. A + B, pri
zlých hygienických pomeroch aj proti brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.

Malária: riziko pretrváva na väčšine územia celoročne s výnimkou distriktu Paramaribo a pobreţných oblastí.
Pri pobyte v rizikových oblastiach sa odporúča chemoprofylaxia meflochínom.
Iné zdrav. riziká: hnačkovité ochorenia, črevné parazitózy, riziko črevnej formy schistozomiázy, občas horúčka
dengue.
Svazijsko
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti heaptitíde A, pri dlhdobom pobyte aj proti B, príp.
kombinovanou vakcínou proti hepatitíde A + B, pri zlých hygienických pomeroch aj proti brušnému týfusu.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko malárie existuje celoročne v niţšie poloţených oblastiach. Odporúča sa chemoprofylaxia
meflochínom.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, vyskytujú sa ohniská črevnej formy schistozomiázy a
i.
Sýria
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, pri zlých hygienických
pomeroch aj proti brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy malárie pretrváva od mája do októbra v sev. oblastiach štátu. Odporúča sa
chemoprofyla-xia chlorochínom.
Iné zdrav. riziká: hnačkovité ochorenia, amebiáza, črevné parazity, riziko nákazy močovou schistozomiázou,
trachóm a i.
Tadžikistan
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A,príp. A + B, pri zlých hygienických
podmienkach aj proti brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko malárie existuje pri juţ. hraniciach od jari do jesene. Odporúča sa chemoprofylaxia chlorochínom
Iné zdrav. riziká: hnačkovité ochorenia, amebióza, prírodné zdroje koţnej leišmaniózy a i.
Taiwan
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, pri pobyte na vidieku
v apríli aţ októbri proti jap. encefalitíde, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy, dengue (jún aţ október), jap. encefalitída (vo vidieckych oblastiach v apríli aţ októbri) a i.
Tanzánia
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, poliomyelitíde, pri pobyte na vidieku aj proti meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné na území do nadm. v. 1800 m. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, močová a črevná forma schistozomiázy, dengue.
V ob-lastiach Arusha a Kigoma sú ohniská spavej choroby. Zvýšené riziko nákazy besnotou,v teréne
nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi.
Thajsko
Povinné očkovania: –. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhodobých pobytoch A + B, proti týfusu (oblasti s
nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy vo vidieckych oblastiach (zalesnené územia) počas celého roka. Nákaza nehrozí v
Bankoku, veľkých mestách a turistických centrách Chiangmai, Pattaya, Phuket, Samui. Osobitné rezistentné
kmene sa vyskytujú v hraničných oblastiach Thajska s Kambodţou a Barmou. Profylaxia: meflochín, príp.
doxycyklín.
Iné zdrav. riziká: schistozomiáza, dengue, sexuálne prenosné choroby, besnota a nákazy prenášané vodou
a po-travinami a iné.
Tibet
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu pri pobyte v oblastí s nízkym hygienickým štandardom. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, pri pobyte vo vyšších polohách hrozí horská nemoc.
Togo

Povinné očkovania: proti ţltej zimnici. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu, meningokokovej meningitíde (pri pobytoch na vidieku v decembri aţ máji). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, amebóza, dyzentéria, črevné parazitózy, močová a črevná forma
schistozomózy, dengue a i. Zvýšené riziko nákazy besnotou, nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi.
Tonga
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (oblasť s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy a i.
Trinidad a Tobago
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasť s nízkym
hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue, poštípanie škorpiónom a iné.
Tunis
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A (pri pobytoch na vidieku), týfusu (oblasti s
nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa
Iné zdravotné riziká: hnaekové ochorenia a iné.
Turecko
Povinné očkovania: –. Odporuečné očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom). Skontrolovať očkovanie proti tetanu.
Malária: nízke riziko pretrváva od marca do októbra v níţinatých oblastiach Adanny, Harinu, v juhových. Antólii
a Ceylanpinar. Profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, helmintózy (pri nedostatočnej tepelnej úprave mäsa/ a i.
Turkmenistan
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: výskyt len v ohraničených vidieckych oblastiach, profylaxia: chlorochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a i., zvýšené riziko nákazy besnotou.
Uganda
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, ţltej zimnici, týfusu, meningokokovej meningitíde (pobyty na vidieku v decembri aţ máji), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti
tetanu.
Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dyzentéria, schistozomóza, sexuálne prenosné
choroby. Severne od jazier Ukerewe, Kyoga, Edward sú ohniská spavej choroby. Veľké riziko nákazy
besnotou, dengue, výskyt meningokokovej meningitídy vo vidieckych oblastiach (december aţ máj/, v teréne
hrozí nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi.
Uruguay
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym
hygienickým štandardom). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a i.
Uzbekistan
Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B, brušnému týfusu (oblasti
s nízkym hygienickým štandardom), záškrtu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenie, viscerálna i koţná forma leišmaniózy a i.
Vanuatu

Očkovanie: nie je povinné. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), týfusu
(oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné okrem ostrova Futuna. Profylaxia: chlorochín a proguanil.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia a i.
Venezuela
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici (vnútrozemie), hepatitíde A, príp. A + B
(dlhodobobý pobyt), brušnému týfusu (oblasti s nízkym hygienických štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať
platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko výskytu celoročné (štáty Amazonas, Barinas, Bolívar, Sucre, Táchira, Apure a delta Amacuro).
Profylaxia: chlorochín, v určitých oblastiach meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové choroby, črevné parazitózy, schistozomóza, leišmanióza, kliešťový návratný týfus a
i.
Vietnam
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), brušnému
týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), jap. encefalitíde (vidiecke oblasti), poliomyelitíde.
Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné na celom území, malé riziko nákazy vo veľkých mestách a níţinách delty
Červenej rieky. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, dyzentéria, amebóza, lamblióza, (oblasti s nízkym hygienickým
štandardom), helmintózy, horúčka dengue, jap. encefalitída a i.
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), brušnému
týfusu (oblasti s nedostatkom pitnej vody), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a i.
Zaire
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti hepatitíde A, príp. A + B (dlhodobé pobyty), brušnému
týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy celoročné. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, helmintózy, schistozomóza, horúčka dengue, riziko sexuálne
prenosných chorôb a i.
Zambia
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu,
poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: riziko nákazy na celom území po celý rok. Profylaxia: meflochín.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, helmintózy, schistozomóza, horúčka dengue, sexuálne prenosné
choroby a i.
Západná Samoa
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici (najmä vidiecke zalesnené oblasti), hepatitíde
A, príp. A + B (pri dlhodobých pobytoch), týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde
(dlhodobé pobyty). Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu.
Malária: nevyskytuje sa.
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia.
Zimbabwe
Povinné očkovania: –. Odporučené očkovania: proti ţltej zimnici, hepatitíde A, príp. A + B, týfusu (oblasti s nízkym hygienickým štandardom), poliomyelitíde pri dlhodobom pobyte.
Malária: výskyt od novembra do júna < nadm. v. 1200 m, v hl. meste Harare a Bulawayo sa nevyskytuje.
Profylaxia: meflochín (odporúča sa návštevníkom Viktoriiných vodopádov).
Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomózy, leišmaniózy, dengue a i.

očné lamely – inserty (angl. vloţky), tuhé očné prípravky, tenké kotúčiky z inertného materiálu, kt. sa
vkladajú do spojovkového vaku. Pouţívajú sa pri th. glaukómu pilokarpínom. Sú rozp. al. nerozp.
Rozp. o. l. sa pripravovali zo ţelatíny, v súčasnosti sa na ich výrobu pouţívajú vhodné polyméry,
®
napr. polyvinylpyrolidón (Ocusert ).

očné masti – l. oculenta; →unguenta ophthalmica.
očné vody →kolýriá.
očnica – l. orbita.
očný – l. opticus.
OD – 1. skr. optická denzita; 2. skr. angl. Doctor of Optometry doktor optometrie, optik; 3. skr. angl.
outside diameter vonkajší priemer; 4. skr. angl. hovor. overdose predávkovanie.
O. D. – skr. l. oculus dexter pravé oko.
Od – výraz K. Reichenbacha a G. T. Fechnera pre akúsi silu, magnetické fluidum vyţarované
človekom.
od – l. a. ab.
ODA – skr. l. occipito-dextra anterior (positio fetus) pravá predná záhlavná (poloha plodu)
®

ODA-914 – oxytocikum; →deaminooxytocín.
®

Odanon (Towa Yakuhin) – hemostatikum; →karbazochrómsulfonát sodný.
odaxesmus, i, m. – [g. odaxésmos svrbenie, zálusk] odaxezmus, pokúsanie jazyka al. líca pri
epileptickom záchvate.
,

ODC – skr. orotidín-5 -fosfátdekarboxyláza.
odcudzenie – pocit osamotenia, nudy, zúfalstva, vzďaľovania sa od seba samého i konštruktívnych
zdrojov svojho okolia. Spriedvodný znak všetkých psychopatol. obranných mechanizmov osobnosti
voči neprijateľným podnetom vonkajšieho al vnútorného sveta jedinca; prejavuje sa aj ako rozdiel
medzi ašpiráciami a moţnosťami ich dosiahnutia.
odčinenie – psychol. obranný mechanizmus voči myšlienke al. činu, kt. budí pocit viny, napr.
umývanie rúk ponského Piláta, Lady Macbethovej ap.; snaha odčiniť zlé, napraviť nesprávne
konanie.
oddelený – l. separatus.
Oddiho sfinkter – [Oddi, Ruggero, 1864 – 1913, tal. chirurg pôsobiaci v Bologni] syn. m. sphincter
ampullae hepatopancreaticae.
odditis, itidis, f. – [Odiho sfinkter + -itis zápal] odditída, zápal oblasti Oddiho sfinktera.
odds – [angl. odd nepárny, zvyšný, neúplný) pomer časti k zvyšku; je mierou vyjadrujúcou
pravdepodobnosť (šancu), ţe sa dajaká udalosť vyskytne vzhľadom na jej alternatívy; pouţíva sa v
epidemiol. štúdiách ako miera relat. rizika.
Odelbergov syndróm – Neckov-Odelbergov sy.
®

Odemase – diuretikum, antihypertenzívum; →furosemid.
ODG – skr. oftalmodynamografia.
odhmyzenie – l. desinsectio.
odchod – l. exitus.
odchýlka – l. anomalia, deviatio.
odiosus, a, um – [l. odium odpor] odiózny, protivný, nenávidený.
odium, i, n. – [l.] odpor, nenávisť.

odkašlávanie – l. sputatio.
odkvapkávanie – l. stillicidium.
odkysličovanie – l. deoxygenatio.
odľahčenie – l. decompressio.
odlúčenie – l. demarcatio, isolatio, separatio.
Odlúčenie plodového koláča – l. ablatio placentae.
odlupovanie – l. exfoliatio, desquamatio.
Odlupovanie sietnice – l. ablatio, amotio retinae.
odmerná analýza – súčasť kvantit. chem. analýzy, v kt. sa →titráciou stanovuje hmotnostné
mnoţstvo látok a ich súčastí; je zaloţená na presnom meraní objemu.
odmerná banka – druh odmerného skla. Je kalibrovaná na doliatie (D). Moţno ňou odmerať len
objem uvedený kalibračnou značkou okolo hrdla. O. b. sú širokohrdlé a úzkohrdlé; hrdlá majú
obyčajne zabrúsené, ale môţu byť aj bez zábrusu. Objem o. b. je 5 ml – 2 l.
odmerné sklo – nádoby pouţívané na odmerné stanovenia a merania; →sklo.
odmerný roztok – rozt. účinnej látky známej koncentrácie pouţitý pri →titrácii.
odmerný valec – druh odmerného skla, sklená valcová nádoba, pri hornom konci otvorená al.
uzavretá sklenou zabrúsenou zátkou.
odo- – prvá časť zloţených slov z g. hodos dráha.
odogenesis, is, f. – [odo- + g. genesis vznik] neurokladizmus, tvorba nových vetiev v procese vývoja
neurónu.
odolnosť – 1. →imunita; 2. psychol. schopnosť vyrovnávať sa so ţivotnými situáciami spoločensky
primerane, bez patol. reakcií. Úroveň o. závisí od vrodených vlastností, veku (napr. malá
zraniteľnosť detí pretrvávajúca aţ do puberty), ţivotných skúseností, najmä od najranejších vzťahov
rodičov k dieťaťu (odmietanie, prehnaná starostlivosť, ambivalencia), od získaných postojov k sebe
(nadmerná ašpirácia, prehnané sebavedomie), od súčasného stavu organizmu (choroby a i.).
odont/o- – prvá časť zloţených slov z g. odús-odontos zub.
odontagra, ae, f. – [odont- + g. agra lov] bolesť zuba; odontalgia, odontodýnia.
®

Odontalg (Giovanardi) – lokálne anestetikum; →lidokaín.
odontalgia, ae, f. – [odont- + g. algos bolesť] bolesť zuba; adontagra, odontodýnia.
odontectomia, ae, f. – [odont- + g. ektomé odstrániť] odontektómia, extrakcia zuba.
odontiatria, ae, f. – [odont- + g. iatriá liečenie] zubné lekárstvo.
odontiatrogenes, es – [odont- + g. iatros liečiteľ + g. gennan tvoriť] odontiatrogénny, vzniknutý ako
následok th., zapríčinený stomatológom.
odontitis, itidis, f. – [odont- + -itis zápal] odontitída, zápal zuba.
odontoameloblastoma, tis, n. – [odonto- + g. ameloblastoma bolesť] ameloblastický odon-tóm.
odontoblastoma, tis, n. – [odonto- + g. blastos výhonok + -oma bujnenie] odontoblastóm, nádor
vznikajúci z odontoblastov.

odontoblastos, i, m. – [odonto- + g. blastos výhonok] odontoblast, vysoko diferencovaná
mezenchýmová bunka uloţená na povrchu pulpy; zúčastňuje sa na tvorbe zuboviny.
odontobothyrion, i, m. – [odont- + g. bothyrion malý zákop] odontobotyrión, jeden zo zubných
alveolov.
odontobothyritis, itidis, f. – [odonto- + g. bothyrion malý zákop + -itis zápal] odontobotyritída,
alveolitída.
odontoclamis, is, f. – [odont- + g. klamys kloaka] zubné operculum (strop).
odontoclasis, is, f. – [odonto- + g. klasis zlomenie] odontoklázia, fraktúra zuba.
odontoclastos, i, m. – [odonto- + g. klán lámať] odontoklast, obrovská bunka zjavujúca sa pri
resorpcii koreňov mliečnych zubov.
odontodynia, ae, f. – [odonto- + g. odyné bolesť] odontodýnia, bolesť zuba; odontalgia.
odontodysplasia, ae, f. – [odonto- + g. dys- porucha + g. plassein tvoriť] odontodysplázia, porucha
vývoja zubov.
odontogenes, es – [odonto- + g. gignesthai vznikať] odontogénny, zubného pôvodu.
odontogenesis, is, f. – [odonto- + g. genesis vznik] odontogenéza, vývoj, tvorba zubov.
Odontogenesis imperfecta – dentinogenesis imperfecta.
odontographia, ae, f. – [odonto- + g. grafein písať] odontografia, opis všetkých zubných systémov.
odontohyperaesthesia, ae, f. – [odonto- + g. hyper- nad + g. aisthésis cítenie] odontohyper-estézia,
nadmerná citlivosť zubov.
odontoiatria, ae, f. – [odonto- + g. iátriá liečenie] zubné lekárstvo.
odontoides, es, odontoideus, a, um – [odont- + g. eidos podoba, tvar] zubovitý, zubatý.
odontoidum, i, n. – [odont- + g. eidos podoba, tvar] odontoid, útvar podobný zubu, guľovité-ho al.
oválneho tvaru, zloţený z kalcifikovaného materiálu, podobnému skôr sek. dentínu.
odontolithos, i, m. – [odonto- + g. lithos kameň] odontolit, zubný kameň.
odontologia, ae, f. – [odonto- + g. logos náukať] odontológia, náuka o vývoji zubov, ich chorobách a
th.; odontiatria, stomatológia, zubné lekárstvo.
odontoloxia, ae, f. – [odonto- + g. loxos šikmý] nepravidelný vývoj zubov, anomália, nepravidelnosť
zubov.
odontolysis, is, f. – [odonto- + g. lysis uvoľnenie] odontolýza, resorpcia zubného tkaniva.
odontoma, tis, n. – [odont- + -oma bujnenie] odontóm, zriedkavý benígny nádor z mezodermového a
ektodermového zubného tkaniva (dentín, sklovina, cement).
Odontoma adamantinum – ameloblastický odontóm.
Odontoma ameloblasticum – zriedkavý, pomaly rastúci, zmiešaný nádor odontogénneho pôvodu
s kombináciou vlastností zloţitého odontómu a ameloblastómu; vyskytuje sa častejšie v sánke ako
čeľusti.
Odontoma compositum – odontogénny nádor sánky, najčastejšie v oblasti molárov, zloţený z ektoa mezodermových elementov zubného aparátu. Typ pozostávajúci z kalcifikovaného tkaniva vykazuje
úplnú diferenciáciu s tvorbou skloviny a dentínu podobnú normálnej štruktúre zubov sa nazýva
zmiešaný zloţitý odontóm, typ, pri kt. sa kalcifikované tkanivo javí ako dezorganizovaná masa ako
komplexný zloţitý odontóm.

Odontoma coronarium – odontóm súsvisiaci s korunkou zuba al. utvorený v t čase vývoja korunky.
Odontoma dilatatum – dens in dente.
Odontoma embryoplasticum – mäkký odontóm vzniknutý v čase pred tvorbou zubného tkaniva.
Odontoma fibrosum – odontóm obsahujäci väzivové elementy.
Odontoma mixtum – odontogénny nádor obsahujúci rozličné elementy zubných štruktúr.
Odontoma radiculare – odontóm súvisiaci s koreňom zuba al. utvorený v čase, keď sa vyvíja zubný
koreň.
odontonecrosis, is, f. – [odonto- + g. nekros mŕtvy + -osis stavť] odontonekróza, odumretie zuba.
odontonomia, ae, f. – [odonto- + g. onomos meno] odontonómia, syn. dentonómia, zubná
nomenklatúra; terminologický systém stomatológie.
odontopathia, ae, f. – [odonto- + g. pathos choroba] odontopatia, nešpecifikovaná choroba zubov.
odontopathologia, ae, f. – [odonto- + g. pathos choroba + g. logos náuka] odontopatológia, náuka o
chorobách zubov.
odontoperiosteum, i, n. – [odonto- + l. periosteum okostica] odontoperiost, periodontium (1).
odontophobia, ae, f. – [odonto- + g. fobiá strach] odontofóbia, chorobný strach zo zubov (zvieracích)
al. zubného lekára.
odontoplakia, ae, f. – [odonto- + g. plakódés plochý] zubný povlak. Ide o depozity mikroorganizmov a
ich metabolitov, epitelových buniek, mucínu a zvyškov potravy, kt. pevne adherujú na povrchu
zubov a moţno ich odstrániť iba mechanicky (zubná kefka, zubná niť, šparchadlo), nie však
vyplachovaním ani silným prúdom vody. Mikróby tvoria ~ 70 % masy povlaku. Pre etiológiu zubného
kazu a chorôb závesného aparátu zubov sú najvýznamnejšie streptokoky (30 – 60 % flóry povlaku).
Vývoj o. prebieha v 4 fázach: 1. na povrchu čistej skloviny vzniká za 3 – 4 h pelikula, kt. sa rýchlo
kolonizuje baktériami; 2. do 2 d sa osídli mikroorganizami, kt. produkujú cukry (streptokoky); 3. do 7
d ďalšia kolonizácia ostatnými mikroorganizmami – paličkami, filamentmi a fuzibaktériami; 4. povlak
vyzrieva a v zmiešanej flóre sa nachádzajú aj spirochéty a spirily. Diferencuje sa vonakjšia
(aeróbna) a vnútorná (anaeróbna) zóna, nezvápenatenú, mikróbiovo veľmi aktívnu časť a na
supragingiválny zubný kameň, prekrytý vrstvou povlaku.
Povlak má kauzálny vzťah k vzniku zubného kazu a marginálnych parodontopatií. Zubný kaz vzniká
pod povlakom vtedy, keď sa doň dostane cukor z potravy. Baktérie povlaku metabolizujú cukor na
kys., kt. demineralizujú sklovinu. Začiatočná fáza dekalcifikácie skloviny sa prejaví vo forme bielej
škvrny. Postupne vzniká kavitácia skloviny. Do kariéznej dutiny prenikajú baktérie a rozkladá sa
zubovina. Keď sa vyzretý povlak dostane do styku s ďasnom, prejaví sa začervenaním a neskôr
krvácaním na dotyk. Ak sa povlak neodstráni, vzniká chrob. gingivitída, kt. pokračuje do
parodontitídy, príp. alveolárnej kosti a mäkkých tkanív. Odstránenie povlaku v štrádiu gingivitídy má
za následok vyhojenie zápalu.
Dg. – povlak sa farbí org. farbivami, napr. 6 % rozt. erytrozínu, kt. sa potrú plochy zubov a priľahlá
gingíva, pričom povlak sa farbí na červeno. Gingivitída sa prejaví krvácaním na dotyk. Stupeň
zanesenia zubov a gingívy povlakom sa vyjadruje indexmi. Mikróbiový polak treba odlíšiť od
nánosov, napr. zvyškov potravy tým, ţe ho vyplachovaním al. prúdom vody nemoţno odstrániť.
Th. – spočíva v pravidelnom opdstraňovaní zubných povlakov prostriedkami hygieny ústnej dutiny
(zubné kefky, zubné pasty, zubné nite, šparchadlá), patol. parodontálnych vačkov uţ vyţaduje
odborné ošetrenie. V prevencii je dôleţitá zdrav. výchova o význame hygieny ústnej dutiny,

opbmedzovanie konzumácie skvasujúcich cukrov a pravidelná hygiena ústnej dutiny. Úroveň
odstraňovania povlakov moţno kontrolovať detekčnými farbivami.
odontoplastike, es, f. – [odonto- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] odontoplastika, upravovanie
tvarov zubov, napr. brúsením.
odontoplerosis, is, f. – [odont- + g. plérósis naplnenie] odontopleróza, plombovanie zuba.
odontoporesis, is, f. – [odonto- + g. poros otvor] odontoporéza, prítomnosť početných dutín v zube.
odontoprisis, is, f. – [odonto- + g. prisis škrípanie] odontopríza, škrípanie zubami, bruxizmus.
odontoradiographia, ae, f. – [odonto- + l. radius lúč + g. grafein písať] rtg vyšetrenie zubov.
odontorrhagia, ae, f. – [odonto- + g. rhégnynai prasknúť] odontorágia, krvácanie z lôţka zuba po
jeho extrakcii.
odontoscopos, i, m. – [odonto- + g. skopein pozorovať] odontoskop, kruhové zrkadlo pouţívané na
vyšetrovanie zubov.
odontoseisis, is, f. – [odonto- + g. seísis viklanie] odontoseizia, viklanie zubov, subluxácia.
odontoschisma, tis, n. – [odonto- + g. schisma rázštep] fisúra zuba.
odontosis, is, f. – [odont- + -osis stav] odonzóza, tvorba al. erupcia zuba.
odontotheca, ae, f. – [odonto- + g. théké obal] zubný vak.
odontotherapia, ae, f. – [odonto- + g. therapeiá liečba] odontoterapia, konzervatívna stomatológia.
odontotomia, ae, f. – [odonto- + g. tomé rez] odontotómia, operácia narezanie zuba, najmä incízia
okluzálneho povrchu zadného zuba.
odontotripsis, odontotrypsis, is, f. – [odonto- + g. triptein brúsenie, trýpanon vrták] odontotripsia,
odontotrypsia, vŕtanie zuba.
odor, oris, m. – [l.] zápach, vôňa.
Odor minimum perceptibilis – najmenšia koncentrácia látky vo vzduchu al. inom prostredí, kt.
ešte umoţňuje identifikáciu čuchom.
odorantium, i, n. – [l. odor zápach, vôňa] odorancium, odorant, aromatikum, látku vyvolávajúca
čuchový vnem, stimulujúca čuchový zmysel.
odoratizmus – osteolatyrizmus.
odorifer, a, um – [l. odor zápach, vôňa + l. ferre niesť] páchnuci, voňavý.
odorigenín – syn. uzarugenín; →uzarín.
odorimetria, ae, f. – [l. odor zápach, vôňa + g. metron miera, meradlo] meranie intenzity pachu niekt.
látok.bolesť zuba.
odorifor – osmofor.
odorivektor – látka, kt. uvoľňuje zápach.
odorografia – opis zápachu, vône.
odorologia, ae, f. – [l. odor zápach, vôňa + g. logos náuka] odorológia, náuka o vôňach a zápachoch.
odosobnenie – depersonalizácia.
ODP – skr. l. occipito-dextra posterior (positio fetus) pravá zadná záhlavná (poloha plodu).

odparka – zariadenie na zahušťovanie rozt. neprchavých látok odparovaním rozpúšťadla. Polguľovitá
sklená al. porcelánová nádoba s plochým al. guľovitým dnom sa nazýva odparovacia miska.
odparovanie – premena kvapalného skupenstva na pevné pri teplote varu kvapaliny. Moţno ju vyuţiť
ako separačnú operáciu, pri kt. sa oddeľujú zloţky vriaceho rozt. O. je difúznou operáciou, ak o jeho
rýchlosti rozhoduje rýchlosť transportu látky vo fázach (destilácia, desorpcia absorbátu z
absorbencia), al. tepelnou operáciou, ak o jeho rýchlosti rozhoduje len rýchlosť prívodu tepla do
vriaceho rozt. Tak sa v odparkách z rozt. neprchavej látky oddeľuje prchavé rozpúšťadlo, čím sa
dosahuje zvýšenie koncentrácie neprchavej zloţky v rozt.
odpor – sila pôsobiaca proti pohybu telesa, kvapaliny ap., sila, kt. kladie vodič prechádzajú-cemu
elekt. prúdu.
Odpor dýchacích ciest (Raw) – vzniká vzájomným trením medzi molekulami prúdiaceho vzduchu
pA
potrebná na to, aby dýchacími cestami pretiekol do pľúc al. z pľúc, 1 l vzduchu za 1 s, V (minútová
ventilácia):
pA
kPa
Raw = ––––– [––––]
–1
V
l.s
Elektrický odpor (R) – vlatnosť vyjadrujúca schopnosť látky klásť odpor prechodu elekt. prúdu,
definovaná vzťahom:
l
R =  –– [  = Um]
S
kde l je dĺţka vodiča, S prierez a  jeho merný odpor (rezistivita), veličina určená podielom intenzity
elekt. poľa a prúdovej hustoty.
Merný odpor – veličina určená podielom intenzity elekt. poľa a prúdovej hustoty.
Ohmický odpor (R) – rezistencia, veličina určená podielom ohmického napätia na vodiči a prúdu,
2
–3 –2
kt. vodičom prechádza. Vyjadruje sa v ohmoch  = m .kg.s .A ; →Ohmov zákon.
Odpor pri prúdení tekutiny →tekutiny.
Tepelný odpor – prevrátená hodnota súčiniteľa prechodu tepla.
Valivý odpor – sila pôsobiaca proti pohybu vznikajúca pri valivom pohybe jedného telesa po
druhom.
Vnútorný odpor zdroja (R) – odpor zdroja, kt. je príčinou poklesu napätia na svorkách pri jeho
zaťaţení.
odsávacia banka – odsávačka, hrubostenná kuţeľovitá banka, kt. má na hrdle al. v hornej časti tubus
s olivkou na pripojenie k zdroju vákua (a). Pouţíva sa pri filtrácii, pričom sa do jej hrdla vloţí
pomocou tesnicej vloţky Büchnerov lievik, sklený al. porcelánový filter (nuč), filtračný lievik a z
banky sa odsáva vzduch. Pri filtrácii malých objemov sa v laboratóriu pouţíva odsávacia skúmavka
(b).
odraz – 1. fyz. o. →svetla, →zvuku a i. fenoménov; 2. psychol. zobrazenie reality v ľudskom vedomí a
poznaní; 3. sociol. vzájomné pôsobenie prírody a spoločnosti; 4. filozof. ontologicky všeobecná
vlastnosť hmoty.
odreagovanie – psychoanalytický termín pre uvoľnenie potlačených emócií, podvedomých
komplexov opätovným preţitím pôvodného záţitku, na rozdiel od vedomého pozvoľného

odznievania afektov. Pouţíva sa aj ako presun agresie (napr. u detí na hračky, u dospelých čítanie
napínavej literatúry, sledovanie dobrodruţných filmov, športových zápasov).
odrenina – l. excoriatio, erosio.
odstránenie – l. ectomia.
odstredivka – centrifúga.
odstreďovanie – oddeľovanie tuhých al. kvapalných častíc z kvapalných disperzií účinkom
odstredivej sily.
ODT – skr. l. occipito-dextra transversa (positio fetus) pravá záhlavná priečna (poloha plodu).
odťahovač (sval)– l. abductor (musculus).
odtiahnutie – g. abductio.
odtlačok prsta – l. dactylogramma, por. fingerprint.
odtok – l. defluvium.
odtrhnutie – l. abruptio.
odumieranie tkaniva – l. necrobiosis.
odumretie – l. mortificatio, necrosis.
odvápnenie – l. decalcificatio, decalcinatio.
odvar – l. decoctum.
®

Odylen – skabicídum, antipruriginózum; →mesulfén.
odyn/o- – prvá časť zloţených slov z g. odyné bolesť.
odynacusis, is, f. – [g. odyné bolesť + g. akuein počuť] odynakúzia, precitlivenosť na hluk, na hlasitý
hovor.
-odynia – prípona z g. odyné bolesť.
odynolysis, is, f. – [g. odyné bolesť + g. lysis uvoľnenie] odynolýza, zmiernenie bolestí.
odynometer – syn. algezi(o)meter, dolorimeter, prístroj na meranie citlivosti na bolestivé podnety, ako
je pichanie ostrým predmetom al. aplikácou tlaku; →algezimeter.
odynophagia, ae, f. – [g. odyné bolesť + g. fagein jesť] odynofágia, bolestivé hltanie, bolesti pri
hltaní.
odynophobia, ae, f. – [g. odyné bolesť + g. fobos strach] odynofóbia, chorobný strach pred bolesťou.
odynopoeia, ae, f. – [g. odyné bolesť + g. poiein robiť] odynopoea, začiatok pôrodných bolestí.
odynouria, ae, f. – [g. odyné bolesť + g. úron moč] odynoúria, bolesť pri močení.
Oeciacus – rod hmyzu podobný plošticiam (Cimex), líši sa od nich zamatovým obalom s dlhými
chĺpkami; vyskytujú sa na vtákoch a ich hniezdach.
Oeciacus hirudinis – ţije na lastovičkách v Európe a niekedy invaduje do domov a atakuje ľudí,
vyvolávajúc silné dráţdenie.
Oeciacus vicarias – vyskytuje sa na lastovičkách v Sev. Amerike.
(o)ecologia, ae, f. – [g. oikos dom, vlasť + g. logos náuka] ekológia, náuka o vzťahu organizmov k
prostrediu o vzťahoch medzi organizmami v učitom prostredí.

(o)ecosystema, tis, n. – [g. oikos dom, vlasť + g. systéma sústava] ekosystém, ţivé organizmy a
určitá oblasť, v kt. existujú.
oedema, tis, n. – [g. oidán odtekať, g. oidéma opuch] edém, opuch, miestne nahromadenie
tkanivového moku v tkanivách; anasarka, hydrops.
Oedema allergicum – alergický opuch; →alergia.
Oedema alveolare – alveolový opuch, nahromadenie tekutiny v alveoloch.
Oedema angioneuroticum – oedema Quinckei; →angioneurotický edém.
Oedema cachecticum – o. maranticum, kachektický opuch zapríčinený hypoproteinémiou
následkom poruchy výţivy.
Oedema cardiale – opuch srdcového pôvodu, opuch, kt. vzniká následkom srdcovej nedostatočnosti.
Oedema cerebri – edém mozgu, zväčšenie objemu mozgu nadmerným zvýšením obsahu vody
v jeho tkanive. Predtým sa rozlišoval intracelulárny edém a extracelulárny edém. Všetky edémy
mozgu sú však v podstate extracelulárne. O. c. vzniká najčastejšie pri poranení mozgu s kontúziou
al. bez nej, pri krvácaní do mozgu, infarkte a i. cievnych léziách mozgu,nádore, lokálnych zápaloch
(absces) al. encefalitíde, resp. menigitíde. Môţu sa zjaviť pri kongestívnom srdcovom zlyhaní, th.
steroidmi, hormónovej antikoncepcii, th. tetracyklínom, príp. po pôsobení toxických látok (Pb,
insekticídy). Môţe byť difúzny al. loţiskový. Vyvoláva ho porucha hematolikvorovej bariéry
následkom ischémie, infarktu, traumy, zápalu, metabolických porúch (hyponatriémia al.
hypoglykémia), lokálnej reakcie okolo mozgového nádoru (prim. al.sek.).
Edém mozgu pri úraze je následkom poškodenia axónov so zdurením tela neurónu (perikyón),
atrofie neurónu so zvýšením obsahu lipofuscínu, anterográdnej degenerácie poškodeného axónu s
rozpadom myelínovej pošvy, zmnoţenia okolitých astrocytov (fibrilárna glióza a jaz-venie) a
fagocytózy nekrotického tkaniva mikrogliou a aktivovanými monocytmi, kt. sa menia na penové
bunky následkom zvýšeného obsahu lipidov myelínovej pošvy, kt. pohlcujú. Regenerácia axónu v
CNS nenastáva nikdy, v periférnom nervovom systéme je však moţná. Makroskopicky je edém
mozgu prvým prejavom mozgovej traumy.
Následkom zdurenia mozgu je zvýšenie vnútrolekového tlaku (sy. →interakraniálnej hypertenzie).
Sprevádza ho zmenšenie likvorového priestoru a intrakraniálneho objemu krvi, tlaková atrofia
mozgu (podobná dlhodobému účinku rastu nádoru). V tejto situácii uţ malé zvýšenie
intrakraniálneho objemu vyvolá prudký vzostup intrakraniálneho tlaku s následným edémom papily
(z nahromadenia stagnujúcej axoplazmy na nervových zakončeniach vnútri zrakového terča),
bolesťami hlavy (následkom kompresie a distorzie dura mater okolo intrakraniálnych krvných ciev
citlivých na bolesť, stuhnutie šije (následkom napnutia dura mater) a nauzea so zvracaním.
Pri ďalšom vzostupe intrakraniálneho tlaku následkom unilaterálnej lézie nastáva posun štruktúr v
okolí strednej čiary. Hrozí herniácia (→prietrž mozgu). Lumbálna punkcia je kontraindikovaná, lebo
môţe dramaticky zhoršiť stav.
Najčastejší je vazogénny edém mozgu zo zvýšenej permeability pri narušení stien mozgových
kapilár, kt. sú anat. substrátom hematoencefalickej bariéry Do extracelulárneho priestoru preniká a
postuopne sa rozširuje filtrát plazmy obsahujúci proteíny. Rýchlosť šírenia závisí od výšky TK.
Edém sa šíri ľahšie v bielej hmote. Tento typ edému sa vyvíja najmä okolo loţiskových lézií (cievna
loţisková lézia, nádor, absces, kontúzia ap.) a významne prispieva k loţiskovej symptomatológii
danej lézie. Pri difúzne pôsobiacej noxe môţe byť generalizovaný (encefalopatia pri otrave olovom,
malígnej hypertenzii, purulentnej meningitíde ap.)

Cytotoxický edém vzniká pri utvorení osmotického gradientu medzi intracelulárnym priestorom
mozgu a jeho okolím. Jeho príčinou môţe byť akút. hypoosmolalita plazmy (otrava vodou, náhla
úprava hyperosmolality dialýzou pri renálnej insuficiencii) al. intracelulárna hyperosmolalita.
Prototypom tohto typu edému je edém následkom hypoxie po zastavení obehu, pretoţe sa zastaví
+
činnosť membránovej iónovej pumpy závislej od ATP a ióny Na vstupujú do buniek. Edém môţe
vzniknúť aj vplyvom toxických látok. Cytotoxický edém mozgu je generalizovaný a prevaţne
intracelulárny. Cytotoxická zloţka býva prítomná aj pri väčšine vazogénnych edémoch následkom
zmien vnútorného prostredia.
Intersticiálny edém mozgu vzniká pri hydrocefale prenikaním likvoru z mozgových komôr do
periventrikulárnej bielej hmoty. Objem mozgu je len mierne zväčšený a neurol. príznaky sú skôr
následkom rozpadu myelínu nervových dráh v oblasti jeho rozšírenia (→hydrocefalus).
Pri vazogénnom a intersticiálnom edéme mozgu môţe objem mogzu narásť nadmerne, čo
v obmedzenom intrakraniálnom priestore ľahko vyvolá intrakraniálnu hypertenziu. Herniácia môţe
nastať najmä na týchto miestach: 1. gyrus cinguli pod falx cerebri; 2. uncus hipocampalis a gyrus
parahippocampalis nad tentorium cerebelli (unkusová al. trasntetoriálna herniácia býva fatálna
následkom krvácania do mozgového kmeňa); 3. tonsilla cerebelli cez foramen magnus s
kompresiou predlţenej miechy a utvorením kónusovej herniácie mozgovej kôry cez defekt v dura
mater a lebke(okcipitálny kónus); 4. mediobazálne oblasti temporálneho laloka do incisura tentorii s
kompresiou mezencefala (temporálny kónus).
Lokalizovaný edém mozgu sa prejaví topickými príznakmi loţiskového poškodenia mozgu. Ním
vyvolané opríznasky sa sčítavajú s príznakmi loţiskovej lézie. Na podiel edému sa dá usúdiť len
podľa ústupu loţiskových príznakov po antiedémovej th. al. zhoršovania príznakov lézie, o kt.
moţno predpokladať, ţe sa podstatne nezväčšila. Aj lokalizovaný edém môţe byť rozsiahly a
vyvolať kónusové príznaky.
Klin. obraz – generalizovaný edém mozgu sa prejavuje príznakmi intrakraniálnej hypertenzie: 1.
bolesti hlavy silnejšie v horizontálnej ako vertikálnej polohe; opisujú sa ako tupé, difúzne,
pociťované v hĺbke, niekedy viac v záhlaví; 2. vracanie, kt. môţe byť explozívne a bez
predchádzajúcej nauzey; 3. postupne sa prehĺbujúca porucha vedomia cez somnolenciu, sopor aţ
do kómy; 4. edém terčov zrakových nervov (pri akút. vývoji môţe chýbať) a retinálne krvácania, kt.
svedčia o vysokej intrakraniálnej hypertenzii; 5. zmeny vegetatívných funkcií – zvýšenie TK,
bradykardia a spomalenie rytmu dýchania; 6. niekedy paréza n. abducens, kt. v takýchto prípadoch
nemá topickú hodnotu. Progredujúci edém môţe vyvolať temporálny kónus, kt. signalizuje
paralytickýá mydriáza na strane kónusu a obraz decerebračnej rigidity. Okcipitálny kónus sa môţe
vyvíjať určitý čas latentne a jeho príznaky môţu náhle prekvapiť rýchlym vznikom bezvedomia,
zastavením dýchania a exitom. Pri supratentoriálnej lézii predchádza temporálny kónus, okcipitálny
vzniká samostatne pri léziách v zadnej jame lebky. Konečným štádiom generalizovaného edému
mozgu je zastavenie intrakraniálnej cirkulácie a mozgová smrť.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. príznakov, vyšetrením očného pozadia, aj keď edém terčov
môţe chýbať. Na edém mozgu treba myslieť pri cievnej loţiskovej lézii, nádore mozgu, status
epilepticus, malígnej hypertenzii a i. stavoch, kt. sa s ním spájajú.
Th. – najúčinnejším prostriedkom je osmoterapia hyperosmolálnymi rozt. (10 – 20 % manitol i. v. v
infúzii v dávke 0,25 – 0,5 g/kg, opakovane v intervaloch 4 – 6 h). Pri traumatickom edéme, najmä u
detí sa podáva furosemid v inciálnej dávke 40 mg i. v. Podáva sa dexametazón v dávke 10 mg 4krát/d a potom 4 mg/d 4-krát. Je účinný najmä pri vazogénnom edéme, napr. pri metastatických
nádoroch mozgu. Pri ťaţkom úraze sa podáva aţ 100 mg. Pri cievnom a cytotoxickom edéme nie je
účinný.

Oedema cutis circumscriptum chronicum
trofedém, pp. druh myxedému.

– ohraničený zdĺhavý opuch koţe, familiárny

Oedema fugax Quinckei – Quinckeho prchavý opuch, urticaria gigantea.
Oedema glottidis – opuch hlasiviek; →oedema laryngis.
Oedema hepatogenes – o. hepaticum, opuch pečeňového pôvodu.
Oedema hypalbuminoticum – opuch zapríčinený zníţením onkotického tlaku krvi pri hypalbuminémii.
Oedema hypoproteinaemicum – hopoproteinemický opuch
Oedema inflammatorium – zápalový opuch.
Oedema laryngis – edém hrtana; patrí sem opuch hlasiviek pri alergii, napr. po poštípaní hmyzom,
vírusových infekciách, angíne ap. Th. – intubácia al. koniotómia; →anafylaktický šok, Quinckeho
→angioneurotický edém, →Reinkeho edém.
Oedema lymphostaticum – lymfostatický opuch, vzniká pri upchatí lymfatických ciev.
Oedema malignum – plynová flegmóna.
Oedema maranticum – hladový opuch.
Oedema nephriticum – nefritický opuch, vznikajúci pri nefritíde.
Oedema nephroticum – nefrotický opuch, vznikajúci pri nefrotickom sy.
Oedema papillae – edém papily zrakového nervu.
Oedema perimaleolare – perimaleolárny opuch, opuch členkov.
Oedema praemenstruale – premenštruálny opuch; →menštruácia.
Oedema pulmonum – edém pľúc. Jeho príčinou je najčastejšie kardiálna dekompenzácia (napr.
chron. ľavostranná srdcová nedostatočnosť, infarkt myokardu, hypertonické srdce, srdcové chyby,
kardiomyopatie), hypervolémia (napr. pri zlyhaní obličiek, nefrotickom sy.), pri infekcii (pneumónia).
Zriedka ho vyvoláva anafylaktický šok, toxické vplyvy (napr. urémia, inhalácia dráţdivých plynov,
dýchanie 100 % kyslíka), punkcia pleurálneho výpotku (nad 1 l), neurogénne faktory (úraz hlavy,
meningoencefalitída).
Klin. sa prejavuje rýchlo vznikajúcou ťaţkou dýchavicou, ortopnoe, sivou cyanózou, distanč-nými
rachotmi, ruţovo speneným spútom, tachykardiou, poklesom TK, zvýšenou náplňou krčných ţíl,
periférnymi edémami, pravostrannou insuficienciou. Spočiatku je dýchanie spas-tické s predlţeným
exspíriom a stakatovým kašľom. Pokoţka je studená, vlhká, vyznačená je periférna vazokonstrikcia.
Pacient zaujíma ortopnoickú polohu a pouţíva auxiliárne svalstvo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia edému pľúc podľa mechanizmu vzniku
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Porucha Starlingovej rovnovháhy
1.1. zvýšenie tlaku v pľúcnych kapilárach
• v pľúcnych ţilách bez zlyhania ľavej komory (mitrálna stenóza)
• v pľúcnych ţilách pre zlyhanie ľavej komory (infarkt myokardu a i.)
1.2. zníţenie onkotického tlaku krvnej plazmy
• hypalbuminémia z renálnych, hepatálnych, nutričných príčin, pri koţných chorobách (popáleniny a i.),
exsudatívnej enteropatii
1.3. zvýšenie negativity intersticiálneho tlaku
• rýchle odsatie pneumotoraxu jednostranným podtlakom
2. Porucha permeability alveolokapilárnej membrány

2.1. infekčná pneumómia (baktériová, vírusová, parazitická)
2.2. inhalácia toxínov (fosgén, ozón, chlorín, teflónové výpary, NO 2, dym)
2.3. cirkulujúce cudzorodé látky (hadí jed, baktériový endotoxín)
2.4. aspirácia kyslého ţalúdkového obsahu
2.5. akút. radiačná pneumonitída
2.6. diseminovaná intravaskulárna koagulácia
2.7. hypersenzitívna pneumonitída po liekoch (furantoín)
2.8. šokové pľúca po traume bez postihnutia hrudníka
2.9. akút. hemoragická pankreaitída
3. Insuficiencia lymfatických ciev
3.1. stav po transplantácii pľúc
3.2. lymfangitická karcinomatóza
3.3. fibrotizujúca lymfangitída (silikóza)
4. Edém pľúc z nejasných príčin
4.1. edém pľúc z veľkých výšok
4.2. neurogénny edém pľúc
4.3. predávkovanie narkotík
4.4. pľúcna embolizácia
4.5. eklampsia
4.6. po kardioverzii
4.7. po anestézii
4.8. po kardiopulmonálnom bypasse
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dg. sa stanovuje na základe nálezu vlhkých rachotov najmä vpravo, bazálne zoslabeným dýchaním
(pri pleurálnom výpotku). Na rtg snímke pľúc sú prejavy stázy (symetrické perihilózne zatienenie),
Kerleyove B-čiary, pleurálny výpotok, dilatácia srdcového tieňa. Na EKG sú príznaky ľavostranného
zaťaţenia, arytmie (napr. fibrilácia predsiení), infarktu myokardu, zníţená voltáţ (napr. pri
perikardiálnom výpotku, súčasne sa zisťuje zoslabenie srdcových oziev a echokardiografický nález).
Prítomné bývajú poruchy acidobázickej rovnováhy a zme-ny krvných plynov.
Th. – 1. elevácia trupu, zvesenie dolných končatín, uvoľnenie dýchacích ciest (príp. odsatím); 2.
oxygenoterapia (2 – 8 l/min) maskou al. nosovou sondou; 3. nitroglycerín sublingválne, ďalej
infúznou pumpou max. 6 mg/h (cave: hypotenzia); 4. pri výraznejšom nepokoji a dýcha-vici
diazepam 2 – 100 mg i. v.; 5. furosemid i. v. 20 – 800 mg, zavedenie močového katétra na
hodnotenie diurézy; obmedzenie prívodu tekutín (p. o. max. 750 ml/d); 6. dibutamín 12,5 aţ 50
mg/h; 7. dopamín 10 (renálna dávka) – 60 (90) mg/h; 8. th. vyvolávajúcich faktorov, napr.
tachyarytmie, hypertenzie, hypoxie, acidózy; 9. pri nedostatočnej odpovedi na th. riadené dýchanie.
Oedema Quinckei – o. angioneuroticum; →angioneurotický edém.
Oedema renale – obličkový opuch.
Oedema traumaticum – zriedkavý, tvrdý poúrazový opuch chrbtov rúk nejasnej genézy (periférna
trofoneuróza).
Oedema venostaticum – venostatický opuch, vzniká pri zvýšení ţilového tlaku, napr. na dolných
končatinách následkom chron. ţilovej insuficiencii.
oedematisatio, onis, f. – [g. oidéma opuch] edematizácia, tvorenie opuchov.
oedematogenes, es – [g. oidéma opuch + g. gignesthai vznikanie] edematogénny, vyvolávajúci
opuch.
oedematosus, a, um – [g. oidéma opuch] edematózny, opuchnutý, zdurený.
®

Oedemex – diretikum, antihypertenzívum; →furosemid.

Oehlerov príznak – [Oehler, Johannes, *1879, nem. lekár] →príznaky.
oersted – [Oersted, Hans Christian, 1777 – 1851, dán. fyzik] staršia jednotka intenzity magnetického
poľa, v SI sústave nahradená ampérom/m.
®

Oekolp (Kade) – estrogén; →estriol.
oenanthal – enantal, heptanal.
oenanthol – syn. enantal, heptanal.
Oenotheraceae – Onagraceae, pupalkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, bylín, zriedka drevín s
protistojnými, striedavými al. praslenovými listami. Obojpohlavné a pravidelné kvety sú
štvorpočetné, zriedka dvojpočetné. Charakteristické je rúrkovito predĺţené kvetné lôţko nad
spodným semenníkom. Plodom je tobolka al. naţka. Rastú najmä v miernom pásme (20 rodov, 650
druhov). Kyprina úzkolistá (Chamaerenion angustifolium) je charakeristická rastlina horských
rúbanísk. Početné sú druhy rodu vrbovka (Epilobium). Ako okrasná rastlina sa pestuje fuksia
(Fuchsia).
oenanthotoxin →enantotoxín.
oenomania, ae, f. – [g. oinos víno + g. maniá vášeň] enománia, blúznenie, prechodný zákal vedomia
u pijanov.
oseophag/o- – prvá časť zloţených slov z l. oesophagus paţerák.
oesophagectomia, ae, f. – [oesophag- + g. ektomé odstránenie] exofagektómia, vybratie časti
paţeráka. Vykonáva sa abdominotorakálnym (nízkorizikovým), cervikoabdominálnym prístupom
tupou transmediastinovou disekciou paţeráka. Indikáciou je karcinóm paţeráka. Anastomóza s
krčným úsekom paţeráka sa realizuje vytiahnutím ţalúdka (mediastinálne, retro- al. antesternálne),
príp. interpozícia hrubého al. tenkého čreva.
oesophageus, oesophagicus, a, um – [g. oisophagos paţerák] ezofágový, paţerákový.
oesophagismus, i, m. – [oesophag- + -ismus] ezofagizmus, kŕč paţeráka.
oesophagitis, itidis, f. – [oesophag- + -itis zápal] ezofagitída, zápal paţeráka. Ezofagitídu môţe
vyvolať pôsobenie fyz. faktorov, chem. látok al. mikroorganizmov. Rozoznáva sa akút. a chron.
exofagitída.
Oesophagitis acuta – akút. ezofagitída, môţe vzniknúť: a) následkom pôsobenia fyz. faktorov
(napr. traumatické poškodenie sliznice paţeráka pri sondáţi, endoskopii, operácii, cudzím telesom,
oţiarení, pri popáleninách, v hypotermii), b) následkom pôsobenia chem. látok (poleptanie
zásadami, kys., čpavkom, sublimátom, aplikácia anestetík s vazodilatačným účinkom); c) v priebehu
vírusových, baktériových al. mykotických infekcií nosohltana, mandlí al. hrtana, pri infekčných
chorobách, najmä exantematických (osýpky, šarlach, herpes simplex), diftérii, brušnom týfe,
Weilovej chorobe; hematogénne môţe vzniknúť napr. pri pneumónii, peritonitíde a pyelonefritíde.
Klin. obraz – príznaky e., kt. sa zjavujú v priebehu iných ochorení môţu prekryť celkové príznaky,
takţe prebieha väčšinou nepoznane. Pri bolestiach v krku zaniká dysfágia horného typu, tlak na
hrudníku a ţalúdková dyspepsia sa prekrývajú s dysfágiou al. odynofágiou paţerákového typu. Na
ochorenie upozorní pálčivý pocit pri pití kyslých nápojov (napr. citrónová, citrusová al. pomarančová
šťava). Zriedkavá je akút. krvácavá ezofagitída.
Oesophagitis corrosiva – korozívna ezofagitída vzniká po poţití zásad, kys., solí ťaţkých kovov a
i. dráţdivých látok (niekt. čistiace a bieliace prostriedky). Stupeň závaţnosti ochorenia závisí od
koncentrácie poţitej látky a dlĺţke trvania pôsobenia na sliznicu. Najťaţšie zmeny sú nad miestom
fyziol. zúţení (Killiánovo ústie, bifurkácia trachey a vestibulum). Ťaţšie poleptanie má za následok

nekrózu steny, príp. perforáciu, ak nevznikla perforácia, začne sa v mieste nekrózy tvoriť
granulačné tkanivo s veľkým sklonom k zrastom, vzniku striktúr, príp. úplnému uzavretiu priesvitu.
Kys. sú v paţeráku menej agresívne ako zásady, pretoţe vyvolávajú koagulačnú nekrózu
povrchových vrstiev, obmedzujú moţnosť perforácie a bránia následnému jazveniu. Zásady
narušujú stenu paţeráka intenzívnejšie, hlbšie prenikajú do steny paţeráka, pretoţe sliznica
paţeráka má sama alkalickú reakciu. Ak sa v ţalúdku secernuje voľná HCl, agresivita kys. je
zvýšená, agresivita zásad menšia.
Klin. obraz – charakterizuje bolesť, pálenie v ústach a krku, odynofágia a dysfágia, kt. sa dostavujú
ihneď po poţití. Opuch hltanovej príchlopky, hypofaryngu a laryngu zapríčiňuje stridor a dýchavicu.
Prítomná býva zvýšená salivácia. Pacienti vracajú, sú celkove alterovaní, príp. v šoku s tachypnoe a
tachykardiou, po niekoľkých h sa dostavuje horúčka. Nápadné býva poleptanie al. popálenie okolo
úst, príp. v ústnej dutine (belavý mydlovitý povlak; po zásadách skoro hnedne, je edematózny s
vredmi). Ak nejde o perforáciu steny paţeráka, ťaţkosti do týţd. ustupujú, takţe pacient je schopný
prijímať potravu. Dysfágia, kt. sa zjaví asi 6 týţd. po poleptaní, svedčí o moţnej striktúre paţeráka.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu. Dôleţitá je objektívna anamnéza získaná od sprevádzajúcej osoby. V nejasných prípadoch treba vykonať ezofagoskopiu, príp. rtg vyšetrenie, pri kt.
sa zisťuje edém a spazmy, príp. nepravidelnosť reliefu a ostro ohraničené defekty.
Th. – zameriava sa na ovplyvnenie bolesti, šoku, infekcie a tvorby striktúr. Čo najskôr sa má podať
mlieko, pri otravách zásadami zriedený ocot al. citrónová šťava, po poţití kys. NaHCO 3 al. zriedený
mydlový rozt. Vhodný je aj vajcový bielok, maslo al. olivový olej. Ako prevencia jazvenia
granulačných plôch sa podávajú kortikoidy (300 – 400 mg kortizónu al. jeho ekvivalentu), ako
prevencia infekcie širokospektrálne antibiotiká. Ďalej sa podávajú infúzie tekutín, príp. plazmy,
parenterálna výţiva, pri bolestiach analgetiká a sedatíva. Pri perforácii a rozvoji peptickej stenózy sa
moţno pokúsiť o buţírovanie paţeráka, najlepšie však uţ od 5. d denne počas niekoľkých
mesiacov.
Oesophagitis exfoliativa – zápal paţeráka s odlučovaním rúrovitých pablán.
Oesophagitis chronica – chron. ezofagitída môţe byť pokračovaním akút. ezofagitídy pri
opakovanom al. dlhotrvajúcom pôsobení vyvolávajúcich faktorov. Najčastejšie diagnostikovaná
chron. ezofagitída je →gastroezofagová refluxná choroba.
Klin. obraz – prejavujú sa retrosternálnymi bolesťami, odynofágiou a dysfágiou, pyrózou a regurgitáciou. Postupne sa zhoršujúca dysfágia, neskôr spojená s vracaním, svedčí o vzniku stenózy.
Môţe byť prítomné zjavné al. okultné krvácanie, niekedy dlhotrvajúce, kt. zapríčiňuje sideropenickú
anémiu. Asi v 10 % prípadov sa vyvinie endobrachyezofagus, z nich asi v 10 % vzniká
adenokarcinóm. Stenózy sú menej časté.
Dg. – potvrdzuje sa ezofagoskopiou a špeciálnymi metódami, ako je pH-metria, príp. mano-metria.
Rtg vyšetrenie má význam pri zisťovaní sprievodných zmien (hiátová hernia, vredy) al.
komplikáciách (striktúry, stenózy)
Dfdg. – retrosternálne bolesti sa vyskytujú pri →angina pectoris; epigastrické bolesti pri ţalúdkovom
vrede a →gastroezofágovej refluxnej chorobe. U starších osôb treba vţdy myslieť na moţnosť
karcinómu paţeráka. Tbc etofagitída. sa dg. histologicky. Pri syfilitickej ezofagitíde nemusia byť
sérol. testy preukázateľné a dg. sa stanovuje len ex juvantibus na základe dobrej odpovede na th.
Gastroezofágová refluxná choroba má viac nárazový priebeh, kým pri ezofagitíde sú ťaţkosti
trvalejšie s menlivou intenzitou.
Th. – spočíva v šetriacej diéte a aplikácii antisekretolytík, cytoprotektív a prokinetík. Odoporúčajú sa
antacída v tekutej forme, príp. v kombinácii s lokálnym anestetikom. Osvedčuje sa najmä oxetazín
suspendovaný v géli hydroxidu hlinitého a horečnatého (Muthesa‹). Podáva sa 3-krát/d po čajovej

lyţičke 10 min pred jedením a jednu lyţičku pred spaním. V ťaţších prípadoch sa odporúča
instilácia antacídneho rozt. (1 d. antacída + 9 d. vody) nosovou sondou 2000 ml/d rýchlosťou 30 –
40 kv./min. Pri neúspechu konzervatívnej th., opakovanom krvácaní, perforácii, ťaţkej stenóze al.
hernii je indikovaná chir. th. Do úvahy prichádza aj antirefluxný chir. výkon (fundoplikácia). Indikáciu
na operáciu hiátovej hernie pri peptickej refluxnej ezofagitíde neurčuje veľkosť hernie al. intenzita
ezofagitídy.
Oesophagitis mycotica – mykotická ezofagitída, syn. soor, moniliáza paţeráka, vyskytuje sa často
ako komplikácia ťaţkej zákl. choroby liečenej širokospektrálnymi antibiotikami, najmä v kombinácii s
kortikoidmi, cytostatikami a imunosupresívami. Klin. symptómy vyvolávajú spazmy paţeráka. Na
niekt. miestach môţu vznikať nekrózy a vredy. Neprítomnosť zmien v ústnej dutine nevylučuje
postihnutie paţeráka. Dg. sa stanovuje mikroskopickým a kultivačným vyšetrením, pri kt. sa zisťujú
zhluky spôr a prepletence mykotických vláken; →kandidózy.
Oesophagitis phlegmonosa – flegmonózny, hĺbkový hnisavý zápal paţeráka.
Oesophagitis ulcerosa – ulcerózny, vredovitý zápal paţeráka.
oesophagoduodenostomia, ae, f. – [oesophago- + l. duodenum dvanástnik + g. stoma ústa]
ezofagoduodenostómia, anastomóza paţeráka a dvanástnika po gastrektómii end-to-end; pretoţe
je anastomóza vystavená vysokému tlaku (cave insuficiencia sutúry), vykonáva sa obyčajne
interpozícia dvanástnika al. hrubého čreva.
oesophagodynia, ae, f. – [oesophago- + g. odyné bolesť] ezofagodýnia, bolesti paţeráka.
oesophagogastrostomia, ae, f. – [oesophago- + g. gastér ţalúdok + g. stoma ústa] obnovenie
kontinuity GIT po resekcii distálneho nádoru paţeráka al. hornej parciálnej resekcii ţalúdka;
uplatňuje sa najmä ako priamo o. (end-to-end al. end-to-side).
oesophagographia, ae, f. – [oesophago- + g. grafein písať] →ezofagografia.
oesophagojejunostomia, ae, f. – [oesophago- + l. jejunum lačník + g. stoma ústa] ezofágojejunostómia, anastomóza medzi paţerákom a dvanástnikom.
oesophagomalacia, ae, f. – [oesophago- + g. malakiá zmäknutie] ezofágomalácia, zmäknutie
paţeráka natrávenou ţalúdkovou šťavou, obyčajne po smrti.
oesophagoscopia, ae, f. – [oesophago- + g. skopein pozorovať] ezofagoskopia, endoskopické
vyšetrenie paţeráka flexibilným ezofagoskopom. Pouţíva sa v dg. org. chorôb paţeráka, umoţňuje
odber vzorky tkaniva (biopsia s histol. vyšetrením) a odstránenie cudzích telies, príp. endoskpickú
sklerotizáciu paţerákových varixov. Riziko o. moţno podstúpiť aj pri výraznych varixoch; dg. validita
o. je podstatne vyššia ako pri rtg.
oesophagospasmus, i, m. – [oesophago- + g. spasmos kŕč] ezofágospazmus, kŕč svaloviny
paţeráka.
oesophagostenosis, is, f. – [oesophago- + g. stenos úzky + -osis stav] ezofagostenóza, zúţenia
paţeráka.
oesophagostomiasis, is, f. – [Oesophagostomum + -iasis stav] ezofagostomóza, infekcia
nematódou Osephagostomum.
Oesophagostomum – rod nematód z čeľae Strongylidae parazitujúcich v čreve opíc a ľudí v Afrike a
juţ. Ázii. Larvy sa často encystujú v črevnej stene, kým dospelé jedince ţijú voľne v črevnom
priesvite.
Oesophagostomum apiostomum – O. bifurcum.

Oesophagostomum bifurcum – O. apiostomum, parazit tvoriaci tumory v hrubom čreve opíc,
príleţitostne aj u človeka v Afrike a na Filipínach.
Oesophagostomum brevicaudum – druh vyskytujúci sa pri ošípaných.
Oesophagostomum brumpti – O. bifurcum.
oesophagotomia, ae, f. – [oesophago- + g. tomé rez] ezofagotómia, operačné otvorenie paţeráka.
Dá sa vykonať: 1. krčným prístupom otvorením paţeráka rezom začínajúcim sa na krku (o. extaerna
cervicalis, o. antethoracalis); 2. preťatím stenotizujúcich jaziev, mediastinových abscesov a i.
ezofagotómom zavedeným do paţeráka (o. interna); 3. od ţalúdka po jeho otvorení.
oesophagotrachealis, e – [oesophago- + l. trachea priedušnica] ezofágotracheový, týkajúci sa
paţeráka a priedušnice, paţerákovopriedušnicový.
oesophagus, i, m. – ezofág, paţerák, časť horného úseku GIT, pokračovanie hltanu. Začína sa pri
dolnom okraji štítnej chrupky (v inspíriu je vo výške C 6) a siaha k ţalúdku, do kt. prechádza v
exspíriu vo výške Th10–11, v inspíriu pri Th12. Paţerák je spredu dozadu sploštený, dlhý 25 – 28 cm,
priemerne 1,5 cm široký, pri hltaní sa však môţe rozšíriť aţ na 3 – 3,5 cm.
Priesvit paţeráka je hviezdicovitý a v rôznej výške jeho veľkosť kolíše. Pri náplni vykazuje 3 fyziol.
zúţenia: 1. najväčšie, na začiatku paţeráka podmienené stlačením medzi prstencovú chrupku a
krčnou chrbticu tonusom dolného zvierača hltana a ţilovou sliznicovou spleťou. Paţerák je tu úplne
zatvorený, so štrbinovitým priestvitom, kt. nedovoľuje vnikaniu vzduchu, otvára sa pri hltaní; 2. v
mieste, kde paţerák prechádza medzi aorta ascendens a bronchus sinister; príp. zápal okolitých
tracheobronchiálnych uzlín môţe ťahom zmrašťujúceho sa väziva vyvolať vydutinu steny paţeráka
(trakčný divertikul); 3. asi 2 – 3 cm nad ţalúdkom pri hiatus oesophageus, ku kt. je paţerák
pevnejšie fixovaný; vzniká kontrakciou cirkulárnej svaloviny. Dolný koniec paţeráka je stále
uzavretý ako jeho začiatok. Nad bránicou je paţerák vplyvom nasávaciehio účinku pleurálnych dutín
vretenovite rozšírený a naplnený zhltnutým vzduchom.
Paţerák sa skladá z 3 častí: pars cervicalis, thoracica et abdominalis. Vo všetkých častiach
prebieha v strednej čiare, pred chrbticou, ktorej zakrivenie sleduje. Odchyľuje sa od nej kaudálne
stále ventrálnejšie. Aj vo frontálnej rovine vykazuje zakrivenie, lebo je v krčnej časti vyhnutý doľava,
v hrudnej časti vpravo, obtáčajúc špirálovite zostupnú aortu.
Pars cervicalis oesophagi siaha od prstencovej chrupky, t. j. ~ 15 cm za dentes incisivi, k apertura
thoracis superior (Th2–3). Je ~ 5 cm dlhá, leţí pred chrbticou, oddelená od prevertebrálnych svalov a
ich fascie len riedkym väzivom. Spredu sa pripája k paţeráku riedkym väzivom trachea, proti kt. sa
paţerák je trocha vychylený doľava. Do ţliabku sa obidvoma orgánmi vkladajú rr. recurrentes n.
vagi, ku kt. sa kraniálne prikladajú vasa laryngea infe. Po stranách paţeráka je krčný nervovocievny
zväzok, najmä a. carotis com., vľavo bliţšie ako vpravo; ďalej a. thyreoidea inf. a zadná plocha
laloku štítnej ţľazy.
Pars thoracica oesophagi prebieha od apertura thoracis sup. k hiatus oesophageus (Th 11); chir. je
ťaţko prístupná. Je ~ 18 – 20 cm dlhá, uloţená za tracheou v zadnom mediastíne. Najprv leţí pri
chrbtici, kaudálnejšie sa od nej vzďaľuje. Kladie sa tu na ductus thoracicus, v. thoracica
longitudinalis dx. a vasa intercostalia dx. Pod bifurkáciou je paţerák vzdialený od chrbtice 2 – 4 cm,
kaudálnejšie aţ 6 cm; tu sa medzi neho a chrbticu vsúva aorta descendens, kým paţerák sám je na
zadnej strane ľavého bronchu a ďalej na zadnej stene perikardu v mieste ľavej predsiene.
Významný je vzťah paţeráka k hrudnej aorte: arcus aortae kríţi na svojej ceste dozadu ľavý okraj
paţeráka. Paţerák potom prebieha vpravo od aorta ascendens a podmieňuje na mediastinálnej
ploche pravých pľúc ţliabok (sulcus osesophageus). Tu má paţerák úzky vzťah k pravej
pohrudnicovej dutine, kt. môţe zasahovať aj za paţerák (recessus retrooesophageus),čo je dôleţité
pre operáciu na paţeráku). Kaudálnejšie sa paţerák ocitá pred aortou, kt. prekriţuje. Nad bránicou

je paţerák ešte ventrálnejšie a uţ vľavo od aorty; v tejto výške sa vyhlbuje pri báze ľavých pľúc, za
ich koreňom, krátky hlboký ţliabok.
Pars abdominalis je krátka (1 – 2 cm), kaudálne sa lievikovite rozširuje. Táto časť, pokrytá
peritoneom, sa kladie zozadu do zárezu (impressio oesophagea) na viscerálnej ploche ľavého
laloka pečene.
Steny paţeráku sú pomerne hrubé (3 – 4 mm) a majú tieto vrstvy: 1. Sliznica je sivoruţová, voči
červenoruţovej sliznici ţalúdka zreteľne ohraničená kľukatou čiarou. Je zloţená do pozdĺţnych rias,
kt. podmieňujú hviezdicovitý priesvit paţeráka; pri rozťahovaní paţeráka sa riasy vyrovnávajú. Na
povrchu je odolný mnohovrstvový, dlaţdicovitý epitel. V sliznici sú drobné mucinózne ţľazy
(glandulae oesophageae), kt. konce zasahujú, do submukózy. Lamina propria mucosae obsahuje aj
drobné lymfatické uzlíky; od submukózy ju oddeľuje lamina muscularis mucosae, zloţená z
vrstvičky pozdĺţnej hladkej svaloviny. V dolnej časti paţeráka sa môţu vyskytovať ostrovčeky
cylindrického epitelu ţalúdka. Tieto miesta červenej farby robia dojem erózií. Ţliazky sa podobajú
kardiálnym ţliazkam ţalúdka (kardiálne ţliazka paţeráka).
2. Submukóza je hrubá, z riedkeho väziva, umoţňuje rozširovanie paţeráka počas hltania.
3. Svalovina pažeráka je na začiatku po bifurkáciu trachey z priečne pruhovaného svalstva; odtiaľ
pribúda hladkého svalstva, takţe dolná štvrtina aţ tretina paţeráka má svalovinu len hladkú.
Svalovina je usporiadaná do vnútornej cirkulárnej a hrubšej longitudinálnej vrstvy. Orálne sa táto
vrstva štiepi na 2 pozdĺţne kraniálne divergujúce stĺpce; toto oslabenie steny umoţňuje vychlípenie
sliznice dozadu (pulzný divertikul). Pozdĺţna svalovina al. zhustené väzivo vyţaruje na okolité
orgány a paţerák k nim fixuje (m. bronchooesophageus k ľavému bronchu, m. pleurooesophageus
k ľavostrannej mediastinálnej pleure).
4. Adventitia obaľuje paţerák ako tenká, priesvitná väzivová blana a spája ho s okolím. Hrudná časť
paţeráka je sčasti pokrytá pleurou, vpravo (v oblasti recessus retrooesophageus) v značnom
rozsahu, vľavo nekonštantne, v malom rozsahu.
Variácie paţeráka zahrňujú: 1. prstencovitý al. rúrovito zúţený paţerák; 2. sploštenie hrudnej časti
paţeráka a stočenia okolo pozdĺţnych ciev; 3. divertikuly; 4. zdvojenie na určitú vzdialenosť; 5.
komunikácie s tracheou
Artérie – sú dobré vetvičky okolitých tepien:na krku z a. thyreoidea inf., v hrudnej časti z aa.
bronchales a aa. oesophageae (4 – 5) priamo z hrudnej aorty, v bruchu z a. gastrica sin. a z a.
phrenica abdominalis sin.
Žily – tvoria submukóznu spleť a na povrchu paţeráka povrchovú spleť, z kt.l odtekajú vv.
oesophagei kraniálne do vv. thyreoideae inf., do v. thoracica longitudinalis dx. et sin., a tým do
oblasti v. cava cranialis, kaudálne do v. coronaria ventriculi, a tým do oblasti v. portae.
Lymfatické uzliny – sú početné; vychádzajú zo sliznice a vedú z krčnej časti do lnn. cervicales
profundi inf., najmä ľavých, z hrudnej časti do lnn. bronchales et mediastinales post., z bruš-nej
časti do lnn. gastrici sup.
Nervy – sú vegetatívne z obidvoch nn. vagi (z kmeňa nn. recurrentes) a krčnej a hrudnej časti
sympatika. Nervové vlákna tvoria na povrchu paţeráka plexus oesophageus, kt. sa vetví ďalej v
submukóze a vo svalovine. Citlivosť paţeráka je vcelku malá.
®

Oestergon – estrogén; -estradiol.
oestr/o- – prvá časť zloţených slov z g. oistros ruja.
oestradiolum, i, n. – estradiol.
®

Oestrasid – estrogén; →dienestrol.

oestriasis, is, f. – [Oestrus + -asis stav] estriáza, infestácia larvami múch rodu Oestrus.
Oestridae – čeľaď múch. Sú to ochĺpené dvojkrídlovce s rudimentárnou ústnou časťou a tykadlami
uloţenými v okrúhlych jamkách. Patrí sem rod Cuterebra, Dermatobia, Gasterophilus, Hypoderma,
Oestrus a Rhinoestrus.
®

Oestrin – estrogén; →estrón.
oestriolum →estriol.
®

Oestrodiene – estrogén; →diensstrol.
®

Oestroform – estrogén; →estrón.
®

Oestroform (BDH) – estrogén; →estradiolbenzoát.
®

Oestrogel (Besins-Iscovesco) – estrogén; →etradiol.
®

Oestrogenine – estrogén; →dietylstilbestrol.
oestrogenum, i, n. – estrogény.
®

Oestromenin – estrogén; →dietylstilbestrol.
®

Oestromensyl – estrogén; →dietylstilbestrol.
®

Oestromon (E. Merck) – estrogén; →dietylstilbestrol.
oestronum, i, n. →estrón.
®

Oestroperos – estrogén; →estrón.
®

Oestroral – estrogén; →dienestrol.
oestrosus, a, um – [g. oistros ruja] vášnivý, náruţivý.
oestruatio, onis, f. – [g. oistros ruja] estruácia, vášnivá túţba, pohlavná túţba.
Oestrus – syn. Cephalomyia, rod múch z čeľade Oestridae, kt. vyvolávajú oftalmomyiázu.
Oestrus hominis – O. ovis.
Oestrus ovis – druh múch, kt. larvy infestujú nosovú dutinu a sínusy oviec; u ľudí môţu vyvolať
očnú myiázu.
oestrus, i, m. – [g. oistros ruja] 1. pohlavnú túţba, pud, vášeň; 2. ruja, opakujúce sa obdobia, v kt.
cicavčie samice pripúšťajú pohlavný styk.
OFD syndróm – orofaciodigitálny sy.
®

Off – repelent hmyzu; N,N-dietyl-m-toluamid, →Deet.
off-effect – Bergerov efekt.
officialis, e – [l. officium sluţba] oficiálny, úradný, uznávaný.
officina, ae, f. – [l. facere robiť] dieľňa, lekáreň.
officinalis, e – [l. officina dieľa] oficinálny, obsiahnutý v liekopise.
officium, i, n. – [l. facere robiť] povinnosť.
offline – [angl.] inform. 1. dávkové spracovanie dát; 2. nepriamy prístup k počítačovým informáciám al.
zariadeniam, ako je driver al. disk nepripojený k počítaču, disk nenasadený na driver, výtlač dát.
ofidiofóbia – chorobný strach z hadov, zmije.

®

Oflocet – fluórovanmé chinolónové antibiotikum; →ofloxacín.
®

Oflocin – fluórované chinolónové antibiotikum; →ofloxacín.
ofloxacín – kys. (+)-9-fluór-2,3-dihydro-3-metyl-10-(4-metyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyri-do[1,2,3-de]1,4-benzoxazín-6-karboxylová, C18H20FN3O4, Mr 361,38; širokospektrálne, fluórované chinolónové
antibiotikum. O. blokuje syntézu baktériovej DNA špecifickou inhibíciou DNA-gyrázy. Má
baktericídny účinok na Staphylococcus aureus, S. epidermidis, N. gonorrhoeae, N. meningitidis, E.
coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Proteus (indolnegat. i indopozit.. kmene),
Morganella, Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolica, Campylobacter jejuni, Aeromonas,
Plesiomonas, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, H. influenzae, Chlamydia, Mycoplasma,
Ureaplasma urealyticum, Legionella pneumophila. Jeho účinok na kmene Pseudomonas
aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, streptokoky skupiny A, B
a C a Enterococcus faecalis je stredný. Pôsobí aj na anaeróbne
bakteroidy, klostrídiá a koky, Gardnerella vaginalis, Rezistentný je
Enterococcus
faecium,
Treponama
pallidum
a väčšina
anaeróbných baktérií.
Ofloxacín

Biol. dostupnosť po podaní p. o. je 98 %. Max. koncentráciu v sére sa dosahuje za 1 – 2 h po
podaní: po podaní 200 mg je to 2,7, po 400 mg 4 mg/l. Biol. t0,5 je 6 h, na plazmatické bielkoviny sa
viaţe 37 %. Vylučuje sa v nezmenenej forme obličkami 65 % dávky do 48 h, aţ 90 % do 78 h,
ďalších 5 % ako metabolit, 4 – 8 % stolicou. Na jeho farmakoninetiku nemá vplyv porucha funkcie
pečene, u apcientov s poruchami obličkových funkcií sa predlţuje t0,5 aţ na 60 h. Hemodialýzou
moţno odstrániť 25 % o. O. preniká v th. koncentráciách do tkaniva pľúc, bronchiálneho a ušného
sekrétu, pleurálneho exsudátu, spúta, tkaniva tonzíl, svaklstva, koţe, prostaty a jej sekrétu, obličiek
a utvára vysoké koncentrácie v moči
Indikácie – účinnosť o. je porovnateľná bez ohľadu na spôsob podania, preto sa preferuje podanie
p. o. Podáva sa v th. infekcií vyvolaných aeróbnymi citlivými mikróbmi, najmä kmeňmi rezistentnými
na -laktámové, aminoglykozidové, tetracyklínové a i. antibiotiká; infekcií urogenitálneho
a respiračného systému (akút. exacerbácia chron. bronchitídy), infekcií ORL, intraabdominálnych
vrátane infekcií malej panvy (s výnimkou akút. enteritídy), nekomplikovanej kvapavky, infekcií koţe
a mäkkých tkanív. Th. sa môţe začať empiricky po odbere vzoriek infekčného materiálu na
mikrobiol.vyšetrenie.
Kontraindikácie – absol.: hypersenzitivita na o. a ďalšie chinolónové deriváty, podanie deťom
a osobám < 18-r. Relat.: gravidita a laktácia.
Nežiaduce účinky – výskyt v 3,8 %: ťaţkosti zo strany GIT (nechuť do jedenia, nauzea, bo-lesti
brucha, hnačka), zriedka bolesti hlavy, poruchy spánku, vzrušenosť a alegrické reak-cie.
Interakcie – o. zniţuje elimináciu súčasne podávaných látok: tefylínu, warfarínu, kofeínu
a nesteroidových antiflogistík (fenbufén). Antagonizmus s nitrofurantoínom. Účinok o. zniţujú anorg.
®
antacída, sulfakrát (Venter ), lieky obsahujúce Al, Fe, Mg al. Zn). Tubulárna sekrécia sa navzájom
zniţuje pri súčasnom úţívaní probenecidu, cimetidínu, furosemidu a metotrexátu. O. môţe zvyšovať
účinok kumarínu, zvyšovať koncentráciu súčasne podávaného glibenklamidu a riziko
hypoglykémie). O. zapríčiňuje klamnú pozitivitu výsledkov vyšetrenia opiátov a porfyrínov v moči.
Dávkovanie – infekcie dolných močových ciest bez komplikácií 200 mg/d, kvapavka 400 mg ako
jediná dávka, infekcie obličiek a pohlavných orgánov, dýchacích ciest, ORL, koţe a mäkkých tkanív,
kostí, brušnej dutiny 2 x 200 mg.

®

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – DL-8280 , HOE 280 , Flobacin , Floxin , Oflocet , Oflocin , Oxaldin , Tarivid ,
®
®
Taroflox , Visiren .
ofreziolagnia – chorobná túţba po vôňach a pachoch.
®

Oftalfrine – mydriatikum, dekongescens; →fenylefrín.
oftalm/o- – prvá časť zloţených slov z g. ofthalmos oko.
oftalmatrofia – [ophthalmatrophia] atrofia očného bulbu.
oftalmektómia – [ophthalmectomia] chir. vybratie oka, enukleácia oka.
oftalmencefalón – [ophthalmencephalon] zrakové dráhy a zrakové mozgové centrá.
oftalmia – [ophthalmia] zápal oka, najmä spojoviek.
Ophthalmia sympathica →uveitídy.
oftalmiatria – [ophthalmoiatria] liečenie očných chorôb.
oftalmitída – [ophthalmitis] zápal oka.
oftalmoblenorea – [ophthalmoblennorrhoea] kvapavkový zápal spojoviek.
oftalmocentéza – [ophthalmocentesis] chir. nabodnutie oka.
oftalmodezmitída – [ophthalmodesmitis] zápal šliach očných svalov.
oftalmodiafanoskop – [ophthalmodiaphanoscopus] prístroj na vyšetrenie vnútra bulbu al. sietnice
presvietením (translumináciou).
oftalmodiastimeter – [ophthalmodiastimetron] prístroj na vyšetrenie vhodnej vzdialenosti na
umiestenie šošoviek na obidve oči.
oftalmodonéza – [ophthalmodonesis] tras, chvenie očí.
oftalmodynamografia – [ophthalmodynamographia] prístrojova registrácia tlaku v cievach sietnice.
oftalmodynamometer – [ophthalmodynamometer] 1. prístroj na meranie tlaku v cievach sietnice; 2.
prístroj na meranie konvergencie očí pri pohľade na blízky bod.
oftalmodynamometria – [ophthalmodynamometria] 1. meranie tlaku v cievach sietnice, napr. podľa
Baillarta (TK v a. centralis retinae je ~ ½ hodnoty TK na danej strane a. brachialis +15 kPa); 2.
meranie svalovej sily extrabulbárnych svalov oka.
oftalmodýnia – [ophthalmodynia] oftalmalgia, bolesti očí.
oftalmoeikonometer – [ophthalmoeiconometron] prístroj na určovanie refrakcie očí a relat. veľkosť a
tvar očných obrazov.
oftalmofakometer – [ophthalmofacometron] oftalmofakometer, prístroj na meranie mohutnosti očnej
šošovky.
oftalmofakometria – [ophthalmofacometria] meranie mohutnosti očnej šošovky.
oftalmoflebotómia – [ophthalmophlebotomia] flebotómia kvôli úpravy kongescie spojovkových ţíl.
oftalmoftíza – [ophthalmofthisis] zmraštenie očnej gule.
oftalmogenetika – [ophthalmogenetica] interdisciplinárny odbor, kt. sa zaoberá gen. podmienenými
očnými chorobami; →zrak.
oftalmograf – [ophthalmograph] prístroj na fotografovanie pohybov očí počas čítania.
oftalmogýrický – [ophthalmogyricus] okulogýrický.

oftalmokarcinóm – [ophthalmocarcinoma] rakovina oka.
oftalmokéla – [ophthalmocele] vysunutie očnej gule z očnice dopredu; exoftalmus.
oftalmokopia – [ophthalmocopia] astenopia, únava očí.
oftalmoleukoskop – [ophthalmoleukoscopus] prístroj na vyšetrenie vnímanie farieb pomocou farieb
utvorených polarizovaným svetlom.
oftalmolit – [ophthalmolithos] konkrement v oku.
oftalmológia – [ophthalmologia] náuka o oku a jeho chorobách, očné lekárstvo.
Koncepcia oftalmológie
Vestník MZ SR z 31. marca 1998, čiastka 6 – 7
1. Úvod
O. je samostatný med. odbor, kt. sa zaoberá prevenciou, dg., th., rehabilitáciou, posudzovaním,
výskumom chýb a chorôb očí, ich adnexov a porúch funkcii zraku.
O. vo svojej špecifickej činnosti vyuţíva poznatky svojho odboru, aj poznatky a výsledky výskumui
iných príbuzných med. odborov, morfológie, fyziológie a optiky. Pomocou výsledkov svojich
vyšetrovacích metód prispieva k dg. patol. stavov zrakových orgánov i celého ľudského organizmu,
kt. sa zaoberajú iné med. odbory, najmä pri interných, zvlášť cirkulačných a neurologických
chorobách. O. úzko spolupracuje s ostatnými med. odbormi.
Vývoj technických a optických vied umoţňuje výrazný rozvoj oftalmologickej dg. a th. Špecifické
postavenie zaujímajú čiastkové úseky o. Sú nimi nastavbové a špecializačné odbory o.
Nadstavbové špecializačné odbory, kt. vyţadujú kvalifikačnú atestáciu sú:
a) mikrochirurgia oka,
b) detská o.
Odborné činnosti daných špecializačných odboroch, kt. vyţadujú potvrdenie certifikátom, sú:
a) traumatológia oka,
b) refrakčná mikrochirurgia oka,
c) starostlivosť o chorých na glaukóm,
d) cievne a metabolické choroby oka,
e) vitreoretinálna mikrochirurgia,
f) okuloplastická mikrochirurgia,
g) oftalmoonkológia a orbitológia,
h) neurooftalmológia,
i) ergooftalmológia,
j) infekčné a zápalové choroby oka,
k) aplikácia kontaktných šošoviek.
2. Náplň odboru
Hlavnou náplňou odboru o. je poskytovanie komplexnej zdrav. starostlivosti o zrak a zrakové orgány
jedincom všetkých vekových skupín.
Náplň odboru sa uplatňuje v oblasti prevencie, dg., th. chorôb oka, korekcie refrakčných chýb,
rehabilitácií zrakových funkcií, v posudkovej, konziliárnej a poradenskej činnosti.
3. Hlavné úlohy odboru
3.1. Odborná zdrav. spôsobilosť zahŕňa:
a) preventívnu oftalmologickú starostlivosť,

b) dg. v odbore,
c) medikamentóznu, chir., mikrochir. a rehabilitačnú th. chorôb zrakového orgánu a adnexov
vrátane korekcie refrakčných chýb a indikovania optických pomôcok,
d) depistáţ a evidenciu detí s refrakčnými chybami a poruchami binokulárnych funkcií,
dispenzarizáciu amblyopií, v spolupráci s detskými lekármi,
e) dispenzarizáciu detí so závaţnými prenatálne podmienenými chorobami a dispenzarizáciu detí s
retinopatiou nezrelých,
f) depistáţ a dispenzarizáciu glaukómu,
g) depistáţ a dispenzarizáciu očných prejavov diabetes mellitus,
h) v spolupráci s príslušnými odborníkmi účasť na dg., evidencii, dispenzarizácii a th. chorôb z
povolania, infekčných, onkologických chorôb oka a očných komplikácií iných celkových chorôb,
i) poskytovanie konziliárnej a poradenskej činnosti pre ostatné med. odbory,
j) vykonávanie posudkovej činnosti v odbore,
k) pomoc pri uplatňovaní súčasných ergooftalmologických poznatkov v praxi. v spolupráci s odbormi
hygieny práce pri zdrav. ústavoch,
l) zdrav. výchovu zameranú na prevenciu chýb, chorôb a úrazov oka,
m) spoluprácu s lekármi iných med. odborov, optometristami, optikmi, zdrav. poisťovňami, úradmi
nemocenského a sociálneho zabepečenia so štátnou správou, samosprávou, súdmi, orgánmi
vojenskej správy, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska ap.
3.2. Výchova a vzdelávanie zahŕňa:
a) zákl. odbornú spôsobilosť, kt. lekár získa na lekráskej fakulte a pracoviskách očných kliník,
b) ďalšie vzdelávanie zdrav. pracovníkov, kt. zabezpečujú kliniky Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
pracovníkov v zdrav. a vysokokvalifikované akreditované pracoviská zdrav. zariadení určených MZ
SR,
c) odborné a metodické vedenie zdrav. pracovníkov v odbore.
3.3. Súčasťou práce kliník o. je vedeckovýskumná činnosť a uplatňovanie najnovších vedeckých
poznakov v praxi.
3. 4. Účasť na celospoločenských zdrav. pragramoch.
4. Sieť pracovísk
Sieť pracovísk tvoria štátnej a neštátnej zdrav. zariadenia prim. a sek. ambulantnej, posteľovej a
následnej zdrav. starostlivosti. Štruktúra siete pracovísk zabezpečuje dostupnú a kvalitnú zdrav.
oftalmologickú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom (zákon NR SR č. 277/1994, Z. z. o
zdrav. starostlivosti).
4.1. Zákl. oftlamologické pracoviská
4.1.1. Prim. zdrav. starostlivosť v odbore o. poskytujú praktickí lekári pre deti a dorast a praktickí
lekári pre dospelých, a to rozsahu ich kvalifikácie. V tejto súvislosti sa od nich vyţaduje ovládanie
prvej pomoci pri mechanických a chem. úrazoch oka, extrakcia povrchových cudzích telies,
ošetrenie jednoduchých zápalov spojoviek a mihalníc, znalosť základov dg. glaukómu a
vnútroočných zápalov, vyšetrenie zrakovej ostrosti a farbocitu, znalosť posudzovania
oftalmologického nálezu najmä očného pozadia pri celkových chorobách. Praktickí lekári pre deti a

dorast sa venujú aktíávnemu vyhľadávaniu refrakčných chýb a porúch binokulárneho videnia u detí,
kt. v spolupráci s oftalmológom evidujú.
4.2. Odborné oftalmologické pracoviská
4.2.1. Odbornú sek. ambulantnú oftalmologickú starostlivosť po-skytujú špecializované štátne a
neštátne samostatné očné ambulancie al. očné ambulancie polikliník, resp. NsP.
Úlohou zdrav. pracovníkov týchto ambulancií je poskytovanie dostupnej oftalmologickej
starostlivosti občanom všetkých vekových skupín svojho spádového územia. Odbornú zdrav.
starostlivosť poskytuje kvalifikovaný oftalmológ v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi
na základe odporúčania lekárov v zariadeniach prim. a sek. zdrav. starostlivosti i na základe
priameho prístupu v zmysle zákona a vykonávacích predpisov (zákon NR SR č. 98/1995 Z. z. o
Liečebnom poriadku v znení neskorších prepisov).
Podmienkou výkonu činnosti lekára je špecializácia v odbore o. V prípade výkonu špecializovanej
činnosti špecializácia v nadstavbovom špecializačnom odbore; v odbornej činnosti v daných
špecializačných odboroch potvrdenie certifikátom.
Náplň práce je daná hlavnými úlohami oftalmologickej ambulantnej zdrav. starostlivosti, a to v
prevencii, dg., zákl. konzervatívnej a chir. th. chorôb oka a jeho adnexov, v zisťovaní, korekcii a
posudzovaní chýb a porúch zraku, v poskytovaní konziliárnych sluţieb pre iných ambulantných
odborníkov a lôţkové zdrav. zariadenia.
V ambulantom oftalmologickom zariadnéní sa vykonáva evidencia a th. porúch binokulárnych
funkcií u detí do 18 r., dispoenzarizácia detí so závaţnými prenatálne podmienenými chorobami,
dispenzarizácia pacientov s glaukómovým ochorením a pacientov s cievnymi a metabolickými
chorobami oka. Extrabulbárne onkologické choroby a prekancerózy sa sledujú v spolupráci s
dermatológom. Intrabulbárne nádorové choroby a nádory orbity sa liečia a dispenzarizujú na
špecializovaných pracoviskách. V úzkej spolupráci s praktickými lekármi pre deti a dorast, pre
dospelých i lekármi so špecializáciou interné lekárstvo, so špecializáciou diabetológia, poruchy
látkovej premeny a výţivy sa venuje poznornošť vyhľadávaniu patológie cirkulácie oka pri celkových
cievnych a metabolických chorobách, komplexnej th. a dispenzarizácii. Oftalmológ vedie stredný
zdrav. personál vo svojom ambulantnom zariadení a lekárov ostatných med. odborov informuje o
problematike v o.
Chorých, kt. choroba vyţaduje hospitalizáciu, špecializované dg. a th. chir. a mikrochir. výkony,
odosiela ambulantný oftalmológ na špecializované ambulantné al. posteľové oftalmologické
pracovisko v rámci spádovej oblasti, podľa odbornosti, technického a personálneho vybavenia, pri
rešpektovaní vôle chorého a predpisov zdra. poisťovní.
4.2.2. Sek. ambulantnú otfalmologickú starostlivosť poskytujú ambulantné štátnej a neštátnej
špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti.
Kvalifikačným predpokladom na výkon činnosti lekára je získanie špecializácie v zákl. a
nadstavbových špecializačných odboroch a podľa druhu a rozsahu špecializovanej činnosti
nadstavbová špecializácia, vrátane odborných činností, kt. vyţadujú potvrdenie certifikátom. Vecné
a personálne vybavenie špecializovaného pracoviska zodpovedá odborným štandardom.
Náplň práce zahŕňa odbornú sek. oftalmologickú th. a preventívnu starostlivosť so špecializáciou v
príslušnej činnosti vrátane poradenstva, konzilárnmych a špecializovaných sluţieb pre
ambulantných oftalmológov a pre ambulantné a posteľové zdrav. zaria- denia.
Moţno tu zriadiť ambulanciu pre:
a) detskú o.,
b) starostlivosť o chorých na glaukóm,

c) cievne a metabolické choroby oka vrátane th. laserom,
d) onkologické choroba oka a orbitológiu.
Chorých, kt. choroba vyţaduje vyššie špecializované dg. al. th. a chir., resp. mikrochir. výkony,
odosiela lekár na hospitalizáciu do posteľového zdrav. zariadenia (očné posteľové oddelenie) al. do
ambulantného špecializovaného zariadenia (vyššieho typu) pri rešpektovaní vôle chorého a
predpisov zdrav. poisťovní.
5. Posteľové oftalmologické zariadenia
Posteľové oftalmologické zariadenie poskytuje nepretrţitú starostlivosť v odbore o. u
hospitalizovaných aj ambulantných chorých. Je zriadené v štátnom aj neštátnom zdrav. posteľovom
zariadení. Rozsah činnosti určuje odborné, personálne, vecné a prístrojove výbavenia zdrav.
zariadenia.
5.1. Posteľové oftalmologické zariadenia v NsP II. typu plnia tieto úlohy:
a) zabezpečujú hospitalizáciu pacientov, ktorým poskytujú kvalifikovanú a komplexnú zdrav.
starostlivosť v oblasti o.
b) uskutočňujú beţné extrabulbárne a intrabulbárne chir. a mikrochir. výkony,
c) uskutočňujú špecializované odborné dg. a th. výkony,
d) zabezpečujú konziliárne sluţby pre oftalmológov a i. med. odbory
e) podľa určenej akreditácie sa zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní lekárov a stredných zdrav.
pracovníkov.
Jeho súčasťou je spravidla príjmová ambulancia, ďalej sú spravidla zriadené špecializované
ambulancie pre
a) detskú o.,
b) starostlivosť o chorých na glaukóm,
c) cievne a metabolické choroby oka vrátane th. laserom
d) onkologické choroby oka a orbitológiu, ak sa nezriadili v spádovej oblasti príslušného
posteľového
oftalmologického zariadenia.
Očné posteľové oddelenie vedie primár s predpísaným stupňom vzdelania, príslušnou zákl.
špecializáciou a nadstavbovou špecializáciou v mizkrochir. oka a poţadovanou dĺţkou praxe v
zmysle záväzných právnych predpisov. Obsadzuje sa výberovým konaním. Špecializované
ambulancie vedie ordinár s príslušnou zákl., nadstavbovou špecializáciou a certifikátom v danom
špeciazlizačnom odbore.
5. 2. Špecializované posteľové zariadenie v NsP III. typu plnia tieto úlohy:
a) zabezpečujú hospitalizáciu a najvyššiu kvalifikovanú, diferencovanú a komplexnú zdrav.
starostlivosť v odbore,
b) uskutočňujú komplexnú oftalmologickú chir. vrátane vysoko náročných a špecializovaných
mikrochir. výkonov,
c) uskutočňujú vysoko špecializované dg. a th. výkony,
d) zabezpečujú konziliárne špecializované sluţby pre ambulantných oftalmológov a posteľové očné
zariadenia,
e) zúčastňujú sa na ďalšom vzdelávaní lekárov a stredných zdrav. pracovníkov v o., ako aj očných
optikov a optometristov,
f) zúčastňujú sa na plnení výskumných úloh, klin. skúšaní a overovaní liečiv ap.
Jeho súčasťou je spravidla príjmová ambulancia, ďalej špecializované ambulancie uvedené pri
posteľovom zariadení niţšieho typu pod bodmi a) – d).
Jeho ďalšou súčasťou môţu byť špecializované ambulancie pre:

e) neurooftalmológiu,
f) ergooftalmológiu,
g) traumatológiu oka,
h) refrakčnú mikrochirurgiu oka,
i) vitreoretinálnu mikrochirurgiu,
j) okuloplastickú chir.,
k) infekčné a parazitárne choroby oka,
l) aplikáciu kontaktných šošoviek.
Vedie ich primár s predpísaným stupňom vzdelania, špecializáciou v zákl. a nadstavbovom
špecializačnom odbore, ako aj so špecializáciou mikrochir. oka a poţadovanou dĺţkou praxe v
zmysle záväzných právnych predpisov. Obsadzuje sa výberovým konaním. Špecializované
ambulancie vedie ordinár s príslušnou kvalifikáciou a certifikátom v danom špecializačnom odbore.
Pre potreby posteľového zariadenia je nevyhnutné vyčleniť samostatne pracujúci anestaziologický
tím (v prípade väčšieho počtu operačných sál i tímy), ktorý/é) bude(ú) trvalo pôsobiť pri posteľovom
zariadení vzhľadom na špecializované mikrochir. výkony, ako aj rôzne druhy a zvláštnosti anestézy.
Podľa potreby sa tu zriaďujú aj jednotky pre pooperačnú starostlivosť.
Očné operačné sály môţu byť súčasťou centrálnych operačných sál. Primár očného oddelenia
(prednosta kliniky) úzko spolupracuje s primárom (prednostom) centrálnych operačných sál.
Inštrumentárky očných operačných sál sú organizačne i metodicky podriadené primárovi očného
oddelenia (prednostovi očnej kliniky). Za ich činnosť je zodpovedná staničná sestra.
Sterilizácia očných mikrochir. inštrumentov pre potrebu ich špecifickej opatery musia vykonávať
sestry so špcializáciou v oftalmológii vo vyčlenených priestoroch operačných sál, nie na oddelení
centrálnej sterilizácie.
5.3. Očné kliniky lekárskych fakúlt a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
(ďalej len ,,inštitút``) plnia úlohy v rovnakom rozsahu ako špecializované posteľové zariadenia
vyššieho typu. Navyše zabezpečujú najvyššie kvalifikovanú špecializovanú oftalmologickú
starostlivosť.
Vedie ich prednosta kliniky s príslušnou kvalifikáciou v odbore a poţadovanými pedagogickými a
vedeckými hodnosťami (Prof., Doc., CSc., DrCs., príp. PhD.).
5.4. Očné tkanivové banky
So súhlasom MZR boli zriadené:
a) Očná tkanivová banka pri očnej klinike inštitútu Nemocnice sv. Cyrila a sv. Metoda BratislavaPetrţalka,
b) Očná tkanivová banka pri očnej klinike – výučbovej základne inštitútu NsP F. D. Roosevelta v B.
Bystrici,
c) Zdruţená tkanivová banka pri LFPJŠ a FNsP v Košiciach.
Očné tkanivové banky pri klinikách inštitútu v Bratislage a v Banskej Bystrici sú súčasťou siete
International Federation of Eye Banks so sídlom v Baltimore (Maryland, USA)., s kt. úzko
spolupracujú.
Pracovníci tkanivových bánk sú:
a) med. riaditeľ
b) vedúci odborný pracovník
c) vedúci laborant
d) laboranti

e) sanitári.
Kvalifikačné predpoklady a poţiadavky vzdelania pre jednotlivých pracovníkov tkanivových očných
bánk, ako aj náplň ich činnosti určuje Koncepcia odboru Transplantológia tkanív.
6. Následná zdravotná oftalmologická starostlivosť
Následná zdrav. oftalmologická starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu sek. zdrav. starostlivosť
v prípadoch potrebných k dokončeniu th. procesu a na zlepšenie zdravotného stavu zrakového
orgánu. Poskytuje sa ako ambulantná a posteľová oftalmologická starostlivosť, pod metodickým
vedením a kontrolou lekárov na odporúčanie oftalmológov ambulantnej aj posteľovej
oftalmologogickej starostlivosti.
6.1. Pre detí s porucha binokulárneho videnia moţno zdriadiť podľa potreby aj denné očné
sanatóriá.
Poskytuje sa tu starostlivosť deťom s poruchami zraku, binokulárnych funkcií, kt. potrebujú
dlhodobú dennú sústavnú oftalmologickú rehabilitačnú starostlivosť popri inom spôsobe
oftalmologickej th. Oftalmologickú starostlivosť a metodické vedenie vykonáva oftalmológ s
predpísanou kvalifikáciou a praxou v detskej oftalmológii, v spolupráci s kvalifikovanou strednou
zdrav. pracovníčkou so špecializáciou.
6.2. Očné oddelenie pri Odbornom liečebnom ústave respiračných chorôb v Novom Smokovci je
zriadené ako ústavné špecializované zrav. zariadenie s celoslovenskou spôsobnosťou. Poskytuje
vysoko špecializovanú následnú liečebnú starostlivosť chorým s chron. a zápalovými chorobami
oka. V starostlivosti o deti sú vyčlenené osobitné postele. Vedie ho primár oddelenia s najvyššou
kvalifikáciou v odbore o. a praxou v prob-lematike vnútroočných zápalov. Obsadzuje sa výberovým
konaním.
7. Vzťah oftalmológie k ostatný medicínskym odboron, k iným rezortom a spoločenským
organizáciám
O. cestou svojich odborných zdrav. pracovníkov spolupracuje so všetkými med. odbormi, najmä
však s neurológiou, internou med. a jej pododbormi, najmä diabetológiou, ďalej anesteziológiou a
resuscitáciou, otorinolaryngológiou, stomatológiou, traumatológiou, chir., neurochir. a plastickou
chir., geriatriou a psychiatriou. V prevencii, depistáţi, evidencii a dispenzarizácii spolupracuje s
praktickými lekármi pre deti a dorast a praktickými lekármi pre dospelých. Vyuţíva poznatky a
spoluprácu s klinickou imunológiou a alergológiou, klin. bio-chémiou, rádiodiagnostikou a
rádioterapiou, genetikou a ďalšími odbormi. V prevencii, hygiene a zdrav. výchovej spolupracuje s
príslušnými odborníkmi zdrav. ústavov.
Zabezpečenie starostlivosti o zrak pomocou optických pomôcok vyţaduje spoluprácu oftalmológa
s optometristom a očným optikom.
Oftalmológ spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri starostlivosti o občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou následkom zhoršených zrakových funkcií.
Odborná a etická úroveň práce lekárov a zdrav. pracovníkov v odbore o. v štátnych a neštátnych
zdrav. zariadeniach sa zabezpečuje úzkou súčinnosťou Slovenskej lekárskej komory so Slovenskou
oftalmologickou spoločnosťou pri Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskou komorou stredných
zdrav. pracovníkov.
V neštátnej zdrav. starostlivosti pri vydávaní osvedčení o odbornej a etickej spôsobilosti, vyjadrení o
vecnom a personálnom vybavení oftalmologického pracoviska a v ďalšom odbornom dohľade,
musia byť rešpektované odborní experti pre o. Slovenskej lekárskej komory.
8. Metodické vedenie odboru oftalmológia

Odborné a metodické riadenie odboru o. vykonáva MZ SR v spolupráci s hlavným odborníkom a
príslušnými odborníkmi na niţších územných celkoch (krajskí a okresní odborníci). Úlohy a
oprávnenia ustanovuje osobitný predpis (smernice č. 9, Vestníka MZ SR/1997 o odbornom
usmerňovaní zdrav. starostlivosti).
Odborný dohľad nad úrovňou poskytovania zdrav. starostlivosti v odbore zabezpečujú títo odborníci
v úzkej spolupráci so zvolenými expertmi Slovenskej lekárskej komory na príslušných územných
celkoch (funkcie sú zlučiteľné). Kontrolnú činnosť vykonávajú spoločne so štátnymi lekármi v zmysle
platných zákonov a predpisov (zákon č. 277/1994, Z. z. o zdrav. starostlivosti, zákon č. 13/1992 Zb.
o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej
komore, zákon č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komnore stredných zdrav. pracovníkov a Slovenskej
komore zubných technikov).
Za poskytovanie potrebných štatistických údajov zodpovedajú hlavnému odborníkovi príslušní
odborníci na niţších územných celkoch.
9. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v odbore oftalmológie
Ďalšie vzdelávanie lekárov a stredných zdrav. pracovníkov o. organizuje inštitút v spolupráci s
akreditovanými pracoviskami zdrav. zariadení. Ďalšie vzdelávanie zabezpečujú posteľové očné
oddelenia.
Prípravu na nadstavbovú špecializáciu pre odbor detská o. zabezpečuje Klinika detskej o. Detskej
FNsP. Prípravu na nadstavbovú špecializáciu v mikrochirurgii oka zabezpečujú očné kliniky
lekárskych fakúlt a inštitútu.
Uţšiu špecializačnú prípravu zabezpečujú vybrané akreditované pracoviská pre jednotlivé
špecializácie.
K určeniu siete vysokokvalifikovaných akreditovaných pracovísk zdrav. zariadení sa vyjadruje
hlavný odborník MZ SR pre o. a prednosta Katedry o. inštitútu po konzultácii s výborom Slovenskej
oftalmologickej spoločnosti. Táto zahŕňa zákl. sieť posteľových štátnych a neštátnych
oftalmologických zariadení a sieť vyšších pracovísk, kt. sa podieľajú na ďalšom vzdelávaní v
stanovenom rozsahu.
Očné kliniky a určené akreditované pracoviská sa zúčastňujú na podbornej príprave očných optikov
a opto-metristov. Všetky oftalmologické pracoviská sa zúčastňujú na doškoľovaní praktických
lekárov a praktických lekárov pre deti a dorast v oftalmologickej problematike.
Predatestačná príprava sa vykonáva podľa individuálneho študijného plánu. Ďalšie vzdelávanie sa
dopĺňa špeciálnymi školeniami, kurzami, prednáškami, seminármi a účasťou na kongresoch,
sympóziách a vedeckých pracovných dňoch.
Odborníci na všetkých stupňoch venujú sústavnú starostlivosť v ďalšej výchove a aktívne sledujú
odbornú činnosť oftalmologických pracovníkov v rámci príslušného územného celku.
Ďalšie vzdelávanie sa uskutočňuje v zmysle záväzných právnych predpisov. Kontinuálne odborné
vzdelávanie, odborné podujatia a časopisy zabezpečuje Slovenská oftalmologická spoločnosť a jej
sekcie pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.
10. Vedeckovýskumná činnosť
Klin. oftalmologické pracoviská majú povinnosť sa zapájať (otatné oftalmologické pracoviská sa
môţu) do riešenia vedeckovýskumných úloh v súlade s celospoločenskými a med. poţiadavkami a
finančným zabezpe-čením v závislosti od personálneho a technického vybavenia a od udelenia
grantov. Na očných klinikách sa môţu zriaďovať výskumné pracoviská v odbore.

11. Pracovníci odboru oftalmológie
a) lekári bez špecializácie,
b) lekári so špecializáciou v zákl. odbore o.,
c) lekári so špecializáciou v nadstavbových odboroch o.,
d) iní zdrav. pracovníci s vysokoškolským vzdelaním (napr. optoelektronik, biofyzik, programátor
e) strední zdrav. pracovníci (všeobecné sestry, diplomované sestry, optometristi, diplomované
operačné sestry, rádiologickí asistenti),
f) sanitári.
12. Záverečné ustanovenia
Ruší sa koncepcia oftalmologickej starostlivosti uverejnené pod č. 50/1976 Vestníka MZ SSR. Táto
koncepcia nadobúda účinnosť dňom uverejnenia.
oftalmomalácia – [ophthalmomalacia] zmäknutie, rozpad oka.
oftalmometria – [ophthalmometria] meranie zakrivenia rohovky.
oftalmometer – [ophthalmometron] keratometer, prístroj na meranie zakrivenia prednej plochy
rohovky v jednotlivých meridiánoch a zistenie lomivej sily v danom meridiáne; napr. JawalovSchiötzov.
oftalmometroskop – [ophthalmometroscopum] oftalmoskop s prídavným zariadením na meranie
refrakcie oka.
oftalmomykóza – [ophthalmomycosis] očná choroba vyvolaná hubami.
oftalmomyiáza – [ophthalmomyiasis] postihnutie oka mušími larvami; →myiáza.
oftalmomyografia – [ophthalmomyographia] priame vyšetrenie a grafická registrácia funkcie očných
svalov.
oftalmomyozitída – [ophthalmomyositis] zápal vonkajších očných svalov.
oftalmomyotómia – [ophthalmomyotomia] chir. preťatie očných svalov.
oftalmoneuritída – [ophthalmoneuritis] neuritída n. opticus.
oftalmoneuromyelitída – [ophthalmoneuromyelitis] optická neuromyelitída.
oftalmopatia, ae, f. – [ophthalmopathia] nešpecifikovaná očná choroba.
oftalmoplastika – [ophthalmoplastica] plastická operácia očí al. ich príveskov.
oftalmoplégia – [ophthalmoplegia] obrna okohybných svalov.
oftalmoptóza – [ophthalmoptosis] exoftalmus.
oftalmorágia – [ophthalmorrhagia] krvácanie do vnútra oka.
oftalmorea – [ophthalmorrhoea] 1. hlienový al. hnisový výtok z oka; 2. krvácanie z očí.
oftalmorexia – [ophthalmorrhexis] roztrhnutie očného bulbu.
oftalmoskop – [ophthalmoscopus] prístroj na vizuálne vyšetrenie očného pozadia; →oftalmoskopia.
Viditeľnosť očného pozadia je umoţ-nená odrazom svetla od sietnice. Lúče, kt. vychádzajú zo
zdroja, dopadajú na sietnicu a tu utvárajú jeho obraz. Časť svetla sa od sietnice odráţa a rozptyľuje
sa na všetky strany. Niekt. lúče smerujú znova k šošovke a sú ňou nasmerované späť k zdroju.
Vyšetrovanie očného pozadia sa môţe vykonať v priamom al. nepriamom obraze; hovorí sa o
priamej a nepriamej oftalmoskopii.

Priama oftalmoskopia – pri vyšetrení vyšetrujúci i pacient nie sú akomodovaní. Ak sú oči
ametropické, je chod lúčov zloţitejší a do zväzku treba umiestiť šošovku, kt. vplyv ametropie korigje
(pri hypermetropii sa pouţíva spojka, pri myopii rozptylka). Optická mohutnosť pouţitej šošovky
musí zodpovedať stupňu ametropie.
Refrakčná chyba vyšetrujúceho sa môţe korigovať okuliarmi al. predradením šošovky v oftalmometri. V prvom prípade bude lámavosť predradenej šošovky zodpovedať chybe refrakcie
pacienta. V druhom prípade bude aj veľkosť daná súčtom chýb vyšetrujúceho a pacienta. Chyba
refrakcie u pacienta sa určí odpočítaním refrakčnej chyby vyšetrujúceho od lámavosti šošovky.
Napr. nech je pri myopii vyšetrujúceho a emetropii pacienta potrebné na rozoznanie detailov na
očnom pozadí predradiť šošovku –4 D, znamenalo by to, ţe pacient je krátkozraký s chy-bou
pribliţne –3 D. Ak treba predradiť +4 D, pacient je hyperopický a jeho refrakčná chyba je ~ + 5 D.
Údaje sú pribliţné, pretoţe nie je dodrţaná konvenčná vzdialenosť –12 mm pre korekčnú šošovku a
správne zaostrenie nemoţno presne identifikovať.
Pri priamej oftalmoskopii vidieť cez úzku zrenicu pomerne malú časť očného pozadia. Vyšet-rujúci
musí drţať oftalmoskop čo najbliţšie pri oku pacienta (takmer sa dotýka jeho hlavy). Očné pozadie
je zväčšené ~ 16-krát.
Pri nepriamej oftalmoskopii prebieha vyšetrovanie zo vzdialenosti ~ 40 cm a očné pozadie sa
pozoruje cez spojnú šošovku (vyšetrovaciu očnú lupu) s ohniskovou vzdialenosťou v rozsahu 10 –
30 D (zvyčajne sa pouţíva 13 D). Vyšetrujúci drţí lupu pred vyšetrovaným okom v závislosti od
optickej mohutnosti vo vzdialenosti 10 – 3 cm (zodpovedá pribliţne jej ohniskovej vzdialenosti). V
priestore medzi lupou a vyšetrujúcim vzniká skutočný, prevrátený a zväčšený obraz očného
pozadia.
Pri nepriamej oftalmoskopii sa zobrazuje väčšia časť sietnice, pretoţe dosahované zväčšenie je
menšie (pri emetropii vyšetrovaného oka je obraz zväčšený ~ 4-krát). Táto metóda je teda vhodná
na rýchlu orientáciu a presnejšie rozlíšenie drobných zmien očného pozadia umoţňuje len priama
oftalmoskopia (tá poskytuje neprevrátený obraz). V strede oftalmoskopu je otvor, kt. umoţňuje
lokalizovať oko pacienta do stredu odráţaného zväzku svetelných lúčov. Ako svetelný zdroj slúţi
väčšinou kĺbová al. stolová lampa. Najčastejšie sa pouţíva elekt. a binokulárny oftalmoskop, k
starším typom patrí reflexný oftalmoskop.
Elektr. oftalmoskop sa pouţíva na vyšetrenie očného pozadia, orientačné stanovenie refrakcie a so
špeciálnymi filtrami a testami umoţňuje aj overenie centrálnej fixácie. Ide v podstate o zdokonalené
očné zrkadlo. K jeho vybaveniu patrí svetelný zdroj, optický systém a doplňujú ho špeciálne filtre a
testy. V telese (rukoväti) prístroja je umiestené osvetľovacie teleso so ţiarovkou. Vlákno ţiarovky sa
centruje tak, aby jeho stred leţal na osi optického systému. Nad osvetľovacím telesom sa nachádza
dvojšošovkový kondenzátor a otočný kotúč s farebnými filtrami, značkami a kruhovou clonou.
Teleso prechádza tubusom do hlavice. V hlavici sa nachádzajú 2 otočné kotúče so sadou
korekčných skiel, kt. predstavujú korekcie predloţené pred oko pacienta. Ich vzájomnou
kombináciou moţno získať rozsah nastavenia lámavosti v rozpätí +20 aţ –30 D s krokom 1 D.
Spodný kotúč obsahuje šošovky +1 aţ +10 D odstupňované po 1 D, horný kotúč šošovky +10, –10
D a –20 D. Namiesto zrkadla je v oftalmoskope pouţitý hranol umiestený pod priezorom. Na
prepone ho pokrýva polopriepustná odrazová vrstva, kt. zabezpečuje správny uhol chodu lúčov a
lepšiu kvalitu obrazu. Na druhej strane hlavice sa nad priezorom a pod ním nachádzajú okienka, v
kt. sa dajú odčítavať hodnoty vrcholovej lámavosti predradených šošoviek. Na tubuse je ryhovaný
gombík, pomocou kt. sa posúva objektív vnútri tubusu. Vyuţíva sa na zaostrenie testov
premietaných na pozadie.
Reflexný oftalmoskop je jednoduchý prístroj, kt. sa pouţíva najmä pri nepriamej oftalmoskopii.
Skladá sa z dutého očného zrkadla s jedným kotúčom so spojnými a rozptylnými korekčnými

šošovkami a z jednoduchej rukoväte. Hodnoty skiel sú +1, +2, +3, +4, +5, +6, +8, +10, +15 a +20 D.
Nemá vlastný svetelný zdroj a na osvetlenie vyuţíva stolovú lampu al. kĺbovú očnú lampu.
Binokulárny nepriamy oftalmoskop sa dá upevniť na hlavu vyšetrujúceho, čím sa mu uvoľnia obidve
ruky. Optický systém obsahuje prvky na nastavenie konvergencie a paralaxy pozorovacej optiky, a
tým umoţňuje trojrozmerný pohľad aj cez úzku zrenicu pacientovho oka. Oftalmoskop sa vyznačuje
kompaktnou konštrukciou so zabudovaným vlastným svetelným zdrojom.
oftalmoskopia – [ophthalmoscopia] fundoskopia, vizuálne vyšetrenie očného pozadia pomocou
oftalmoskopu. Pomocou o. sa vyšetruje očné pozadie. O. môţe byť: 1. nepriama (obraz je zrkadlový
a prevrátený, poskytuje ~ 4-násobné zväčšenie a slúţi na získanie celkového prehľadu o stave
sietnice); 2. priama (umoţňuje analýzu detailov pri ~ 16-násobnom zväčšení). Pri metrickej o. sa
vyšetruje refrakcia očí.
oftalmospektroskopia – [ophthalmospectroscopia] oftalmoskopické a spektroskopické vyšetrenie
očného pozadia.
oftalmostat – [ophthalmostatus] zariadenie na fixáciu oka v určitej polohe počas operácie.
oftalmostáza – [ophthalmostasis] fixácia očného bulbu prístrojom (oftalmostat) v jednej polohe,
zabraňujúcej nechceným pohybom oka v priebehu operácie.
oftalmostatometer – [ophthalmostatometron] prístroj na určovanie polohy oka.
oftalmosteréza – [ophthalmosteresis] strata oka.
oftalmosynchýza – [ophthalmosynchysis] efúzia do oka.
oftalmotermometer – [ophthalmotermometron] teplomer na merania teploty oka.
oftalmotómia – [ophthalmotomia] preťatie obalov častí oka.
oftalmotonometria – [ophthalmotonometria] meranie vnútroočného tlaku.
oftalmotoxín – [ophthalmotoxinum] jed pôsobiaci na oko.
oftalmotrop – [ophthalmotropus] mechanické oko podobné reálnemu oku, kt. sa pohybuje podobne
ako oko, pouţíva sa na demonštráciu účinku očných svalov.
oftalmotropometer – [ophthalmotropometron] prístroj na meranie funkcie okohybných svalov;
strabizmometer.
oftalmovaskulárny – [ophthalmovascularis] týkajúci sa očných ciev.
oftalmoxeróza – [ophthalmoxerosis] xeroftalmia.
oftalmoxyster – [ophthalmoxyster] prístroj na abráziu spojovky.
®

Oftanol – selektívne pôdne insekticídum; →izofenfos.
Ogatova metóda – metóda stimulácie dýchania údermi do hrudníka.
®

Ogen – estrogén; piperazínová soľ estrónsulfátu; →estrón.
Oginova-Knausova metóda – cyklická metóda regulácie pôrodov; →antikoncepcia.
®

Ogostal (Lilly) – tuberkulostatikum; →kapreomycín.
Oguchiho choroba – [Oguchi, Chuta, 1875 – 1945, jap. oftalmológ] Oguchiho sy., recesívne dedičná
hemeralopia s belavosivým odtieňom očného pozadia; po dlhšom pobyte v tme zmeny na sietnici
vymiznä (Mizuov fenomén).
®

Ogyline (Roussel) – progestogén; →norgestrienón.

ohanbie – l. pubes, pudendum.
Oharova choroba – [Ohara, Shoichiro, 1889 – 1943, jap. lekár] →tularémia.
OHB12 – skr. hydroxykobalamín; →vitamín B12.
OH-Cbl – skr. hydroxykobalamín.
1-OH-CC – skr. 1-hydroxycholekalciferol; →vitamín D.
17-OHCS – skr. 17-hdroxykortikosteroidy.
®

OH-Dupohar – hydroxykobalamín; →vitamín B12.
oheň – l. ignis.
,,Oheň― – naevus flammeus.
ohlasovacia povinnosť lekára – oznamovacia povinnosť lekára informovať úrady o závaţných
skutočnostiach; por. →povinná mlčanlivosť. Ide o tieto skutočnosti: 1. ukončenie gravidity (úradu
poverenému vedením matrík); 2. →úmrtia; 3. →prenosnú chorobu; 4. zhubné nádory (POKO); 5.
vrodené vývojové chyby (príslušnému detskému lekárovi); 6. choroby z povolania, profesionálne
otravy a i. poškodenia zdravia (→pracovné lekárstvo); 7. alkoholizmus a i. toxikománie
(→závislosť); 8. →samovražda a samovraţedný pokus; 9. prijatie chorého do ústavnej starstlivosti,
kt. totoţnosť nemoţno zistiť, ozbrojeného al. zraneného strelnou zbraňou (orgánu polície); 10.
podozrenie z prečinu al. trestného činu.
Podľa § 15 výhlášky MZ SR č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným chorobám
sa choroby al. podozrenie na prenosnú detskú obrnu vrátane akút. chabej obrny, osýpky,
meningokokovú meningitídu, choleru, mor a ďalšie nákazy s priebehom ohrozujúcim ţivot, rýchle
šíreniace sa nákazy a epidémie ihneď hlásia príslušnému úradu verejného zdravotníctva osobne,
telefonicky, faxom al. elektronickou poštou. Angína, konjunktivitída, enterobióza, stafylokokové
zápalové choroby, stomatitídy a pohlavné choroby s výnimkou syfilisu, kvapavky, mäkkého vredu,
lymphogranuloma venereum a HIV infekcie, pokiaľ nejde o nemocničné nákazy, sa hláasia pri
hromadnom výskyte. Ochorenie na besnotu, antrax a sop-ľavku oznámi príslušný orgán na ochranu
zdravia okresnej veterinárnej správe. Akút. ochore-nia dýchacích ciest vrátane chrípky hlásia
ošetrujúci lekári územne príslušnému úradu verejného zdravotníctva raz/týţd.
Podľa § 5 vyhlášky MZ SR č. 74/1986 Zb., kt. sa vykonáva zákon č. 73/1986 Zb. o umelom
prerušení gravidity, sa o umelom prerušení gravidity vykonanom na ţiadosť ţeny vo veku od 16 do
18 r. bez meškania vyrozumie zdrav. zariadenie jej zákonného zástupcu al. toho, komu bola
zverená do výchovy, a to ústne al. písomne do vlastných rúk. Vyrozumenie sa zaznačí do zdrav.
dokumentácie.
Oznamovacia povinnosť uloţená zákonom podľa § 79 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti, zdrav. pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdra-votníctve
a o zmene a doplnení niekt. zákonov sa týka bezodkladného oznamovania prokurá-torovi,
vyšetrovateľovi al. policajnému orgánu týchto skutočností:
• dokonané samovraţdy, samovraţedné pokusy a prípady, v kt. je dôvodné podozrenie, ţe na
poškodení zdravia al. smrti sa mohla zúčatniť iná osoba;
• podozrenie na zanedbávanie, týranie al. zneuţívanie maloletej osoby al. inej osoby, kt. nie je
spôsobilá na právne úkony al. kt. spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená;
• prijatie osoby do ústavnej zdrav. starostlivosti, kt. totoţnosť nemoţno zistiť, al. kt. je zranená
strelnou al. inou zbraňou;

• opustenie zdrav. zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, kt. vzhľadom na zdrav. stav
ohrozuje seba al. svoje okolie.
Neoznámenie trestných činov týrania blízkej osoby a zverenej osoby a vraţdy zakladá trestnú
zodpovednosť podľa § 168 Trestného zákona, ich neprekazenie je trestné podľa § 167 Trestného
zákona. Prekaziť trestný čin moţno podľa § 167 ods. 2 Trestného zákona aj jeho včasným
oznámením prokurátorovi, vyšetrovateľovi al. policajnému orgánu.
Podľa Etického kódexu zdrav. pracovníka v prílohe č. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. je kaţdý zdrav.
pracovník povinný oznámiť príslušným orgánom poodozrenie z hrubéno al. krutého zaobchádzania
a týrania pacienta, a to najmä maloletej osoby a osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony.
ohm – [Ohm, George Simon, 1787 – 1854 – nem. fyzik] jednotka elekt. odporu v sústave SIO,
2
ekvivalentná stlpcu ortuti s Ø 1 mm a dĺţkou 106 cm; symbol W.
ohmammeter – kombinácia ohmmetra a ammetra.
ohmmeter – prístroj na meranie elekt. odporu v ohmoch.
ohne Hauch – [nem.] bez dychu; →O-antigén.
Ohmov zákon – [Ohm, George Simon, 1787 – 1854 – nem. fyzik] →zákon.
®

Ohlexin – cefalosporínové antibiotikum; →cefalexín.
ohnisko – l. focus.
ohnutie – l. flexio, circumflexio. Ohnutie dopredu – anteflexio. Ohnutie nazad – retroflexio. Ohnutie
doľava – sinistroflexio. Ohnutie doprava – dextroflexio.
ohnutý – l. reflexus, circumflexus.
®

Ohton – narkotické analgetikum; →dimetyltiambutén.
ohrada – l. vallum.
Ohrada nechta – vallum unguis.
ohraničenie – l. demarcatio.
ohraničený – l. circumscriptus.
ohraničujúci – l. limitans, marginalis.
ohryzok – l. prominentia laryngis.
ohyb – l. flexura.
ohýbač (sval) – l. flexor (musculus).
ohybové brázdy →rugulae.
ochabnutosť – l. atonia, relaxatio.
ochladenie – l. refrigeratio.
ochlesis, is, f. – [g. ochlos stlačenie] ochléza, porucha vzniknutá z nadmerného tlaku;
hyperbarizmus.
ochlophobia, ae, f. – [g. ochlos stlačenie + g. fobos strach] ochlofóbia, strach pred tlačenicou, pred
mnoţstvom ľudí.
ochlpenie nadmerné – l. polytrichia, polytrichosis, hypertrichosis, hirsutismus, pilosis.

Ochoa, Severo – (1905 – 1993) amer. lekár špan. pôvodu. Prispel k objasneniu intermediárneho
metabolizmu najmä enzýmových reakcií, metabolizmu sacharidov a karboxylových kys. (1948).
Objasnil význam gen. kódu (1961). R. 1959 mu bola spolu s Arthurom Kornbergom udelená
Nobelova cena za med. a fyziol. za objavy mechanizmov biosyntézy DNA a RNA.
ochorenie – l. morbus; →choroba, kt. človek vníma.
ochrana – l. prophylaxis, praeventia.
ochratoxíny – toxické metabolity z huby Aspergillus ochraceus Wilh. Vzhľadom na ubikvitárny výskyt
týchto húb, o. často kontaminujú obilie, arašídy, semená bavlny a i.
rastliny.
Ochratoxín A – C20H18ClNO6, (R)-N-[(5-chlór)-3,4-dihydro-8-hydroxy-3metyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)karbonyk]-fenylalanín; vykazuje zelenú
fluorescenciu.
Ochatoxín B, C20H19NO6, (R)-N-[(3,4-dihydro-8-hydroxy-3-metyl-1-oxo1H-benzopyran-7-yl)karboxyl]fenylalanín; menej toxický dechlóroderivát o. A.
Ochratoxín C, C22H22ClNO6, amorfný etylester, rovnako toxický ako o. A.

ochrnutie – l. paresis, por. →paralysis; →plegia.
ochrodermatosis, is, f. – [g. ochros ţltý + g. derma koţa + -osis stav] ochrodermatóza, ţltavé
sfarbenie koţe.
ochrometer – prístroj na meranie kapilárneho tlaku registráciou sily potrebnej na stlačenie prsta
gumovým balónikom, kt. sa prejaví vyblednutím koţe.
Ochromyia – Cordylobia, rod múch čeľade Calliphorida.
Ochromyia (Cordylobia) anthropophaga – mucha tumbu, je druh afrických múch, kt. larvy (červy
cayor) sa prevŕtavajú do koţe ľudí a zvierat a vyvolávajú myiázu.
ochronosis, is, f. – [g. ochros ţltý + g. nosos choroba] ochronóza, dedičná choroba podmienená
deficitom enzýmu s následným hromadením kys. homogentizovej v tkanivách a okrovým sfarbením
koţe, sklér a ušníc a tmavnutím moču vystavenému svetlu; →alkaptonúria.
ochrupka – l. perichondrium.
Ochsnerov prstenec – [Ochsner, Albert John, 1858 – 1925, amer. chirurg] cirkulárne zhrubnutie
sliznice pri vyústení pankreatického vývodu do spoločného ţlčovodu.
Ochsnerov sval – [Ochsner, Albert John, 1858 – 1925, amer. chirurg] nekonštantné zhrubnutie
svaloviny dvanástnika distálne od ústia spoločného ţlčovodu.
OI – skr. l. osteogenesis imperfecta.
OIC – skr. l. osteogenesis imperfecta congenita.
-oides, oideus – [g.] -ides, -oidný, koncovka označujúca, ţe dačo je podobné dačomu.
Oidiomycetes – starší názov skupiny húb, kt. charakterizujú mycéliové nite a produkcia malých spór
fragmentáciou.
oidiomycosis, is, f. – [g. eidos podoba + g. myké huba + -osis stav] oidiomykóza, choroba vyvolaná
hubami rodu Oidium.
oidipizmus – [Oidipos, tébsky kráľ] edipizmus, úmyselné poranenie vlastných očí; →Oidipov
komplex.

Oidipov komplex – [Oidipos, syn thébskeho kráľa Laia a Iokasty, kt. z nevedomosti zabije svojho
otca a oţení sa so svojou matkou] Oedipus complexus, vo Freudovej psychoanalýze nevedomá
erotická inklinácia syna k matke (a dcéry k otcovi) spojená so strachom pred trestom, pretoţe rodič
rovnakého pohlavia sa pociťuje ako sexuálny súper, voči kt. cíti syn (dcéra) nenávisť a praje mu
smrť.
Oidium – 1. starší názov rodu húb, kt. druhy sa zaraďujú do rodov Candida a Geotrichum; 2.
pohlavné štádium obilnej sneti radu Erysiphales, kt. vyvoláva rôzne choroby rastlín.
OIH – skr. ortojódhipurát., rtg kontrastná látka pouţívaná na pyelografiu; označená rádiojódom sa
pouţíva na vyšetrenie obličkových funkcií.
ok-, okc- →occ.
okazionalizmus – [l. occasionalis príleţitostný] je učenie, kt. konečným bytostiam upiera príčinnosť z
ich vlastnej sily, takţe sú pre výhradné pôsobenie Boţie len príleţitostnými príčinami (causae
occasionales).
Okenov kanál – [Oken, Lorenz, 1779 – 1851, nem. fyziológ] ductus mesonephriticus.
Okenovo teleso – [Oken, Lorenz, 1779 – 1851, nem. fyziológ] mesonephros.
oko – l. oculus; →zrak.
okohybný – l. oculomotorius.
okohybné syndrómy →periférny nervový systém.
okolo – l. peri-, circum.
okostica – l. periosteum, periostium.
okraj – l. limbus, margo, zona.
okrem – l. extra, praeter.
okružie – l. mesenterium, mesostenium.
okta- – prvá časť zloţených slov z g. októ, l. octo osem.
oktabenzón – [2-hydroxy-4-(oktyloxy)fenyl]fenylmetanón, C21H26O3, UV filter.
Oktabenzón

oktadecyltrimetylamónium pentachlórfenát – C27H46Cl5NO, Mr
®
577,97; povrchovo aktívne germicídum (Octriphenate ).
Oktadecyltrimetylamónium pentachlórfenát

oktadekanoát – stearát.
oktakaín – 3-(dietylamino)-N-fenylbutánamid,
®
(hydrochlorid C14H23ClN2O – Amplicain ).
oktalupín – syn. hydroxylupanín.

C14H22N2O,

Mr

234,33;

lokálne

anestetikum

oktametylcyklotetrasiloxán – C8H24O4Si4, Mr 296,64; pouţíva sa na prípravu metylsilikóno-vého
oleja
Oktametylcyklotetrasiloxán

oktametylpyrofosforamid – OMPA, syn. schradan, inhibítor cholínesterázy
pouţívaný ako systémové insekticídum pri ochrane rastlín.
oktametyltrisiloxán – C8H24O2Si3, Mr 236,54; pouţíva sa ako báza silikónového oleja a protipenivá
prísada do petrolejových lubrikačných olejov.
CH3
(CH3)3Si–O–Si–O–Si(CH3)3
Oktametyltrisiloxán

CH3

®

oktamoxín – syn. oktomoxín, (1-metylheptyl)-hydrazín, C8H20N2, Mr 144,26; antidepresívum (Ximaol ;
®
sulfát C8H22N2O4S – Nimaol ).
CH3CH2CH2CH2CH2CH2CHCH3
Oktamoxín

NHNH2

oktán – 1. opakujúci sa kaţdých 8 d al. so 7-d intervalmi; 2. uhľovodík zloţený z 8 atómov C.
oktanol – sek. kaprylakohol, hexylmetylkarbinol, C8H18O, CH3(CH2)5CH(OH)CH3, Mr 130,22; olejovitá
kvapalina aromatickej vône. Pouţíva sa vo voňavkárstve, na výrobu mydiel, protipenivý prostriedok,
rozpúšťadlo tukov a voskov.
oktapeptid – peptid, kt. po hydrolýze poskytuje 8 aminokyselín.
oktárius – symol O, pinta, 1/8 galóna (1 angl. galón = 4,54603 l; USA = 3,78543 l).
oktavalentný – osemmocný.
oktaverín – 6,7-dimetoxy-1-(3,4,5-trietoxyfenyl)izochinolín, C23H27NO5, Mr 397,45; antispazmodikum.
Oktaverín

oktet – skupina 8 identických al. podobných predmetov al. entít, napr. 8
elektrónov vo vonkajšej al. valenčnej vrstve atómu, kt. páry môţu, ale
nemusia byť spoločné s inými atómami.
®

oktilinón – octhilinonum; 2-oktyl-3(2H)izotiazolón, C11H19NO2, Mr 213,34; fungicídum (RH-893 ,
®
Kathon ).
Oktilinón
®

®

oktodrín – 6-metyl-2-heptanamín, C8H19N, Mr 129,24; dekongescens (SKF 51 , Vaporpac ).
CH3CHCH2CH2CH2CHCH3
CH3

CH3

oktopamín – -(aminometyl)-4-hydroxybenzénmetanol, C8H11NO2, Mr 153,18; adrenergikum.
Fenolový analóg noradrenalínu, neurosekrečný produkt rôznych stavovcov
a nestavovcov. Vzniká -hydroxyláciou tyramínu účinkom dopamín--hydroxylázou
®
®
®
®
(DL-forma hydrochloridu C8H12ClNO2 – Epirenor , Norden , Norfen , Norphen ).
Oktopamín

oktotiamín

–

metylester

kys.

mylamino]-1-

dlhodobý
®
(Gerostop ,

6-(acetyltio)-8-[[2-[[(4-amino-2-metyl-5pyrimidinyl)metyl]for(2-hydro-xyetyl)-1propenyl]ditio]oktánovej,
C23H36N4O5S3, Mr 544,87;
perorálny
zdroj
tiamínu
®
®
Neubitan , TATD ).

Oktotiamín

oktreotid – cyklický (2→7)disulfid D-fenylalanyl-L-cysteinyl-L-fenylalanl-D-tryptofyl-L-lyzyl-L-treonyl-N[hydroxy-1-(hydroxymetyl)propyl]-L-cysteinamid, C49H66N10O10S2, Mr 1019,24; dlhodobo pôsobiaci
oktapeptid, analóg somatostatínu; inhibítor sekrécie hormónov GIT a pankreasu, pouţíva sa v th.
®
®
akromegálie (SMS 201-995 , Sandostatin ).
––––––––––––––––––––––––-––––

D-Phe-Cys-Phe-D-Try-Lys-Thr-Cys-NHCH(CH2OH)CHOHCH3

Oktotreotid

oktylmetoxycinamát – 2-etylhexyl-ester kys. 3-(4-metoxyfenyl)-2-propénovej, C18H26O3, Mr 290,40;
®
®
UV-filter (Parsol MCX , Parsol MOX ).
Oxylmetoxycinamát

okuliarnik – kobra, Naja naja, veľký jedovatý cudzokrajný had z čeľade uţovkovitých. Patria sem:
Ázijské okuliarniky – poddruh Naja naja naja, kt. ţije v Indonézii a Naja naja sputatrix ţijúci na
Filipínach.
Africké okuliarniky – Naja nigricollis, druh, kt. ţije v záp. Afrike od Egypta po Mys dobrej nádeje
a egyptský o. Naja haje, kt. ţije v celej Afrike a na Arabskom polostrove.
Okuliarnik indický – ţltkastý aţ tmavohnedý had, Naja naja naja, môţe za hlavou roztvárať rebrá,
na rozšírenine vyniká kresba podobná okuliarom.
okulista – očný lekár, oftalmológ.
okulistika – očné lekárstvo, oftlamológia.
okulo-cerebro-renálny sy. →Loweho sy. (→syndrómy).
okysličovanie – oxygenatio.
OL – skr. l. oculus levis ľavé oko.
ol. – skr. l. oleum olej.
-ol – prípona, kt. znamená, ţe látka je alkohol al. fenol, napr. hydroxylový derivát uhľovodí-ka.
OLA – skr. l. occipito-laeva anterior (positio fetus) ľavá záhlavná predná (poloha plodu)

olachindox – olaquindox; N-(2-hydroxyetyl)-3-metyl-2-chinoxalínkarboxamid 1,4-dioxid, C12H13N4O4,
®
®
®
Mr 263,25; stimulans rastu (BAY Va 93 , Bayonox , Fedan ).
Olachindox

®

Olamin (Sigamed) – blokátor vápnikových kanálov s antihistamínovým a antivazokonstrikčným
účinkom; →cinarizín.
olamín – skr. etanolamínu navrhnutá SZO a USAN.
®

Olane (Avi-Sun) – izotaktická forma polyprolopylénu.
®

olanzapín – antipsychotikum; atypické →neuroleptikum (Zyprexa ).
®

Olaxin (SK & F) – antipsychotikum; →omakran.
®

Olbemox – antihyperlipoproteinemikum; →acipimox.
®

Olbetam – antihyperlipoproteinemikum; →acipimox.
®

Olcadil (Sandoz) – anxiolytikum; →kloxazolam.
Oldfieldov syndróm – [Oldfield, Michael C., brit. lekár 20. stor.] →syndrómy.
®

Oldren – diuretikum, antihypertenzívum; →metolazon.
Old Tuberculin – starý →tuberkulín, pripravený varom a filtráciou kultúry M. tbc. Purifikovaný
proteínový derivát sa pripravuje precipitáciou filtrátu kultúry síranom amónnym.
Olea – rod malých stromov al. krov čeľade Oleaceae, kt. majú olejové plody, vrátane O. oleaster a O.
europaea.
Olea europaea – oliva európska. Má striebristo ochĺpené listy a kvitne bielymi kvetmi v strapcoch.
Plody sú mäsité kôstkovice. Druh je rozšírený od staroveku a pestovaný najmä v oblastiach
Stredomoria ako kultúrna rastlina. U nás sa za olivu neprávom pokladá Elaegnus angustifolia,
vysádzaný ako drevina parkov a záhrad. tzv. česká oliva, chlpatá drevina kvitnúca v máji drobnými
ţltými kvetmi – hlošina úzkolistá. Droga – olivový list (Folium olivae) obsahuje idiridoidové horčiny
gencianínového typu, najmä europeín, v čerstvých listoch ~ 0,75 %, potom pseudosaponín, aleozid,
cholín, org. kys. a flavonoidy. Prípravky z listov pôsobia hypotonicky (oleuropeín). Lisovaním zrelých
plodov sa získava →oleum olivae.
Oleaceae – olivovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, stromov a krov s protistojnými al. perovito
zloţenými listami. Obojpohlavné al. jednodpohlavné (polygamické rastliny) a pravidelné kvety sú
dvojpočetné. Plodom je kôstkovica al. naţťka. Rastú v trópoch a v miernom pásme (27 rodov, 600
druhov). V teplých krajoch sa pestuje oliva európska (Olea europaea); z jej olejnatých kôstkovíc sa
získava olivový olej. Nahé kvety má jaseň štíhly (Fraxinus excelsa), do ţivých plotov sa sadí vtáčí
zob obyčajný (Ligustrum vulgare). Ako okrasná rastlina sa pestuje orgován obyčajný (Syringa
vulgaris). Jazmínovú silicu poskytuje jazmín lekársky (Jasminum officinale).
oleander jedovatý – Nerium oleander.
oleandomycín – C35H61NO12, Mr 687,89; antibiotikum
produkované kultúrou Streptomyces antibioticus no.
®
®
®
ATCC 11891 (PA 105 , Amimycin , Landomycin ,

®

®

Matromycin , Romi-cil ). Triacetátester oleandomycínu. →troleandomycín.
Oleandomycín

oleandrín – 1. kardiálny glykozid z olenadra jedovatého, zloţený z digitalózy a digitaligenínu; 2.
alkaloid, syn. neriolín; 16-(acetyloxy)-3-[(2,6-dideoxy-3-Ometyl-L-arabinohexopy-ranozyl)oxy]-14-hydroxykard-20(22)enolid, C32H48O9, Mr 576,70; kardiotonikum, diuretikum.
Izolovalo sa z oleandra jedovatého (Nerium oleander L.,
Apocynaceae; Tanret, 1932); pripravené enzýmovou
®
hydrolýzou urechitoxínu (Neumann, 1937) (Corrigen ,
®
Folinerin ).
Oleandrín

oleandrizmus – otrava oleandrom.
oleanol – syn. karyofylín, kys. oleanolová, C30H48O3, Mr 456,71. Vo voľnej forme sa nachádza v
listoch Olea europeae (Oleaceae), v listoch Viscum album L. (Loranthaceae), v pupencoch
Syzygium aromaticum (L.) Merr.&Perry (Myrtaceae), Swertia japonica (Maxim.) Makino a
Centaurium umbellatum Gilib. [Erythraea centaurium (L.) Pers.], (Gentianaceae). Ako acetát sa
nachádza v kôre brezy, ako glukozid v mnohých saponínoch.
oleát – 1. soľ, anión al. ester kys. olejovej; 2. liek na vonkajšie pouţitie, kt. obsahujú alkaloidové
bázy al. oxidy kovov v prostredí kys. olejovej.
olecranarthritis, itidis, f. – [g. ólekranon lakeť + g. arthron kĺb + -itis zápal] olekranartritída, zápal
lakťového klbu.
olecranarthropathia, ae, f. – [g. ólekranon lakeť + g. arthron kĺb + g. pathos choroba]
olekranartropatia, nešpecifikovaná choroba lakťového kĺbu.
olecranohumeralis, e – [g. ólekranon lakeť + l. humerus ramenná kosť] olekranohumerálny. týkajúci
sa lakťového výbeţka a ramennej kosti.
olecranon, i, n. – [g. ólekranon lakťový výbeţok] olekranón, lakťový výbeţok.
olefíny →alkény.
oleín – triacylglycerol utvorený z kys. olejovej, vyskytuje sa vo väčšine lipidov a olejov.
olej – l. oleum, tekutý rastlinný tuk; →tuky. Rastlinné tuky sa delia na: 1. tuhé – kakaové maslo
(Butyrum cacao), kokosový tuk, palmový tuk; 2. tekuté – oleje, kt. môţu byť vysychavé a
nevysychavé. Podľa schopnosti ţivičnatieť sa oleje delia na vysychavé, polovysychavé
a nevysychavé. Okrem toho sa rozoznávajú oleje indiferentné a oleje so špecifickými účinkami. K

indiferentným olejom patria: kukuričný, ľanový, makový, mandľový, olivový, podzemnicový, repkový,
sézamový, slnečnicový a sójový olej. Droga s vysokým obsahom oleja je Lycopodium. Oleje so
špecifickým pôsobením zahrňujú: chaulmoogrový, krotónový, ricínový, rybí olej a i. Tieto oleje
obsahujú rozpustené látky (napr. vitamíny). Pouţívajú sa ako súčasť masťových a krémových
základov (ol. olivae, ol. helianthi, ol. arachidis, ol. ricini a i.). V parenterálnych rozt. sa pouţíva
slnečnicový a olivový olej s číslom kyslosti < 0,3 ako rozpúšťadlo pohlavných hormónov a
vitamínov. Pri oxidácii vzdušným kyslíkom vznikajú oxidy, kt. ďalej polymerizujú za vzniku tvrdého
filmu. Táto vlastnosť o. sa vyuţíva pri výrobe lakov a farieb. Dvojité väzby nenasýtených
karboxylových kys. sa môţu tieţ hydrogenovať, čím vznikajú polotuhé aţ tuhé tuky, kt. sa pouţívajú
v potravinárstve. Nevysýchavé oleje – druh fixných olejoch; patrí sem mandľový, sójový a olivový o.
Pouţívajú sa v potravinárstve.
Prehľad olejov
Anízový olej – prchavý olej z plodov bedrovníka anízového (Illicium anisatum L. (Pimpinella
anisum) al. I. verum, Magnoliacea). Obsahuje najmä anetol, safrol a eugenol. Je to bezfarebná aţ
mierne naţltlá kvapalina, kt. tuhne pre vysoký obsah trans-anetolu pri teplote 15 – 19 °C. Má
príjemný zápach, aromatickú sladkastú chuť. Je súčasťou prípravkov pouţívaných ako
karminatívum,a expektorans, pouţíva sa ako korigens chuti a vône. Zvonka sa pouţíva ako súčasť
derivačných mazadiel a repelentov. Dlhým skladovaním na svetle a za prístupu vzduchu vzniká z
anetolu dianetol a z anízalkoholu dianizón, kt. znehodnocujú silicu.
Arašídový olej – podzemnicový olej, ol. arachidis.
Banánový olej – syn. hruškový olej, octan amylový, C 7H14O2, Mr 130,18. Je to bezfarebná tekutina
hruškovej chuti a vône. Jeho alkoholický rozt. sa pouţíva ako prísada do minerálnych vôd a sirupov
a ako rozpúšťadlo olejových farieb, tanínu, lakov, celuloidu a gáfru.
Bardanový olej – ol. bardanae, pripravuje sa maceráciou lopúchového koreňa (radix bardanae) s
podzemkoch bez vedľajších koreňov a nadzemných častí druhov Arctium (A. lappa, A. minus a i.,
Asteraceae). Pouţíva sa ako zloţka kozmetík. Droga obsahuje ~ 25 – 45 % inulínu, slizy (60 %),
silicu (0,06 – 018 %), org. kys. (maslovú, izovalérovú, octovú), vyššie karboxylové kys., alifatické
aldehydy a uhľovodíky, polyacetalény, lignanolid arktinín, horčiny, steroly a kys. -guanidino-noctovú.
Bavlnový olej – ol. gossypii, nevysýchavý olej získaný lisovaním semien pestovanej variety bavlny
(Gossypium herbaceum L.). Pouţíva sa pri výrobe mydiel, oleomargarínov, lubrikan-cií,
kozmetických prípravkov ako jedlý olej, vo veter. med. na odvšivovanie.
Bazalkový olej – ol. basilicum, prchavý olej z listov bazalky pravej (Ocimum basilicum L.,
Lamiaceae). Obsahuje metylchavikol, eukalyptol, linalool a estragol. Je toţltkastá aţ zelená
kvapalina aormatickej vône, skoro nerozp. vo vode, rozp. v 2 obj. 80 % alkoholu, miešateľná s
éterom a chloroformom.
Bergamotový olej – ol. bergamottae, bergamotová silica, získava sa z čerstvého oplodia plodov
citrónovníka (Citrus aurantium L., subsp. bergamottae (RISSO et POIT.) ENGL. Obsahuje ~ 50 %
(+)limonénu, 35 % (–)-linylacetátu, 10 – 15 % (–)-linalolu a dihydrokumínalkoholu. Charakteristický
je vysoký obsah (~ 5%) bergapténu (5-metoxyfuranokumarínu), kt. môţe vyvolať dermatitídy.
Pouţíva sa ako korigens vône, je súčasťou kozmetických prípravkov na opaľovanie.
Borievkový olej – ol. juniperi, borievková silica, borievková silica (čes. jalovcová silice), získava sa
destiláciou plodov borievky (Juniperus sabina L., Cupressaceae). Obsahuje sabinol (35 – 55 %),
sčasti voľný a sčasti vo forme sabinylacetátu, ďalej kadién, pinén, sugiol a xantoperol. Je to
bezfarebná al. svetloţltá kvapalina, ľahko rozp. vo vode a alkohole. Pouţí-va sa ako zloţka

metabolických, diuretických, antireumatických a neuralgických čajovín. Pouţíva sa ako zloţka
rubefacienčných mazadiel (iritans-derivans); emenagogum a anthel-mintikum a abortívum.
Borovicový olej – ol. pini pumilionis, olej z borovice horskej kosodrevinovej, kosodrevinová silica,
získava sa z čerstvého ihličia a mladších konárov druhu Pinus mugo (Pinaceae), destiláciou vodnou
parou. Je to číra, bezfarebná, príp. slabo ţltá tekutina, ľahko pohyblivá, charakteristickej príjemnej
vône (bornylacetát), aromatickej, neskôr pálivej a horkastej chuti. Pôsobením svetla hutne a
tmavne. Zloţením sa podobá O. terebinthinae (obsahuje pinény, silvestrén, kadinéín, karén,
limonén, anízový aldehyd a felandrén). Silica má sekretolytické, spazmolytické a dezinfekčné
vlastnosti; externe pôsobí hyperemizujúco. Pouţíva sa ako sprejové a inhalačné expektorans. Tvorí
prísadu do kúpeľov, sprejov na zlepšenie ovzdušia uzavretých priestorov (sály kín, divadiel ap.),
liniment a mastí proti nádche, pri chorobách horných dýchacích ciest ap.
Brezový olej – ol. betulae. silica získaná z brezy (Betula lenta); obsahuje metylsalicylát.
Broskyňový olej – ol. persicae, olej získaný lisovaním jadier broskýň (Prunus persica seu Persica
vulgaris) al. marhúľ (Prunus armeniaca seu Armeniaca vulgaris, Amygdalaceae); pouţíva sa ako
vehikulum.
Cedrový olej – ol. arboris vitae, tujový olej.
Cesnakový olej – ol. alii sativi, prchavý olej z hľúz al. celej rastliny Alium sativum L., Liliaceae.
Obsahuje alylpropyldisulfid, dialylsulfid, alylsulfid. Je to ţltkastá kvapalina, silného cesnakového
zápachu. Anthelmintikum, rubefaciens.
Citronelový olej – ol. citronellae, citronelová silica, získava sa z druhov rodu Cymbopogon, najmä
C. winterianus (Poaceae), destiláciou vodnou parou. Destiluje sa niekedy cez medovkový list
(Folium melissae) al. vňať (Herba melissae) a silica sa potom označuje ako Ol. melissae indicum.
Výťaţnosť je ~ 0,5 – 1 % silice. Ol. citronellae obsahuje najmä geraniol, cintronelol a citronelal. Z
príbuzného druhu C. martinii var. motia sa získava palmarózová silica (Ol. palmarose, Ol. geranii
indicum), náhradka za Ol. rosae (príp. falšovanie). Citronelová silica sa skoro výhradne pouţíva v
kozmetike, parfumérii ap. Má karminatívny účinok a vo veter. med. tvorí zloţku repelencií proti
hmyzu. Silica má dobré antimikróbiové vlastnosti. Je zloţkou Aqua carminativa.
Citrónový olej – ol. citri, citrónová silica, ČSl 4, získava sa lisovaním čerstvého oplodia plodov
citrónovníka limónového (Citrus limonium RISSO, Rutaceae); 1 kg silice sa získa z oplodia 1500 aţ
3000 citrónov. Obsahuje aţ 90 % (+)-limonénu, citral, citronelal, linalylacetát, geranylacetát, pinén,
kamfén. Pouţíva sa ako karminatívum a aromatikum. Uplatňuje sa aj v potravinárstve a kozmetike.
Čaulmúgrový olej – chaulmoogrový o., ol. hyssopi, získava sa lisovaním za studena lúpaných
čerstvých semien druhov rodu Hydrocarpus (Flacourtiaceae), drevín pochádzajúcich zo Zadnej
Indie, najmä Barmy. Obsahuje kys. chaulmoogrovú, syn. kys. 13-(2-cyklopenten-1-yl)tridekánová
(20 – 75 % podľa proveniencie), hydnokarpovú (0 – 50 %), gorlovú (15 – 20 %), palmitovú (2 – 8 %)
a olejovú (2 – 15 %). Kys., ich estery a soli pôsobia baktericídne, najmä proti M. tbc a M. leprae.
Tvoria zloţku antileprotík.
Erigerónový olej – ol. erigeroni, čes. hnidákový olej, prchavý olej z čerstvých kvitnúcich rastlín
druhov Conyza canadensis (L.) Cron. [Erigeron canadensis L., Leptilon canadense (L.)] Britt.,
Compositae. Obsahuje d-limonén, aldehydy. Je to bledoţltá kvapalina, kt. na vzduchu tmavne a
zahusťuje sa. Má aromatickú vôňu a štipľavú chuť. Je mierne rozp. vo vode, rozp. v 1 obj. alkoholu,
veľmi dobre rozp. v chloroforme, étere.
Esenciálny olej – prchavý o., vysýchavý o.

Éterický olej – silice, ol. aetherea, silice, vyskytujú sa v rôznych častiach rastlín (kvety, plo-dy, listy,
drevo, korene). Sú bohatým zdroijom terpénov. Z rastlín sa získavajú napr. destilá-ciou vodnou
parou, lisovaním a extrakciou.
Eukalyptový olej – ol. eucalypti, eukalyptová silica, získava sa z listov druhu Eucalyptus globulus
(Myrtaceae), osobitne z druhu bohatého na cineol. List obsahuje ~ 1,5 – 3 % silice, kt. hlavný podiel
(70 – 95 %) tvorí 1,8-cineol (eukalyptol). Ďalej sú v liste malé mnoţstvá monoterpénov -pinén, pcymol, triesloviny (elagové) a ~ 2 – 4 % triterpénov (deriváty kys. ursolovej) a flavonoidy. Aplikuje sa
perkutánne ako zloţka mastí pri prechladnutí, bronchitídach, tzv. nosných olejov al. mastí, mazadiel
pri reumatizme, na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. Má
antiseptické a dezinfekčné vlastnosti. Pouţíva sa aj v kozmetike. Vedľajšie zloţky silice dráţdia na
kašeľ, preto sa silica rektifikuje al. pri inhalácii sa dáva prednosť čistému cineolu.
Feniklový olej – ol. foeniculi, prchavý olej zo sušených plodov fenikla obyčajného (Foenicu-lum
vulgare Mill., Umbelliferae). Obsahuje 50 – 60 % anetolu, ~ 20 % fenchónu, pinén, limonén,
dipentén, felandrén. Je to bezfarebná al. bledoţltá kvapalina, feniklovéj vône a chuti. Slabo rozp. vo
vode, rozp. v 1 obj. 90 % alkoholu, veľmi dobre rozp. v chloroforme a étere. Pouţíva sa na
maskovanie nepríjemnej chuti liekov; karminatívum.
Fixný olej – lisované al. tukové oleje, kt. sa pri zohriatí nevyparujú. Pozostávajú zo zmesi
karboxylových kys. a ich esterov. Patria sem tuhé (najmä stearín), polotuhé (najmä palmitín)
a kvapalné látky (najmä oleín). V závislosti od toho, či tuhú, keď sa nanesú vo forme filmu
a exponujú vzduchu sa rozoznávajú vysychavé, polovysychavé a nevysychavé oleje.
Gáfrový olej, rektifikovaný – ol. camphoratum recificatum, japonský gáfrový olej, prchavý o. zo
škoricovníka (Cinnamomum camphora T. Nees & Eberm., Lauraceae). Obsahuje safrol,
acetaldehyd, gáfor, terpinol, eugenol, cineol, d-pinén, felandrén, dipentén, kadinén. Je to
bezfarebná al. ţltkastá kvapalina, gáfrového zápachu, nerozp. vo vode, rozp. v chloroforme, étere,
olejoch a ~ v 3 dieloch alkoholu. Pouţíva sa ako rozpúšťadlo farbív a lakov v priemysle, pri výrobe
mydiel a detergentov, na maskovanie zápachu a ako rubefaciens.
Gaultériový olej – ol. gaultheriae, čes. libavka, angl. Wintergreen, salicylan metylový, metylester
kys. salicylovej. Predtým sa získaval z lístia Gaultheria procumbens, v súčasnosti sa pripravuje
esterifikáciou kys. salicylovej. Veľmi silne dráţdi sliznice, pouţíva sa pri reumatizme a na natieranie.
Geraniový olej – ol. geranii, geraniová silica, získava sa z listov druhu Pelargonium, najmä P.
krappeanum, P. odotratissimum a P. capitatum (Geraniaceae), destiláciou s vodnou parou. Listy
obsahujú ~ 0,1 – 0,2 % silice, kt. hlavný podiel tvorí geraniol (min. 65 %), ~ 40 % citronelolu, linalol,
mentón, geranyltiglinát a geraniol- -glukozid. Silica obsahuje aj kys. pe-largónovú, kt. sa pouţíva
pri výrobe lakov. Olej sa pouţíva ako náhradka za ruţovú silicu (Ol. rosae), pouţíva sa ako
aromatikum a korigens vône. Silica aromatizuje masti (zmäkčujúcu masť – Ung. leniens) a i.,
priemyselne vyrábané a receptúrne pripravované. Pouţíva sa aj v kozmetike.
Haarlemový olej – ol. terebinthinae sulfuratumholandské kv., zmes 1 d. sulfurovaného oleja
z ľanového semena a 3 d. terpentínového oleja. Je toxický, príznaky otravy sú podobné otrave
terpentínovým olejom.
Olej holandských chemikov – liquor hollandicus, etyléndichlorid, 1,2-dichlóretán, CH2Cl–CH2Cl.
Je to bezfarebná kvapalina, kt. sa pouţíva ako org. rozpúšťadlo. Vzniká adíciou chlóru na etylén.
Pôsobí analgeticky, pri vdychovaní vyvoláva narkózu. Polymeruje na vysokomolekulový polymér
(CH2)n, polyetylén (polytén).
Horčicový olej – ol. sinapis, horčicová silica získaná lisovaním semien horčice bielej Semen
sinapis (Sinapis alba, Brassicaceae). Obsahuje alylizotiokyanát. Pouţíva sa vnútorne ako korenie a
emetikum, zvonka ako derivancium a rubefaciencium. Býva zloţkou antireumatických mastí,

mazadiel a kúpeľných prísad. Horčicová silica sa získava aj lisovaním zo semien kapusty čiernej
(Semen sinapis, Brassicaceae). Obsahuje alylizotiokyanát. Pouţíva sa vnútorne ako korenie a
emetikum, zvonka ako antipruriginózum, derivancium a rubefaciencium vo forme mazaní a náplastí.
Hydrogénované oleje – stuţené oleje, vyrábajú sa katalytickou hydrogenáziou prírodných olejov,
sú polotuhé, ich pouţívanie ako masťových základov je obmedzené, ako základ čapíkov sú
nevhodné.
Chaulmoogrový olej – čaulmúgrový olej, ol. hydrocarpi.
Jantárový olej rektifikovaný – získava sa rozkladnou destiláciou jantáru a purifikuje redestiláciou.
Obsahuje zmes terpénov so ţivičnými látkami obsahujúcimi kyslík. Je to bledoţltá aţ ţltohnedá
kvapalina, prchavá, prenikavého zápachu, ostrej štipľavej chuti, nerozp. vo vode, rozp. v 10 obj.
alkoholu, voľne rozp. v chloroforme, étere, sírouhlíku a olejoch.
Jedľový olej – ol. pini, prchavý o. z ihličiek a mladých výhonkov jedle [Abies alba Mill. (A. picea
Lindl., A. pectinea DC.), Pinaceae]. Obsahuje l-pinén, l-limonén, l-bornylacetát. Je to bezfarebná,
číra kvapalina balzamovej vône. terpentínovej chuti. Je nerozp. vo vode, rozp. v 5 obj. 90 %
alkoholu a v étere. Korigens vône a chuti, expektorans.
Kajeputový olej – ol. cajeputi, silica získaná destiláciou získaná z čerstvých listov a vetvičiek
druhov rodu Melaleuca (M. leucadendron L. a i.) čeľade Myrtaceae, kt. rastú v záp. Indii, Tichomorí
a Austrálii. Zápachom sa podobá eukalyptovému oleju. Obsahuje 50 – 60 % eukalyptoilu (cineolu),
l-pinén, terpineol, limonén, seskviterpénalkohol, kajeputol, aldehyd kys. valérovej, maslovej,
benzoovej a i. Je to bezfarebná aţ ţltavá kvapalina, gáfrového zápachu, horkej aromatickej chuti.
Slabo rozp. vo vode, rozp. v 1 vol. % 80 % alkoholu. Pouţíva sa zvonka pri bolestiach zubov, uší,
neuralgiách a reumatizme; vnútorne pri kŕčovitých bolestiach ţalúdka a kolikách, ako expektorans,
antipruriginózum, skabicídum; vo veter. med. ako rubefaciens, miestne antimykotikum.
Kakaový olej – ol. cacao, vedľajší produkt pri získavaní kakaového prášku lisovaním hydraulickými
lismi z praţených a olúpaných semien a klíčkov, príp. z drevených kakaových jadier, tzv. kakaovej
hmoty za tepla, z druhu Theobroma cacao (Sterculiaceae). Semená obsahujú 45 – 57 % tuku (a
purínové deriváty). Tuk má t. t. 32 – 35 °C, čo závisí od skoro konštantného zloţenia jeho
acylglycerolov (60 %), kt. tvorí oleo-palmito-stearan – zmes triacylglycerolov kys. olejovej (39 – 43
%), palmitovej (23 – 25 %) a stearovej (31 – 36 %). Asi 2 % podielu tvoria kys. linolová a arachová.
Aţ do zavedenia polosyntetických tukov mal monopolné postavenie ako základ čapíkov a globúl,
zloţka obalou obdukovaných tbl. a všeo-becne ako pomocná surovina. Výhodou je pomerne úzky
rozsah t. t., blízkej telovej teplote. Nevýhodou je polymorfia.
Kapustový olej – ol. brassicae, získaný lisovaním semien kapusty bielej [Brassica alba (L.) Boiss.]
a kapusty čiernej [Brassica nigra (L.) Koch, Cruciferae]. Slamovoţltá aţ hnedoţltá al. zelenohnedá
kvapalina, nerozp. vo vode, slabo rozp. v alkohole, miešateľná s chloroformom, éterom a
petroléterom. Obsahuje najmä glyceroly kys. olejovej a karboxylové kys. vrátane kys. arachidovej.
Pouţíva sa vo výrobe oleomargarínov, mydiel, ako lubrikancium a šalátový olej. Lisovaním semien
kapusty repky (Brassica napus, Brassicaceae) sa získava repkový olej, kt. sa pouţíva pri výrobe
mydiel, margarínov a lubrikancií.
Kardamómový olej – ol. cardamomi, jeden z najstarších známych esenciálnych olejov. Získava sa
destiláciou zrelých semien kardamómu malabarského (Elettaria cardamomum Maton,
Zingiberaceae). Obsahuje eukalyptol (cineol), terpinén, l-terpinen-4-ol, a jeho mravčan a octan. Je
to bezfarebný al. bledoţltý prchavý olej, charakteristicke, príjemnej vône a chuti. Nerozp. vo vode,
miešateľný s absol. alkoholom. Fenolový koeficient 7,5. Pouţíva sa pri výrobe likérov, sirupov, karí
štiav, pečiva; karminatívum.

Klinčekový olej – ol. caryophyli, olej z klinčekovníka voňavého (Eugenia caryophyllata Thumb.,
Caryophyllus aromaticus L., Myrtaceae). Pozostáva z 82 – 87 % eugenolu, vrátane ~ 10 %
acetyleugenolu, ďalej karyofylín, malé mnoţstvá furfuralu, vanilínu, metylamylketónu. Je to
bezfarebná aţ bledoţltá kvapalina, kt. starnutím tmavne a zahusťuje sa. Je nerozp. vo vode, rozp. v
2 obj. 70 % alkoholu, veľmi dobre rozp. v koncentrovanejšom alkohole, étere, kys. octovej ľadovej.
Pouţíva sa v cukrárstve, ako zubný prášok a v mikroskopii. Lokálne anestetikum (v stomatol.),
antipruriginózum, karminatívum.
Kopaivový olej – ol. copaivae, z kopaivového balzamu (Maracaibo). Obsahuje najmä karyofylén a
kadinén. Je to bezfarebná al. bledoţltá kvapalina, nerozp. vo vode, dobre rozp. v alkohole, étere,
sírouhlíku. Pouţíva sa vo voňavkárstve.
Kôprový olej – ol. anethi, získava sa destiláciou sušených plodov kôpru (Anethum graveolens L,
Umbelliferae). Pouţíva sa ako aromatické karminatívum a zdroj karvónu.
Kopytníkový olej – ol. asari, prchavý olej z podzemku kopytníka kanadského (Asarum cana-dense
L., Aristolochiaceae). Obsahuje najmä terpén (pinén), metyleugenol, borneol, linalool a geraniol. Je
to ţltohnedá kvapalina, aromatického zápachu a chuti.
Koriandrový olej – ol. coriandri, koriandrová silica, získava sa zo zrelých plodov druhu Coriandrum sativum (Apiaceae) destiláciou vodnou parou. Droga obsahuje najmä silicu (~ 1 %), jej
najvýznamnejšie zloţky tvorí (+)-linalol, geraniol, monoterpénové uhľovodíky (20 % – -pinén,
limonén), 1,8-cineol a gáfor. Pach nezrelých plodov al. vňate podmieňuje trans-2-tridecén-1-al.
Pouţíva sa ako karminatívum, aromatikum, pre vysoký obsah linalolu na maskovanie nepríjemného
pachu a chuti rôzných prípravkov, ako zloţka liehovín a aromati-zovaných tabakových výrobkov a
vonných esencií voňaviek. Silica je zloţkou Aqua carmina-tiva a spolu s plodmi zloţkou stomachík,
karminatív a spazmolytík.
Kosodrevinový olej – krumholcový olej, ol. pini pumilionis, kosodrevinová silica. Získava sa z
čerstvého ihličia a mladších konárov druhu Pinus mugo (Pinaceae) destiláciou vodnou parou al.
vodou. Silica tvorí číru, bezfarebnú tekutinu, príp. slabo ţltú, ľahko pohyblivú, charakteristickej
príjemnej vône, aromatickej, neskôr pálivej a horkastej chuti. Pôsobením svetla hustne a tmavne.
Nositeľom vône je najmä po ihličí pachnúci bornylacetát. Ostatné látky sú podobné ako pri
terpentínovom oleji. Silica má sekretolytické, spazmolytické a de-zinfekčné vlastnosti; externe
pôsobí hyperemizujúco. Pouţíva sa najmä ako sprejové a inha-lačné expektorans (má menej
dráţdivých pinénov ako Ol. terebinthinae). Tvorí prísadu do kúpeľov, sprejov na zlepšenie ovzdušia
uzavretých priestorov (sály kín, divadiel ap.), liniment a mastí proti nádche, zápalu horných
dýchacích ciest). Pouţíva sa v inhalačných rozt.
Krotónový olej – ol. crotonis, ol. tigli, krotónový olej, získava sa lisovaním lúpaných a roz-drvených
semien malého, vţdyzeleného stromu ázijských trópov Croton tiglium (Euphorbia-ceae). Semená
obsahujú 30–50 % oleja zloţeného z voľných kys., neutrálneho tuku a ţivice, v kt. sa nachádza
jedovatý polyester diterpénového alkoholu forbolu a kys. tiglínová. Okrem toho semená obsahujú aj
dva acylglyceroly laxatívnych vlastností bez dráţdivého účinku a izogvanidínribozid (krotonozid:
Veľmi jedovaté semená pôsobia drasticky laxatívne pre obsah oleja. Krotonozid zniţuje TK a tonus
izolovaného čreva a stimuluje izolovanú materni-cu. Semená sa na Ďalekom východe v ľudovom
liečiteľstve pouţívajú ako drastické laxatívum a lisuje sa z nich olej, pouţívaný vo veter. med.
Forboly sú kokancerogény.
Kukuričný olej – ol. maydis, olej získaný lisovaním z klíčkov semien kukurice siatej (Zea mays L.,
Poaceae). Je mimoriadne bohatý na vitamín E, obsahuje acylglyceroly kys. olejovej (~ 45 %), kys.
linolovej (~40 %) a kys. linolénovej (~ 5 %) Pre vysoký obsah nenasýtených karboxylových kys. sa
pouţíva ako dietetikum pri hypercholesterolémii.

Kuskusový olej – získava sa destiláciou koreňa Vetivera zizanioides (L.) Hitch. & Chase,
Graminae, rastúcej v Jave, Indii, na ostrove Reunion a Haiti. Obsahuje seskviterpénové ketóny (- a
-vetivóny, vetivenoly (vetiveroly, vetiverové alkoholy) vetivenyl vetivenát, kys. vetivenovú
(C15H22O2), kys. palmitovú, benzoovä a vetivén (C15H24). Je to hnedá al. hnedočervená viskózna
kvapalina, nepríjemného zápachu po dreve, kt. sa zlepšuje starnutím. Pouţíva sa vo výrobe mydiel
a voňaviek.
Ľanový olej – ol. lini, získava sa lisovaním za studena al. extrakciou semien druhu Linum
usitatissimum (Linaceae). Je to číra ţltá aţ ţltohnedá tekutina charakteristického pachu. Na
vzduchu hustne a tmavne. Tuhne pri –20 °C. Semená obsahujú aţ 35 – 45 % oleja. Obsahuje
viacero proteínov a slizov je viac al. menej silno zafarbený a má relat vysoké číslo kyslosti. Na
potravinárske účely sa odkysľuje a odfarbuje. Obsah acylglycerolov nenasýtených kys. je relat.
vysoký. Ide najmä o kys. linolénovú (25 – 55 %), olejovú (15 – 35 %), linolovú (5 – 13 %). Obsahuje
aj nasýtené kys. – v menších mnoţstvách, napr. kys. myristovú, palmitovú, stearovú (4 – 9 %),
arachovú (0,2–1 %) a i. Je to cenná surovina, náš najdôleţitejší nevysy-chavý olej, preto sa pouţíva
najmä technicky (výroba lakov, fermeţí, olejových farieb ap.). Farm. sa pouţíva ako surovina na
prípravu emulzií, nenasýtených kys., výrobu mydiel ap.
Levanduľový olej – ol. levandulae, levanduľová silica, olej z kvetov levandule úzkolistej (Lavandula
angustifolia, Lamiaceae), destilovanou vodou levanduľová silica. Silica obsahuje najmä estery
linalolu (~ 34 %), linalol, menej nerol, borneol, geraniol, cineol a karyofylén. Pouţíva sa ako
dezinficiens (účinnejšie ako fenol), iritans a derivans, korigens pachov; tvorí zloţku derivačných
mastí a rozt.
Majoránkový olej – ol. origani, prchavý olej získaný z púčikov majoránky (Origanum vulgare L.,
Labiatae). Obsahuje karvakrol, terpény. Je to svetloţltá kvapalia, veľmi dobre rozp. vo vode, dobre
rozp. v alkohole. Pouţíva sa v parfumérii.
Makasarový olej – angl. macassar oil, syn. kusumový, konový, pakový olej, ţltavá kvapalina
príjemnej vône získaná z jadierok cejlónskeho duba (Schleichera trijuga Willd., Sapindaceae)
rastúceho v Indii, Barme, na Srí Lanke, Jave. Obsahuje glyceridy kys. olejovej, arachidonovej,
palmitovej, steárovej, voľnú kys. octovú, nezmydelniteľný zvyšok vrátane glykozidov obsahujúcich
kyanid, kt. sa odstraňujú rafináciou. Pouţíva sa na prípravu vlasových olejov.
Makový olej – ol. papaveris, získava sa vylisovaním semien maku siateho (Papaver somni-ferum
L., Papaveraceae), zdroj ópiových alkaloidov. Je to svetloţltá, číra, riedka kvapalina, príjemého
pachu a chuti. V tenkých vrstvých na vzduchu vysýcha, pri teplote 0 °C ostáva číry. Semená
obsahujú ~ 40 – 50 % oleja, zloţeného z glycerolov kys. linolovej (~ 60 %), olejovej (30 %), menej
palmitovej a stearovej (~ po 7 %). Vyuţíva sa v potravinárstve a v ma-liarstve. Na th. účely sa
pouţíva na prípravu emulzií na externé i interné ciele, ako zloţka mastí ap.
Mandľový olej – 1. nitrobenzén; 2. ol. amygdalae, čistený sa získava lisovaním semien horkej
variety druhu Amygdalus communis (Rosaceae), zriedka sladkej, var. sativa seu dulcis. Je to
nevysychavý olej zo sušených kôstkovíc horkých mandlí a i. rastlín obsahujúcich amygdalín, ako sú
marhule, čerešne, slivky a broskyne. Je to bezfarebná aţ ţltá kvapalina charakteristického zápachu
a chuti po benzaldehyde. Obsahuje glyceroly kys. olejovej (~ 80 %) a linolovej. Patrí k najdrahším
olejom. Je veľmi jedovatý (obsahuje kyanovodík). Je mierne rozp. vo vode, miešateľný z alkoholom,
éterom, olejmi. Pouţíval sa ako antipruriginózum a na prípra-vu likérov a potravín (moţno pouţiť len
o. bez HCN). Slúţi aj ako emoliens a vehikulum hydrofóbnych liekov (inj., rozt. kv.) a pouţíva sa aj v
kozmetike na výrobu mydiel a ako olej do jemných mechanizmov, ako sú hodinky a strelné zbrane.
Katartikum.

Marhuľový olej – ol. persicae, olej získaný lisovaním jadier broskýň (Prunus persica seu Persica
vulgaris) al. marhúľ (Prunus armeniaca seu Armeniaca vulgaris, Amygdalaceae); pouţíva sa ako
vehikulum.
Olej z materinej dúšky obyčajnej – ol thymi silica získaná z dúšky obyčajnej (Thymus vulgaris L.,
Lamiaceae), silica, kt. sa pripravuje destiláciou vodnou parou. Obsahuje 20 – 40 % tymolu a
karvakrolu, cymén, linalool, bornylacetát. Je to bezfarebná aţ červenohnedá kvapalina, príjemnej
vône, ostrého zápachu. Dobre sa rozpúšťa vo vode a v 2 obj, 80 % alkoholu. Pouţíva sa ako
expaktorans, antiseptikum, rubefaciens, antipruriginózum, karmina-tívum, anthelmintikum, prísada
do mazadiel, najmä protireumatických, zloţka ústnych vôd a zubných pást, mydiel, koreninových
extraktov a i. Je zloţkou mnohých čajovín, kvapiek, rozt., príp. inhalačných prípravkov. Tymol
izolovaný zo silice sa získava skôr z plodov Trachyspermum ammi (Apiaceae), Fructus ajowani
pestovaného v Etiópii, Arábii a Indii; pripravuje sa aj parciálnou syntézou z piperitónu, m-krezolu a
p-cymolu.
Mätový olej – ol. menthae piperitae, olej z mäty piepornej (Menthae piperita L., Lamiaceae), ČSL 4.
Prchavý olej, kt. sa pripravuje destiláciou s vodnou parou. Pouţíva sa ako karminatívum,
choleretikum a koringens. Zo silice sa ochladením vylučuje mentol; min. 50 % celkového mentolu
vrátane 5 – 9 % esterov vypočítaných ako mentylacetát; mentylizovalerát, mentón, inaktívny pinén,
l-limonén, kadinén, felandrén, trocha acetaldehydu, izovaleryl-adehydu, amylalkoholu,
dimetylsulfidu. Jap. olej známy ako olej Poho je tekutá časť, kt. zostáva po oddelení mentolu z oleja
®
®
z Mentha arvensis L. Labiatae (Colpermin , Mintec ).
Medovkový olej – ol. melissae, prchavý olej z medovky lekárskej (Melissa officinalis L., Labiatae).
Obsahuje najmä citral. Je to ţltozelená tekutina, prakticky nerozp. vo vode, rozp. v alkohole;
→Melissa officinalis.
Minerálny olej – petrolatum liquidum, ťaţký minerálny o., tekutý parafín, zmes kvapalných
uhľovodíkov získaná z petroleja, špecifická hmotnosť 0,845 – 0,905. Pouţíva sa ako katartikum,
rozpúšťadlo a vehikulum. Ľahký (biely) minerálny o. je zmes uhľovodíkov so špecifickou
hmotnosťou 0,818 – 0,880. Pouţíva sa ako vehikulum a laxatívum.
Mirbanov olej – nitrobenzén.
Mrlíkový olej – ol. chenopodii, jeruzalemský, mexický, španielsky čaj, ambrózia. Jeho účin-nou
súčasťou je askaridol. Získava sa z čerstvých nadzemných častí, najmä kvetov a plodov mrlíka
(Chenopodium ambrosodides L. var. anthelminticum (L.) Aellen, Chenopodiaceae). Je to
bezfarebná aţ ţltá kvapalina, charakteristického nepríjemného zápachu a chuti. Je nerozp. vo vode,
rozp. v 8 obj. 70 % alkoholu, čiastočne rozp. v kys. octovej ľadovej; pouţíva sa ako anthelmintikum
®
®
®
(Chenopodiol , Chenoposan , Chenoposetten ).
Muškátový olej – ol. myristicae, získava sa lisovaním al. destiláciou sušených jadierok muškátových semien (Myristica fragrans Houtt., Myristicaceae). Obsahuje 60 – 80 % d-kamfénu, ~ 8 %
d-pinénu, dipentén, d-borneol, l-terpineol, ~ 6 % geraniolu, safrolu a ~ 4 % myristicínu. Za
halucinogénne účinky muškátových semien je zodpovedný myristicín a elemicín. Lisovaný olej je
oranţovočervená aţ červenohnedá mäkká látka, muškátovej vône a zápachu. Čiastočne rozp. v
studenom alkohole, skoro úplne rozp. v horúcom alkohole, voľne rozp. v chloroforme a étere.
Rubefaciens. Destilovaný olej je bezfarebná al. bledoţltá kvapalina, muškátovej vône a chuti.
Nerozp. vo vode, rozp. v 1 obj. alkoholu, 3 obj. 90 % alkoholu. Poţitie väčšieho mnoţstva oleja
vyvoláva narkózu, delírium a exitus. Pouţíva sa ako korigens, karminatívum.
Myrtový olej – ol. myrtae, prchavý olej z listov druhu Myrtus communis L., Myrtaceae. Obsa-huje dpinén, eukalyptol, dipentén, gáfor. Je to ţltá aţ zelená kvapalina príjemnej vône. Nerozp. vo vode,
rozp. v alkohole, chloroforme a étere.

Nerolový olej – ol. neroli, ol. aurantii floris, ol. naphae, nerolová silica, silica pomarančových
kvetov. Získava sa z čerstvých kvetov druhu Citrus aurantium subsp. amara, syn. C. amara
(Rutaceae), destiláciou vodnou parou al. extrakciou (enfleurage). Lisovaním oplodia sa získava O.
aurantii amari, kt. obsahuje najmä limonén a i. terpénové uhľovodíky (aţ 90 %). Ol. neroli obsahuje
terpénové alkoholy, ako je linalol (aţ 30 %), nerolidol (6 %), geraniol (voľný a esterovo viazaný), pre
arómu dôleţitý jasmón, metylester kys., antrqanilovej (~ 0,6 %), limonén a indol. Z 1 kg čerstvých
kvetov sa vyťaţí ~ 1 g silice a 1 kg aromatickej vody ako vedľajší produkt. Pouţíva sa vo
voňavkárstve (tvorí zloţku kolínskej vody), ako čuchové a chuťové korigens a má aj antibaktériové
účinky. Z listov materskej rastliny sa destiláciou vodnou parou izoluje silica Ol. petitgrain (Ol.
aurantii folii), obsahujúca najmä linalol, nerol a geraniol; pouţíva sa podobne ako Ol. neroli.
Niaouilový olej – ol. niaouili, niaoulová silica, získava sa z rozličných druhov rodu Melaleuca
(Myrtaceae), rastúcich najmä na Malajských ostrovoch, v Austrálii, pestovaných na Jáve, v Novej
Kaledónii a juţ. Vietname, kde tvoria lesy. Obsahuje najmä cineol. Pouţíva sa ako dezinficiens,
expektorans, tvorí zloţku mastí pri rinitíde, reumatizme, podobne ako ol. eucalypti.
Olivový olej – ol. olivae, nevysýchavý olej získaný lisovaním zrelých plodov olivy európskej (Olea
europaea var. sativa, Oleaceae). Je to slabo ţltkastá al. zelenoţltkastá kvapalina,
charakteristického slabého zápachu, jemnej chuti, pri teplote 15 °C má byť číry (olej na inj. pri 10
°C). Mierny zákal al. zahmlenie má zmiznúť pri teplote 40 °C (pri oleji na inj. pri 13 °C). Olej sa pri
teplote +5 °C kalí a tuhne pri 0 °C. Získava sa z duţiny oplodia zelených kôstkovíc. Na farm. účely
sa nechá vytekať z rozdrveného oplodia samovoľne, bez tlaku (panenský olej) al. lisovaním za
studena. Pri druhom lisovaní sa získava technický, tzv. drevný olej. Moţno ho skladovať 2 – 3 r. Je
nevysychavý, obsahuje glyceroly kys. olejovej (80 – 85 %), palmitovej (8 – 15 %), linolovej (5 – 15
%) a ~ 2 % skvalénu. Menšiu zloţku tvorí skvalén (do 0,7 %), fytosterol a tokoferoly (~ 0,2 %.
Pouţíva sa ako jedlý olej, pri výrobe mastí, náplastí, ako cholekinetikum a ako vehikulum (inj., rozt.
kv.), laxatívum, emoliens.
Pačoulový olej – ol. patchouli, esenciálny olej z listov rozličných druhov Labiatase [Pogostemon
cablin (Blanco) Benth. (P. patchouli Pellet var. suavis Hook, f., Labiatae]. Hlavnou zloţkou je
pačulový alkohol, menšie zloţky tvorí pačulén, azulén, eugenol a rôzne seskviterpény. Je to ţltavá
aţ zelenoţltavá aţ tmavohnedá olejovitá kvapalina, intenzívnej trvalej vône. Pouţíva sa vo
voňavkárstve.
Palinový olej – ol. Artemisiae absinthii, z paliny pravej (Artemisia absinthii), silica obsahujúca
felandrón, chamazulén, kadinén, tujón a tujylalkohol. Je to hnedozelená prchavá kvapalina, ľahko
rozp. vo vode, v 2 obj. 80 % alkoholu a étere. Pouţíva sa na ochutenie vermutu, predtým absintu,
ako anthelmintikum a antimalarikum.
Parafínový olej – tekutý parafín, Paraffinum liquidum. Bezfarebná číra kvapalina, bez zápachu, bez
fluorescencie. Je to zmes nasýtených kvapalných uhľovodíkov, kt. vrú pri teplote > 360 °C. Pouţíval
sa ako laxatívum. Pridáva sa ako vehikulum k masťovým základom.
Olej z paprade samčej – ol. filicis maris.
Petržlenový olej – ol. petroselini, petrţlenová silica, prchavý olej získaný zo semien petrţlena
(Petroselinum hortense, Hoffm. (P. sativum Hoffm., Carum petroselinum Benth. & Hook.,
Umbelliferae). Obsahuje najmä apiol, terpén, l-pinén. Je to bezfarebná al. ţltá kvapalina.
Emenagogum a abortívum.
Pimentovníkový olej – ol. pimentae, prchavý olej získaný z pimentovníka lekárskeho (Pimenta
officinalis Lind., Myrtaceae). Obsahu 65 – 75 % fenolov vypočítaných ako eugenol a seskviterpén.
Je to bezfarebná, ţltá al. červenkastá kvapalina zápachu po pimentovníku. Veľmi ľahko rozp. vo
vode a v 2 obj. 70 % alkoholu. Karminatívum.

Platesový olej – ol. jecoris hippoglossi, čes. olej kambalí, olej z pečene rýb druhov rodu
Hippoglossus (Pleuronectidae), ţijúcich v Atlantickom oceáne. Obsahuje min. 30 000 m. j. vitamínu
A a 600 m j. vitamínu D; zloţenie kys. acylglycerolov je podobné ako v ol. jecoris aselli. Pouţíva sa
ako ol. jecoris aselli.
Podzemnicový olej – ol. arachidis, získava sa lisovaním zrelých a lúpaných semien druhu Arachis
hypogaea (Fabaceae). Semená obsahujú aţ 25 – 50 % oleja, kt. sa získava z lúpaných semien
lisovanám za studena al. extrakciou benzínom; extrahovaný olej sa musí rafinovať. Olej je
polovysychavý, svetloţltý, jeho produkcia spolu so sójovým je medzi jedlými olejmi na prvom mieste
na svete; má mimoriadne dobrú kvalitu. Obsahuje najmä triacylglyceroly kys. olejovej (60 %),
linolovej (25 %), menšie mnoţstvá palmitovej, stearovej, arachovej a lignocerovej (z kaţdej po 5 %).
Pouţíva sa najmä v potravinárstve – ako nutričný olej. Farm. význam má ako výborné vehikulum i.
m. inj. (pri horúcovzdušnej sterilizácii inj. a skla-dovaní sa mení iba nepatrne) a ako zloţka
linimentov a náplastí.
Polejový olej – ol. pulegiii, ol. hedeomae, prchavý olej z druhu Mentha pulegium L., Labiatae.
Obsahuje ~ 85 % pulegónu. Je to bledoţltá aţ zelenoţltá kvapalina, aromatickej vône podobnej
mäte a aromatickej chuti. Prchavý olej z listov druhu Hedeoma pulegioides (L.) Pers., Labiatae
obsahuje najmä pulegón, kys. octovú, mravčiu a izoheptovú. Je to bledoţltá kvapalina, aromatickej
vône. Pouţíva sa ako aromatické karminatívum.
Pomarančový olej – ol. neroli.
Rascový olej – ol. carvi, získava sa destiláciou zrelých plodov rasce (Carum carvi L., Umbelliferae).
Obsahuje 53 – 63 % karvónu, d-limonén. Je to bezfarebná al ţltá kvapalina, starnutím tmavne a
hustne. Nerozp. vo vode, rozp. v 8 dieloch 80 % al. 1 obj. 90 % alkoholu. Pouţíva sa pri výrobe
likérov a voňavých mydiel, cukríkov a pečiva, ako aj vo farm. ako karminatívum.
Prehľad rastlinných olejov
Rastlinné tuky sa delia na: 1. tuhé – kakaové maslo (Butyrum cacao), kokosový tuk, palmový tuk; 2.
tekuté – oleje, kt. môţu byť vysychavé a nevysychavé.
Podľa schopnosti ţivičnatieť sa oleje delia na vysychavé, polovysychavé a nevysychavé.
Okrem toho sa rozoznávajú oleje indiferentné a oleje so špecifickými účinkami. K indiferentným
olejom patria: kukuričný, ľanový, makový, mandľový, olivový, podzemnicový, repkový, sezamový,
slnečnicový a sójový olej. Droga s vysokým obsahom oleja je Lycopodium. Oleje so špecifickým
pôsobením zahrňujú: chaulmoogrový, krotónový, ricínový, rybí olej a i. Tieto oleje obsahujú
rozpustené látky (napr. vitamíny). Pouţívajú sa ako súčasť masťoyých a krémových základov (ol.
olivae, ol. helianthi, ol. arachidis, ol. ricini a i.). V parenterálnych rozt. sa pouţíva slnečnicový a
olivový olej s číslom kyslosti < 0,3 ako rozpúšťadlo pohlavných hormónov a vitamínov. Pri oxidácii
vzdušným kyslíkom vznikajú oxidy, kt. ďalej polymerizujú za vzniku tvrdého filmu. Táto vlastnosť o. sa
vyuţíva pri výrobe lakov a farieb. Dvojité väzby nenasýtených karboxylových kys. sa môţu tieţ
hydrogenovať, čím vznikajú polotuhé aţ tuhé tuky, kt. sa pouţívajú v potravinárstve. Nevysychavé
oleje - druh fixných olejoch; patrí sem mandľový, sójový a olivový o. Pouţívajú sa v potravinárstve.
Anízový olej — prchavý olej z plodov bedrovníka anízového (lllicium anisatum L (Pimpinella
anisum) alebo /. verum, Magnoliacea). Obsahuje najmä anetol, safrol a eugenol. Je to bezfarebná
aţ mierne naţltlá kvapalina, kt. tuhne pre vysoký obsah trans-anetolu pri teplote 15 aţ 19 °C. Má
príjemný zápach, aromatickú sladkastú chuť. Je súčasťou prípravkov pouţívaných ako
karminatívum.a expektorans, pouţíva sa ako korigens chuti a vône. Zvonka sa pouţíva ako súčasť
derivačných mazadiel a repelentov. Dlhým skladovaním na svetle a za prístupu vzduchu vzniká z
anetolu dianetol a z anízalkoholu dianizón, kt. znehodnocujú silicu.
Arašídový olej – podzemnicový olej, ol. arachidis.

Bardanový olej – ol. bardanae, pripravuje sa maceráciou lopúchového koreňa (radix bardanae) s
podzemkoch bez vedľajších koreňov a nadzemných častí druhov Arctium (Ä. lappa, Ä. minus a i.,
Asteraceae). Pouţíva sa ako zloţka kozmetík. Droga obsahuje ~ 25-45 % inulínu, slizy (60 %), silicu
(0,06-018 %), org. kys. (maslovú, izovalérovú, octovú), vyššie karboxylové kys., alifatické aldehydy a
uhľovodíky, polyacetalény, lignanolid arktinín, horčiny, steroly a kys. y-guanidino-n-octovú.
Bavlnový olej – ol. gossypii, nevysýchavý olej získaný lisovaním semien pestovanej variety bavlny
(Gossypium herbaceum L.). Pouţíva sa pri výrobe mydiel, oleomargarínov, lubrikancií, kozmetických
prípravkov ako jedlý olej, vo veter. med. na odvšivovanie.
Bazaltový olej – ol. basilicum, prchavý olej z listov bazalky pravej (Ocimum basilicum L,
Lamiaceae). Obsahuje metylchavikol, eukalyptol, linalool a estragol. Je toţltkastá aţ zelená
kvapalina aormatickej vône, skoro nerozp. vo vode, rozp. v 2 obj. 80 % alkoholu, miešateľná s éterom
a chloroformom.
Bergamotový olej – ol. bergamottae, bergamotová silica, získava sa z čerstvého oplodia plodov
citrónovníka (Citrus aurantium L, subsp. bergamottae (RISSO et POIT.) ENGL Obsahuje ~ 50 %
(+)limonénu, 35 % (–)-linylacetátu, 10 – 15 % (–)-linalolu a dihydrokumínalkoholu. Charakteristický
je vysoký obsah (asi 5%) bergapténu (5-metoxyfuranokumarínu), kt. môţe vyvolať dermatitídy.
Pouţíva sa ako korigens vône, je súčasťou kozmetických prípravkov na opaľovanie.
Borievkový olej – ol. juniperi, borievková silica, borievková silica (čes. jalovcová silice), získava sa
destiláciou plodov borievky (Juniperus sabina L., Cupressaceaé). Obsahuje sabinol (35-55 %),
sčasti voľný a sčasti vo forme sabinylacetátu, ďalej kadién, pinén, sugiol a xantoperol. Je to bezfarebná alebo svetloţltá kvapalina, ľahko rozp. vo vode a alkohole. Pouţíva sa ako zloţka
metabolických, diuretických, antireumatických a neuralgických čajovín. Pouţíva sa ako zloţka
rubefacienčných mazadiel (iritans-derivans); emenagogum a anthelmintikum a abortívum.
Borovicový olej – ol. pini pumilionis, olej z borovice horskej kosodrevinovej, kosodrevinová silica,
získava sa z čerstvého ihličia a mladších konárov druhu Pinus mugo (Pinaceae), destiláciou vodnou
parou. Je to číra, bezfarebná, príp. slabo ţltá tekutina, ľahko pohyblivá, charakteristickej príjemnej
vône (bomylacetát), aromatickej, neskôr pálivej a horkastej chuti. Pôsobením svetla hutne a
tmavne. Zloţením sa podobá O. terebinthinae (obsahuje pinény, silvestrén, kadinéín, karén,
limonén, anízový aldehyd a felandrén). Silica má sekretolytické, spazmolytické a dezinfekčné
vlastnosti; externe pôsobí hyperemizujúco. Pouţíva sa ako sprejové a inhalačné expektqrans. Tvorí
prísadu do kúpeľov, sprejov na zlepšenie ovzdušia uzavretých priestorov (sály kín, divadiel ap.),
liniment a mastí proti nádche, pri chorobách horných dýchacích ciest ap.
Brezový olej – ol. betulae. silica získaná z brezy (Betula lenta); obsahuje metylsalieylát.
Broskyňový olej – ol. persicae, olej získaný lisovaním jadier broskýň (Prunus persica seu Persica
vulgaris) alebo marhúľ (Prunus armeniaca seu Armeniaca vulgaris, Amygdalaceae); pouţíva sa ako
vehikulum.
Cedrový olej – ol. arboris vitae, tujový olej.
Cesnakový olej – ol. alii sativi, prchavý olej z hľúz alebo celej rastliny Alium sativum L., Liliaceae.
Obsahuje alylpropyldisulfid, dialylsulfid, alylsuifid. Je to ţltkastá kvapalina, silného cesnakového
zápachu, Anthelmintikum, rubefaciens.
Citronelový olej – ol. citronellae, citronelová silica, získava sa z druhov rodu Cymbopogon, najmä C.
winteríanus (Poaceae), destiláciou vodnou parou. Destiluje sa niekedy cez medovkový list (Folium
melissae) alebo vňať (Herba melissae) a silica sa potom označuje ako Ol. melissae indicum.
Výťaţnosť je ~ 0,5-1 % silice. Ol. citronellae obsahuje najmä geraniol, dntronelol a eitronelalebo Z
príbuzného druhu C. martinii var motia sa získava palmarózoyá silica (Ol. palmarose, Ol. geranii
indicum), náhradka za Ol. rosae (príp. falšovanie). Citronelová silica sa skoro výhradne pouţíva v

kozmetike, parfumérii ap. Má karminatívny účinok a vo veter. med. tvorí zloţku repelencií proti hmyzu.
Silica má dobré antimikróbiové vlastnosti. Je zloţkou Áqua carminativa.
Citrónový olej – ol. citrí, citrónová silica, ČSI 4, získava sa lisovaním čerstvého oplodia plodov
citrónovníka limónového (Citrus limonium RISSO, Rutaceae); 1 kg silice sa získa z oplodia 15003000 citrónov. Obsahuje aţ 90 % (+)-limonénu, citral, eitronelal, linalylacetát, geranylacetát, pinén,
kam-fén. Pouţíva sa ako karminatívum a aromatikum. Uplatňuje sa aj v potravinárstve a kozmetike.
Čaulmúgrový olej – chaulmoogrový o., ol. hyssopi, získava sa lisovaním za studená lúpaných
čerstvých semien druhov rodu Hydrocarpus (Flacourtiaceae), drevín pochádzajúcich zo Zadnej Indie,
najmä Barmy. Obsahuje kys. chaulmoogrovú, syn. kys. 13-(2-cyklopenten-1-yl)tridekánová (20 – 75 %
podľa proveniencie), hydnokarpovú (0 – 50 %), gorlovú (15 – 20 %), palmitovú (2 – 8 %) a olejovú (2 –
15 %). Kys., ich estery a soli pôsobia baktericídne, najmä proti M. tbc a M. íeprae. Tvoria zloţku
antileprotík.
Erigerónový olej -ol. erigeroni, čes. hnidákový olej, prchavý olej z čerstvých kvitnúcich rastlín druhov
Conyza canadensis (L.) Cron. [Erigeron canadensis L., Leptilon canadense (L)] Britt., Compositae.
Obsahuje d-limonén, aldehydy. Je to bledoţltá kvapalina, kt. na vzduchu tmavne a zahusťuje sa. Má
aromatickú vôňu a štipľavú chuť. Je mierne rozp. vo vode, rozp. v 1 obj. alkoholu, veľmi dobre rozp.
v chloroforme, étere.
Esenciálny olej – prchavý o., vysýchavý o.
Éterický olej – silice, ol. aetherea, silice, vyskytujú sa v rôznych častiach rastlín (kvety, plody, listy,
drevo, korene). Sú bohatým zdroijom terpénoy. Z rastlín sa získavajú napr. destiláciou vodnou parou,
lisovaním a extrakciou.
Eukalyptový olej – ol. eucalypti, eukalyptová silica, získava sa z listov druhu Eucalyptus globulus
(Myrtaceae), osobitne z druhu bohatého na cineol. List obsahuje - 1,5-3 % silice, kt. hlavný podiel
(70-95 %) tvorí 1,8-cineol (eukalyptol). Ďalej sú v liste malé mnoţstvá monoterpénov a-pinén, pcymol, triesloviny (eiagové) a ~ 2-4 % triterpénov (deriváty kys. ursolovej) a flayo-noidy. Aplikuje sa
perkutánne ako zloţka mastí pri prechladnutí, bronchitídach, tzv. nosných olejov alebo mastí,
mazadiel pri reumatizme, na inhaláciu perorálne pri kataroch horných dýchacích ciest a pri astme. Má
antiseptické a dezinfekčné vlastnosti. Pouţíva sa aj v kozmetike. Vedľajšie zloţky silice dráţdia na
kašeľ, preto sa silica rektifikuje alebo pri inhalácii sa dáva prednosť čistému cineolu.
Feniklový olej – ol. foeniculi, prchavý olej zo sušených plodov fenikla obyčajného (Foeniculum
vulgare Milí., Umbelliferae). Obsahuje 50 – 60 % anetolu, ~ 20 % fenchónu, pinén, limonén,
dipentén, felandrén. Je to bezfarebná alebo bledoţltá kvapalina, feniklovéj vône a chuti. Slabo rozp.
vo vode, rozp. v 1 obj. 90 % alkoholu, veľmi dobre rozp. v chloroforme a étere. Pouţíva sa na
maskovanie nepríjemnej chuti liekov; karminatívum.
Fixný olej – lisované alebo tukové oleje, kt. sa pri zohriatí nevyparujú. Pozostávajú zo zmesi
karboxylových kys. a ich esterov. Patria sem tuhé (najmä stearín), polotuhé (najmä palmitín) a
kvapalné látky (najmä oleín). V závislosti od toho, či tuhú, keď sa nanesú vo forme filmu a exponujú
vzduchu sa rozoznávajú vysychavé, polovysychavé a nevysychavé oleje.
Gáfrový olej, rektifikovaný – ol. camphoratum recificatum, japonský gáfro-vý olej, prchavý o. zo
škoricovníka (Cinnamomum camphora T. Nees & Eberm., Lauraceae). Obsahuje safrol,
acetaldehyd, gáfor, terpinol, eugenol, cineol, d-pinén, felandrén, dipentén, kadinén. Je to bezfarebná
alebo ţltkastá kvapalina, gáfrového zápachu, nerozp. vo vode, rozp. v chloroforme, étere, olejoch
a ~ v 3 dieloch alkoholu. Pouţíva sa ako rozpúšťadlo farbív a lakov v priemysle, pri výrobe mydiel a
detergentov, na maskovanie zápachu a ako rubefaciens.

Gaultériový olej – ol. gaultheriae, des. libavka, angi. Vvlntergreen, salicylan metylový, metylester kys.
salicylovej. Predtým sa získaval z lístia Gaulthería procumbens, y súčasnosti sa pripravuje
esterifikádou kys. salicylovej. Veľmi silne dráţdi sliznice, pouţíva sa pri reumatizme a na natieranie.
Geraniový olej – ol. geranii, geraniová silica, získava sa z listov druhu Pelargonium, najmä P.
krappeanum, P. odotratissimum a P. capitatum (Geraniaceae), destiláciou s vodnou parou. Listy
obsahujú - 0,1-0,2 % silice, kt hlavný podiel tvorí geraniol (min. 65 %), ~ 40 % citronelolu, linalol,
mentón, geranyltigiinát a geraniol-p-glukozid. Silica obsahuje aj kys. pelargónovú, kt. sa pouţíva pri
výrobe lakov. Olej sa pouţíva ako náhradka za ruţovú silicu (Ol. rosae), pouţíva sa ako aromatikum
a korigens vône. Silica aromatizuje masti (zmäkčujúcu masť - Ung. leniens) a i., priemyselne
vyrábané a receptúrne pripravované. Pouţíva sa aj v kozmetike.
Haarlemový olej – ol. terebinthinae sulfuratumholandské kv., zmes 1 d. sulfurovaného oleja z
ľanového semena a 3 d. terpentínového oleja. Je toxický, príznaky otravy sú podobné otrave
terpentínovým olejom.
Olej holandských chemikov – liquor hoilandieus, etyléndichlorid, 1,2-dich-lóretán, CH2CI-CH2CI.
Je to bezfarebná kvapalina, kt. sa pouţíva ako org. rozpúšťadlo. Vzniká adíciou chlóru na etylén.
Pôsobí analgeticky, pri vdychovaní vyvoláva narkózu. Polymeruje na vysokomolekulový polymér
(CH2)n, polyetylén (polytén).
Horčicový olej – ol. sinapis, horčicová silica získaná lisovaním semien horčice bielej Semen
sinapis (Sinapis alba, Brassicaceae). Obsahuje alylizotiokyanát. Pouţíva sa vnútorne ako korenie a
emetikum, zvonka ako derivancium a rubefaeieneium. Býva zloţkou antireumatických mastí, mazadiel a kúpeľných prísad. Horčicová silica sa získava aj lisovaním zo semien kapusty čiernej (Semen
sinapis, Brassicaceae). Obsahuje alylizotiokyanát. Pouţíva sa vnútorne ako korenie a emetikum,
zvonka ako antipruriginózum, derivancium a rubefaciencium vo forme mazaní a náplastí.
Hydrogénoyané olej – stuţené oleje, vyrábajú sa katalytickou hydrogená-ziou prírodných olejov, sú
polotuhé, ich pouţívanie ako masťových základov je obmedzené, ako základ čapíkov sú nevhodné.
Chaulmoogrový olej – čaulmúgrový olej, ol. hydrocarpi.
Jantárový olej rektifikovaný – získava sa rozkladnou destiláciou jantáru a purifikuje redestiláciou.
Obsahuje zmes terpénov so ţivičnými látkami obsahujúcimi kyslík. Je to bledoţltá aţ ţltohnedá
kvapalina, prchavá, prenikavého zápachu, ostrej štipľavej chuti, nerozp. vo vode, rozp. v 10 obj.
alkoholu, voľne rozp. v chloroforme, étere, sírouhlíku a olejoch.
Jedľový olej – ol. pini, prchavý o. z ihličiek a mladých výhonkov jedle [Abies alpa Miíl. (A. picea
LindL, A. pectinea DC), Pinaceae]. Obsahuje /-pinén, /-limonén, /-bomylacetát. Je to bezfarebná, číra
kvapalina balzamovej vône. terpentínovej chutí. Je nerozp. vo vode, rozp. v 5 obj. 90 % alkoholu a v
étere. Korigens vône a chuti, expektorans.
Kajeputový olej – ol. cajeputi, prchavý olej získaný z čerstvých listov a vetvičiek druhov rodu
Melaleuca (M. leucadendron L. a i.) čeľade Myrtaceae. Obsahuje 50 – 60 % eukalyptoilu (cineolu), lpinén, terpineol, aldehyd kys. valéroyej, maslovej, benzoovej a i. Je to bezfarebná aţ ţltavá
kvapalina, gáfrového zápachu, horkej aromatickej chuti. Slabo rozp. vo vode, rozp. v 1 vol. % 80 %
alkoholu. Pouţíva sa ako expektorans, antipruriginózum, skabicídum; vo veter. med. rubefaciens,
miestne antimykotikum.
Kakaový olej – ol. cacao, vedľajší produkt pri získavaní kakaového prášku lisovaním hydraulickými
lismi z praţených a olúpaných semien a klíčkov, príp. z drevených kakaových jadier, tzv. kakaovej
hmoty za tepla, z druhu Theobroma cacao (Sterculiaceae). Semená obsahujú 45 – 57 % tuku (a
purínoyé deriváty). Tuk má 1.1. 32 – 35 °C, čo závisí od skoro konštantného zloţenia jeho
acylglycerolov (60 %), kt. tvorí oléopalmito-stearan – zmes triacylglycerolov kys. olejovej (39 – 43
%), palmitovej (23 – 25 %) a stearovej (31 – 36 %). Asi 2 % podielu tvoria kys. linolová a arachová.

Aţ do zavedenia polosyntetických tukov mal monopolné postavenie ako základ čapíkov a globúl,
zloţka obalou obdukovaných tbl. a všeobecne ako pomocná surovina. Výhodou je pomerne úzky
rozsah 1.1., blízkej telovej teplote. Nevýhodou je polymorfia.
Kapustový olej – ol. brassicae, získaný lisovaním semien kapusty bielej [Brassica alba (L.) Boiss.]
a kapusty čiernej [Brassica nigra (L.) Koch, Cruciferae]. Slamovoţltá aţ hnedoţltá alebo zelenohnedá
kvapalina, nerozp. vo vode, slabo rozp. v alkohole, miešateľná s chioroformom, éterom a petroléterom. Obsahuje najmä glyceroly kys. olejovej a karboxylové kys. vrátane kys. arachidovej. Pouţíva
sa vo výrobe oleomargarínov, mydiel, ako lubri-kancium a šalátový olej. Lisovaním semien kapusty
repky (Brassica napus, Brassicaceae) sa získava repkový olej, kt. sa pouţíva pri výrobe mydiel,
margarínov a lubrikancií.
Kardamómový olej – ol. cardamomi, jeden z najstarších známych esenciálnych olejov. Získava sa
destiláciou zrelých semien kardamómu malabarské-ho (Elettaria cardamomum Maton,
Zingiberaceae). Obsahuje eukalyptol (cineol), terpinén, /-terpinen-4-ol, a jeho mravčan a octan. Je to
bezfarebný alebo bledoţltý prchavý olej, charakteristické, príjemnej vône a chuti. Nerozp. vo vode,
miešatemý s absol. alkoholom. Fenolový koeficient 7,5. Pouţíva sa pri výrobe likérov, sirupov, karí
štiav, pečiva; karminatívum.
Klinčekový olej – ol. caryophyli, olej z klinčekovníka voňavého (Eugénia caryophyllata Thumb.,
Caryophyllus aromaticus L., Myrtaceae). Pozostáva z 82 – 87 % eugenolu, vrátane - 10 %
acetyleugenolu, ďalej karyofylín, malé mnoţstvá furfuralu, vanilínu, metylamylketónu. Je to
bezfarebná aţ bledoţltá kvapalina, kt. starnutím tmavne a zahusťuje sa. Je nerozp. vo vode, rozp. v
2 obj. 70 % alkoholu, veľmi dobre rozp. v koncentrovanejšom alkohole, étere, kys. octovej ľadovej.
Pouţíva sa v cukrárstve, ako zubný prášok a v mikro-skopii. Lokálne anestetikum (v stomatol.),
antipruriginózum, karminatívum.
Kopaivový olej – ol. copaivae, z kopaivového balzamu (Maracaibo). Obsahuje najmä karyofýlén a
kadinén. Je to bezfarebná alebo bledoţltá kvapalina, nerozp. vo vode, dobre rozp. v alkohole, étere,
sírouhlíku. Pouţíva sa vo voňavkárstve.
Kôprový olej – ol. anethi, získava sa destiláciou sušených plodov kôpru (Anethum graveolens L,
Umbelliferae). Pouţíva sa ako aromatické karminatívum a zdroj karvónu.
Kopytníkový olej – ol. asari, prchavý olej z podzemku kopytníka kanadského (Asarum canadense
L., Arístolochiaceae). Obsahuje najmä terpén (pinén), metyleugenol, borneol, linalool a geraniol. Je
to ţltohnedá kvapalina, aromatického zápachu a chuti.
Koriandrový olej – ol. coriandri, koriandrová silica, získava sa zo zrelých plodov druhu
Coriandrum sativum (Apiaceae) destiláciou vodnou parou. Droga obsahuje najmä silicu (~ 1 %), jej
najvýznamnejšie zloţky tvorí (+)-linalol, geraniol, monoterpénové uhľovodíky (20 % – -pinén,
limonén), 1,8-cineol a gáfor. Pach nezrelých plodov alebo vňate podmieňuje trans-2-tri-decén-1alebo Pouţíva sa ako karminatívum, aromatikum, pre vysoký obsah linalolu na maskovanie
nepríjemného pachu a chuti rôznych prípravkov, ako zloţka liehovín a aromatizovaných tabakových
výrobkov a vonných esencií voňaviek. Silica je zloţkou Aqua carminativa a spolu s plodmi zloţkou
stomachík, karminatív a spazmolytík.
Kosodrevinový olej – krumholcoyý olej, ol. pini pumilionis, kosodrevinová silica. Získava sa z
čerstvého ihličia a mladších konárov druhu Pinus mugo (Pinaceae) destiláciou vodnou parou alebo
vodou. Silica tvorí číru, bezfarebnú tekutinu, príp. slabo ţltú, ľahko pohyblivú, charakteristickej
príjemnej vône, aromatickej, neskôr pálivej a horkastej chuti. Pôsobením svetla hustne a tmavne.
Nositeľom vône je najmä po ihličí pachnúci bomylacetát. Ostatné látky sú podobné ako pri
terpentínovom oleji. Silica má sekretolytické, spazmolytické a dezinfekčné vlastnosti; externe
pôsobí hyperemizujúeo. Pouţíva sa najmä ako sprejové a inhalačné expektorans (má menej dráţdivých pinénov ako Ol. terebinthinae). Tvorí prísadu do kúpeľov, sprejov na zlepšenie ovzdušia

uzavretých priestorov (sály kín, divadiel ap.), liniment a mastí proti nádche, zápalu horných dýchacích
ciest). Pouţíva sa v inhalačných rozt.
Krotónový olej – ol. crotonis, ol. tigli, krotónový olej, získava sa lisovaním lúpaných a rozdrvených
semien malého, vţdyzeleného stromu ázijských trópov Croton tiglium (Euphorbiaceaé). Semená
obsahujú 30-50 % oleja zloţeného z voľných kys., neutrálneho tuku a ţivice, v kt. sa nachádza
jedovatý polyester diterpénového alkoholu forbolu a kys. tiglínová. Okrem toho semená obsahujú aj
dva acylglyceroly laxatívnych vlastností bez dráţdivého účinku a izogvanidínribozid (krotonozid:
Veľmi jedovaté semená pôsobia drasticky laxatívne pre obsah oleja. Krotonozid zniţuje TK a tonus
izolovaného čreva a stimuluje izolovanú maternicu. Semená sa na Ďalekom východe v ľudovom
liečiteľstve pouţívajú ako drastické laxatívum a lisuje sa z nich olej, pouţívaný vo veter. med.
(Forboly sú kokancerogény.
Kukuričný olej – ol. maydis, olej získaný lisovaním z klíčkov semien kukurice siatej (Zea mays L.,
Poaceae). Je mimoriadne bohatý na vitamín E, obsahuje acylglyceroly kys. olejovej (asi 45 %), kys.
linolovej (~40 %) a kys. linolénovej (~ 5 %) Pre vysoký obsah nenasýtených karboxylových kys. sa
pouţíva ako dietetikum pri hypercholesterolémii.
Kuskusový olej – získava sa destiláciou koreňa Vetivera zizanioides (L) Hitch. & Chase, Graminae,
rastúcej v Jave, Indii, na ostrove Reunion a Haiti.
-vetivóny,
vetivenoly (vetiveroly, vetiverové alkoholy) vetivenyl vetivenát, kys. vetivenovú (C15H22O2), kys.
palmitovú, benzoovä a vetivén (C15H24). Je to hnedá alebo hnedočervená viskózna kvapalina,
nepríjemného zápachu po dreve, kt. sa zlepšuje starnutím. Pouţíva sa vo výrobe mydiel a voňaviek.
Ľanový olej – ol. lini, získava sa lisovaním za studená alebo extrakciou semien druhu Linum
usitatissimum (Linaceae). Je to číra ţltá aţ ţltohnedá tekutina charakteristického pachu. Na vzduchu
hustne a tmavne. Tuhne pri –20 °C. Semená obsahujú aţ 35 – 45 % oleja. Obsahuje viacero
proteínov a slizov je viac alebo menej silno zafarbený a má relat vysoké číslo kyslosti. Na potravinárske účely sa odkysľuje a odfarbuje. Obsah acylglycerolov nenasýtených kys. je relat. vysoký. Ide
najmä o kys. linolénovú (25-55 %), olejovú (15-35 %), linolovú (5 – 13 %). Obsahuje aj nasýtené kys.
– v menších mnoţstvách, napr. kys. myristoyú, palmitoyú, stearovú (4 – 9 %), arachovú (0,2 – 1 %)
a i. Je to cenná surovina, náš najdôleţitejší nevysychavý olej, preto sa pouţíva najmä technicky
(výroba lakov, fermeţí, olejových farieb ap.). Farm. sa pouţíva ako surovina na prípravu emulzií,
nenasýtených kys., výrobu mydiel ap.
Levanduľový olej – ol. levandulae, levanduľová silica, olej z kvetov levandule úzkolistej (Lavandula
angustifolia, Lamiaceae), destilovanou vodou levanduľová silica. Silica obsahuje najmä estery
linalolu (~ 34 %), linalol, menej nerol, borneol, geraniol, cineol a karyofylén. Pouţíva sa ako dezinficiens (účinnejšie ako fenol), iritans a derivans, korigens pachov; tvorí zloţku derivačných mastí a rozt.
Majoránkový olej – ol. origani, prchavý olej získaný z púčikov majoránky (Origanum vulgare L,
Labiatae). Obsahuje karvakrol, terpény. Je to svetloţltá kvapalia, veľmi dobre rozp. vo vode, dobre
rozp. v alkohole. Pouţíva sa v parfumérii.
Makový olej – ol. papaveris, získava sa vylisoyaním semien maku siateho (Papaver somniferum L.,
Papaveraceae), zdroj ópiových alkaloidov. Je to svetloţltá, číra, riedka kvapalina, príjemého pachu a
chuti. V tenkých vrstvých na vzduchu vysychá, pri teplote 0 °C ostáva číry. Semená obsahujú ~ 40-50
% oleja, zloţeného z glycerolov kys. linolovej (~ 60 %), olejovej (30 %), menej palmitoyej a stearovej (po 7 %). Vyuţíva sa v potravinárstve a v maliarstve. Na th. účely sa pouţíva na prípravu emulzií na
externé i interné ciele, ako zloţka mastí ap.
Mandľový olej – 1. nitrobenzén; 2. ol. amygdalae, čistený sa získava lisovaním semien horkej
variety druhu Amygdalus communis (Rosaceae), zriedka sladkej, var. sativa seu dulcis. Je to
nevysychavý olej zo sušených kôstkovíc horkých mandlí a i. rastlín obsahujúcich amygdalín, ako sú

marhule, čerešne, slivky a broskyne. Je to bezfarebná aţ ţltá kvapalina charakteristického zápachu a
chuti po benzaldehyde. Obsahuje glyceroly kys. olejovej (asi 80 %) a linolovej. Patrí k najdrahším
olejom. Je veľmi jedovatý (obsahuje kyanovodík). Je mierne rozp. vo vode, miešateľný z alkoholom,
éterom, olejmi. Pouţíval sa ako antipruriginózum a na prípravu likérov a potravín (moţno pouţiť len
o. bez HCN). Slúţi aj ako emoliens a vehikulum hydrofóbnych liekov (inj., rozt. kv.) a pouţíva sa aj v
kozmetike na výrobu mydiel a ako olej dojemných mechanizmov, ako sú hodinky a strelné zbrane.
Katartikum.
Marhuľový olej – ol. persicae, olej získaný lisovaním jadier broskýň (Prunus persica seu Persica
vulgaňs) alebo marhúľ (Prunus armeniaca seu Armeniaca vulgarís, Amygdalaceae); pouţíva sa ako
vehikulum.
Olej z materinej dúšky obyčajnej – ol. thymi silica, tymiánový olej získaná z dúšky obyčajnej
(Thymus vulgarís L., Lamiaceae), silica, kt. sa pripravuje destiláciou vodnou parou. Obsahuje 20 – 40
% tymolu a karvakrolu, cymén, linalool, bomylacetát. Je to bezfarebná aţ červenohnedá kvapalina,
príjemnej vône, ostrého zápachu. Dobre sa rozpúšťa vo vode a v 2 obj, 80 % alkoholu. Pouţíva sa
ako expaktorans, antiseptikum, rubefaciens, antipruriginózum, karminatívum, anthelmintikum,
prísada do mazadiel, najmä protireumatic-kých, zloţka ústnych vôd a zubných pást, mydiel,
koreninových extraktov a i. Je zloţkou mnohých čajovín, kvapiek, rozt., príp. inhalačných prípravkov.
Tymol izolovaný zo silice sa získava skôr z plodov Trachyspermum ammi {Apiaceae), Fructus
ajowani pestovaného v Etiópii, Arábii a Indii; pripravuje sa aj parciálnou syntézou z piperitónu, mkrezolu a p-cymolu.
Matový olej – ol. menthae piperitae, olej z mäty piepornej (Menthae piperíta L., Lamiaceae), ČSL 4.
Prchavý olej, kt. sa pripravuje destiláciou s vodnou parou. Pouţíva sa ako karminatívum,
choleretikum a koringens. Zo silice sa ochladením vylučuje mentol; min. 50 % celkového mentolu
vrátane 5 – 9 % esterov vypočítaných ako mentylacetát; mentylizovalerát, mentón, inaktívny pinén, llimonén, kadinén, felandrén, trocha acetaldehydu, izovaleryladehydu, amylalkoholu, dimetylsulfldu.
Jap. olej známy ako olej Poho je tekutá časť, kt. zostáva po oddelení mentolu z oleja z Mentha
arvensis L. Labiatae (Colpermin, Mintec).
Medovkový olej – ol. melissae, prchavý olej z medovky lekárskej (Melissa offícinalis L., Labiatae).
Obsahuje najmä citralebo Je to ţltozelená tekutina, prakticky nerozp. vo vode, rozp. v alkohole; >Melissa officinalis.
Minerálny olej – petrolatum liquidum, ťaţký minerálny o., tekutý parafín, zmes kvapalných
uhľovodíkov získaná z petroleja, špecifická hmotnosť 0,845 – 0,905. Pouţíva sa ako katartikum,
rozpúšťadlo a vehikulum. Ľahký (biely) minerálny o. je zmes uhľovodíkov so špecifickou hmotnosťou
0,818 aţ 0,880. Pouţíva sa ako vehikulum a laxatívum.
Mirbanov olej – nitrobenzén.
Mrlíkový olej – ol. chenopodii, jeruzalemský, mexický, španielsky čaj, ambrózia. Jeho účinnou
súčasťou je askaridol. Získava sa z čerstvých nadzemných častí, najmä kvetov a plodov mrlíka
(Chenopodium ambroso-dides L var. anthelminticum (L.) Aellen, Chenopodiaceae). Je to bezfarebná
aţ ţltá kvapalina, charakteristického nepríjemného zápachu a chuti. Je nerozp. vo vode, rozp. v 8
obj. 70 % alkoholu, čiastočne rozp. v kys. octovej ľadovej; pouţíva sa ako anthelmintikum
(Cehnopodior, Chenoposan , Chenoposetten ).
Muškátový olej – ol. myristicae, získava sa lisovaním alebo destiláciou sušených jadierok
muškátových semien (Myristica fragrans Houtt, Myristicaceae). Obsahuje 60 – 80 % d-kamfénu, asi 8
% d-pinénu, dipentén, d-borneol, /-terpineol, 6 % geraniolu, safrolu a - 4 % myristicínu. Za
halucinogénne účinky muškátových semien je zodpovedný myristicín a elemicín. Lisovaný olej je
oranţovočervená aţ červenohnedá mäkká látka, muškátovej vône a zápachu. Čiastočne rozp. v
studenom alkohole, skoro úplne rozp. v horúcom alkohole, voľne rozp. y chloroforme a étere.

Rubefaciens. Destilovaný olej je bezfarebná alebo bledoţltá kvapalina, muškátovej vône a chuti.
Nerozp. vo vode, rozp. v 1 obj. alkoholu, 3 obj. 90 % alkoholu. Poţitie väčšieho mnoţstva oleja
vyvoláva narkózu, delírium a exitus. Pouţíva sa ako korigens, karminatívum.
Myrtový olej – ol. myrtae, prchavý olej z listov druhu Myrtus communis L., Myrtaceae. Obsahuje dpinén, eukalyptol, dipentén, gáfor. Je to ţltá aţ zelená kvapalina príjemnej vône. Nerozp. vo vode,
rozp. v alkohole, chloroforme a étere.
Nerolový olej – ol. neroli, ol. aurantii floris, ol. naphae, nerolová silica, silica pomarančových kvetov.
Získava sa z čerstvých kvetov druhu Citrus aurantium subsp. amara, syn. C. amara (Rutaceae),
destiláciou vodnou parou alebo extrakciou (enfleurage). Lisovaním oplodia sa získava O. aurantii
amari, kt. obsahuje najmä limonén a i. terpénové uhľovodíky (aţ 90 %). Ol. neroli obsahuje
terpénové alkoholy, ako je linalol (aţ 30 %), nerolidol (6 %), geraniol (voľný a esterovo viazaný), pre
arómu dôleţitý jasmón, metylester kys., antrqanilovej (~ 0,6 %), limonén a indol. Z 1 kg čerstvých
kvetov sa vyťaţí ~ 1 g silice a 1 kg aromatickej vody ako vedľajší produkt. Pouţíva sa vo
voňavkárstve (tvorí zloţku kolínskej vody), ako čuchové a chuťové korigens a má aj antibaktériové
účinky. Z listov materskej rastliny sa destiláciou vodnou parou izoluje silica OJ. petitgrain (Ol. aurantii
fólii), obsahujúca najmä linalol, nerol a geraniol; pouţíva sa podobne ako Ol. neroli.
Niaouilový olej – ol. niaouili, niaoulová silica, získava sa z rozličných druhov rodu Melaleuca
(Myrtaceae), rastúcich najmä na Malajských ostrovoch, v Austrálii, pestovaných na Jáve, v novej
Kaledónii a juţ. Vietname, kde tvoria lesy. Obsahuje najmä cineol. Pouţíva sa ako dezinficiens,
expektorans, tvorí zloţku mastí pri rinitíde, reumatizme, podobne ako ol. eucalypti.
Olivový olej – ol. olivae, nevysychavý olej získaný lisovaním zrelých plodov olivy európskej (Olea
europaea var. sativa, Oleaceae). Je to slabo ţltkastá alebo zelenoţltkastá kvapalina,
charakteristického slabého zápachu, jemnej chuti, pri teplote 15 °C má byť číry (olej na ínj. pri 10
°C). Mierny zákal alebo zahmlenie má zmiznúť pri teplote 40 °C (pri oleji na inj. pri 13 °C). Olej sa pri
teplote +5 °C kalí a tuhne pri 0 °C. Získava sa z duţiny oplodia zelených kôstkovíc. Na farm. účely
sa nechá vytekať z rozdrveného oplodia samovoľne, bez tlaku (panenský olej) alebo lisovaním za
studená. Pri druhom lisovaní sa získava technický, tzv. drevný olej. Moţno ho skladovať 2-3 r. Je
nevysychavý, obsahuje glyceroly kys. olejovej (80-85 %), palmitovej (8-15 %), linolovej (5 – 15 %) a
~ 2 % skvalénu. Menšiu zloţku tvorí skvalén (do 0,7 %), fytosterol a tokoferoly (~ 0,2 %. Pouţíva sa
ako jedlý olej, pri výrobe mastí, náplastí, ako cholekinetikum a ako vehikulum (inj., rozt kv.), laxatívum, emoliens.
Pačouový olej – ol. patchouli, esenciálny olej z listov rozličných druhov Labiatase [Pogostemon
cablin (Blanco) Benth. (P. patchouli Pellet var suavis Hook, i, Labiatae]. Hlavnou zloţkou je pačulový
alkohol, menšie zloţky tvorí pačulén, azulén, eugenol a rôzne seskviterpény. Je to ţltavá aţ
zelenoţltavá aţ tmavohnedá olejovitá kvapalina, intenzívnej trvalej vône. Pouţíva sa vo
voňavkárstve.
Palinový olej – ol. Artemisiae absinthii, z paliny pravej (Ärtemisia absinthii), silica obsahujúca
felandrón, chamazulén, kadinén, tujón a tujylalkohol. Je to hnedozelená prchavá kvapalina, ľahko
rozp. vo vode, v 2 obj. 80 % alkoholu a étere. Pouţíva sa na ochutenie vermutu, predtým absintu, ako
anthelmin-tikum a antimalarikum.
Parafínový olej – tekutý parafín, Paraffinum liquidum. Bezfarebná číra kvapalina, bez zápachu, bez
fluorescencie. Je to zmes nasýtených kvapalných uhľovodíkov, kt. vrú pri teplote > 360 °C. Pouţíval
sa ako laxatívum. Pridáva sa ako vehikulum k masťovým základom.
Olej z paprade samčej – ol. filicis maris.
Petržlenový olej – ol. petroselini, petrţlenová silica, prchavý olej získaný zo semien petrţlena
(Petroselinum hortense, Hoffm. (P. sativum Hoffm., Carum petroselinum Benth. & Hook.,

Umbelliferaé). Obsahuje najmä apiql,. terpén, /-pinén. Je to bezfarebná alebo ţltá kvapalina.
Emenagogum a abortívum.
Pimentovníkový olej – ol. pimentae, prchavý olej získaný z pimentovníka lekárskeho (Plmenta
officinalis Lind., Myrtaceae). Obsahu 65 – 75 % fenolov vypočítaných ako eugenol a seskviterpén. Je
to bezfarebná, ţltá alebo červenkastá kvapalina zápachu po pimentovníku. Veľmi ľahko rozp. vo vode
a v 2 obj. 70 % alkoholu. Karminatívum.
Platesový olej – ol. jecoris hippoglossi, čes. olej kambalí, olej z pečene rýb druhov rodu Hippoglossus
(Pleuronectidaé), ţijúcich v Atlantickom oceáne. Obsahuje min. 30 000 m. j. vitamínu A a 600 m j.
vitamínu D; zloţenie kys. acylglycerolov je podobné ako v ol. jecoris aselli. Pouţíva sa ako ol. jecoris
aselli.
Podzemnicový olej – ol. arachidis, získava sa lisovaním zrelých a lúpaných semien druhu Arachis
hypogaea (Fabaceae). Semená obsahujú aţ 25 – 50 % oleja, kt. sa získava z lúpaných semien
lisovanám za studená alebo extrakciou benzínom; extrahovaný olej sa musí rafinovať. Olej je
polovysychavý, svetloţltý, jeho produkcia spolu so sójovým je medzi jedlými olejmi na prvom mieste
na svete; má mimoriadne dobrú kvalitu. Obsahuje najmä triacylglyceroly kys. olejovej (60 %),
linolovej (25 %), menšie mnoţstvá palmitovej, stearoyej, arachovej a lignoceroyej (z kaţdej po 5 %).
Pouţíva sa najmä v potravinárstve - ako nutričný olej. Farm. význam má ako výborné vehikulum i. m.
inj. (pri horúcovzdušnej sterilizácii inj. a skladovaní sa mení iba nepatrne) a ako zloţka linimentov a
náplastí.
Polejový olej – ol. pulegiii, ol. hedeomae, prchavý olej z druhu Mentha pulegium L, Labiatae,
Obsahuje ~ 85 % pulegónu. Je to bledoţltá aţ zelenoţltá kvapalina, aromatickej vône podobnej
mate a aromatickej chuti. Prchavý olej z listov druhu Hedeoma pulegioides (L.) Pers., Labiatae obsahuje najmä pulegón, kys. octovú, mravčiu a izoheptovú. Je to bledoţltá kvapalina, aromatickej vône.
Pouţíva sa ako aromatické karminatívum.
Pomarančový olej – ol. neroli.
Rascový olej – ol. carvi, získava sa destiláciou zrelých plodov rasce.(Carí/m carviL., Umbelliferaé).
Obsahuje 53 – 63 % karvónu, d-limonén. Je to bezfarebná al ţltá kvapalina, starnutím tmavne a
hustne. Nerozp. vo vode, rozp. v 8 dieloch 80 % alebo 1 obj. 90 % alkoholu. Pouţíva sa pri výrobe
likérov a voňavých mydiel, cukríkov a pečiva, ako aj vo farm. ako karminatívum.
Rebríčkový olej – ol. millefolii, olej z myšieho chvosttka obyčajného (Achilea millefolii L.,
Compositae), silica obsahujúca proazulény matricín, deacetylmatricín a millefolín, ďalej pinén,
sabinén, cineol, borneol a karyofylén. Je to modrá kvapalina, nerozp. vo vode, dobre rozp. v alkohole
a éteri. Pouţíva sa ako diaforetikum.
Repkový olej – ol. brassicae, získava sa lisovaním zrelých semien kapusty repkovej (Brassica
napus L.) a kapusty poľnej (B. rapa L., Brassicaceae). Je to slaboţltá číra tekutina slabého
prijemného pachu a mierne škrabľavej chuti. Semená obsahujú asi 40 %, kt sa získava lisovaním
alebo extrakciou, potom sa rafinuje. Olej je polovysychavý a obsahuje najmä glyceroly kys. erukovej,
linolovej, linolénovej, menšie mnoţstvá myristovej, palmitovej, stearqvej, arachovej, behenovej a
lignocerovej. Nové vyšľachtené druhy Brassica sú bez kys. erukovej. Olej je jedlý, pokrmový, pouţíva
sa na výrobu stolových olejov, margarínov ap., technicky na výrobu mydiel, v textilnom priemysle ap.
Farm. sa pouţíva ako zloţka liniment a na výrobu medicinálnych mydiel. Obsahuje kys. linolénovú, kt.
má trombolytické účinky.
Ricínový olej – ol. ricini, získava sa lisovanám lúpaných zrelých semien druhu Ricinus communis
(Euphorbiaceae). Na liekopisné účely musí pochádzať z prvého lisovania a musí byť rafinovaný. Aby
sa odstránili jedovaté prímesi (fytohemaglutinín–toxalbunín ricín) musí sa prevariť s vodou. Olej je
viskózna hustá tekutina, skoro bez farby alebo slabo ţltkastá. Má veľmi slabý charakteristický pach a

slabo škrabľavú chuť. Pri 0 °C sa kalí a pri –10 °C tuhne. Obsahuje > 80 % triacylglyceroloy, najmä
kys. ricínolejovej (kys. 12-hydroxyolejovej). Ostatné acylové radikály tvorí kys. olejová, ľinolová,
palmitová a stearová. Ľahko sa rozpúšťa v 95 % liehu, éteri, chloroforme a koncentrovanej kys.
octovej, nieje rozp. v benzíne. Pouţíva sa ako laxatívum (povzbudzuje peristaltiku čriev). Je návykový.
V krajinách odkiaľ pochádza (India, Afrika) sa pouţíva ako pokrmový tuk. Pre rozpustnosť v alkohole
sa pouţíva ako tuková zloţka vlasovej kozmetiky a i. externe pouţívaných prípravkoch, napr.
olejových očných kvapiek. Pre vyššiu polaritu je veľmi dobrým rozpúšťadlom mnohých liečiv.
Technicky sa pouţíva ako mazadlo rýchlobeţných motorov.
Rozmarínový olej – ol. rosmarini, rozmarínová silica, získava sa z čerstvých listov druhu
Rosmarínus officinalis (Lamiaceae) destiláciou vodnou parou. List obsahuje najmä silicu 1-2,5 %, kt.
obsahuje 1,8-cineol, gáfor, a-pinén, borneol a limonén. Ďalej obsahuje triesloviny, diterpénové
horčiny, pikrosal-vín, rosmanol, rosmadial, triterpénové kys. (napr. ursolová), alkoholy (napr. betulín a
amyríny) a flavonoidy (luteolín, apigenéín, diosmetín a príslučné glykozidy). Lokálne sa pouţíva ako
zloţka mastí a mazadiel tíšiacich bolesti pri reumatizme. Karminatívum, rubefaciens.
Rumančekový olej, nemecký – ol. chamomiliae, olej z rumančeka kamilkového. Získava sa z
kvetov Matricaría chamomilla L., Compositae. Je to modravá viskózna kvapalina, po ochladení
maslovej, pri 0 °C tuhej konzistencie, príjemnej rumančekovej vône. Dobre rozp. v alkohole, v 6
dieloch 90 % alkoholu. Pouţíva sa ako horké aromatikum, emetikum.
Rumančekový olej, rímsky – ol. anthemidis, získava sa z kvetov Anthemis nobilis L., Compositae.
Hlavné zloĺţky sú estery kys. angelikovej Je to modrá kvapalina, kt. po vystavení vzduchu a svetlu
mení farbu na hnedoţltú. Má silný aromatický zápach, pálčivú chuť. Je slabo rozp. vo vode, rozp. v1
obj. 90 % alkoholu, v 6 obj. 70 % alkoholu. Pouţíva sa vo voňavkárstve a ako horké aromatikum,
emetikum..
Rutový olej – ol. rutae, prchavý olej z ruty voňavej (Ruta graveolens L., Rutaceae). Pozostáva z
90 % metylnonylketónu, metylantranilátu. Je to bledoţltá kvapalina, charakteristického, ostrého,
nepríjemného zápachu, pri zriedení je vôňa príjemná. Je skoro nerozp. vo vode, rozp. v 3 obj. 70 %
alkoholu. Opakovaný kontakt s koţou vyvoláva erytém a tvorbu vezikúl, poţitie väčšieho mnoţstva
epigastrické bolesti, nauzeu, vracenie, zmätenosť, konvulzie, exitus; môţe vyvolať potrat. Pouţíva
sa ako korigens chuti potravín.
Ružový olej – ol. rosae, silica, kt. sa získava z čerstvých korunných lupienkov zberaných pred
úplným rozvinutím destiláciou s vodnou parou z čerstvých korunných lupienkov zberaných pred
úplným rozvinutím druhov rodu Rosa (R. centifolia, R. damascenaa, R. gallica, Rosaceae), ich kultúrnych odrôd a foriem. Niekedy sa získava aj extrakciou. Najväčším producentom silice je Bulharsko,
Francúzsko, Turecko a Maroko. Na získanie 1 g silice treba ~ 3 aţ 8 ton lupienkov (výťaţnosť ja ~
0,04-0,11 %). Vodná fáza destilátu sa pouţíva ako aromatická voda, ruţová voda (Aqua aromatica,
Aqua rosae) alebo na destiláciu ďalšej šarţe korunných lupienkov. Hlavnú zloţku bulharskej silice
tvorí citronelol (40-50 %), geraníol (~ 20 %), linalol, geranylacetát, citral a nerol. Silica uţ za
obyčajnej teploty (rýchlejšie ochladením) tuhne. Pouţíva sa ako korigens vône najmä v kozmetike,
parfumérii a pri výrobe mydiel. V prípade predpisu lekára sa namiesto Ol. rosae expeduje Ol.
geranii (ČSL 4).
Rybí olej – ol. jecoris aselli, získava sa z čerstvej pečene rozličných druhov rýb rodu Gadus
(Gadidae) ţijúcich v sev. úseku Atlantického oceánu. Obsahuje v 1 g min. 600 m. j. vitamínu A a ~ 85
m. j. vitamínu D. Olej je číry, bledoţltý aţ ţltý, málo viskózny, charakteristického pachu a chuti; na
vzduchu a svetle hustne a tmavne. Asi 85 % tvoria acylglyceorly nenasýtených karboxylových kys.
(olejová, linolová), nenasýtených (najmä palmitová a myristová). Okrem toho obsahuje org. viazaný
jód a bróm. Pouţíva sa ako profylaktikum proti rachitíde, osteoporóze a osteomalácii, externe ako
epitelizačný prostriedok.

Saflorový olej – ol. carthami, angi. safflower oil, olej získaný z semien rastliny Carthamus tinctorius L.
(Compositae). Obsahuje karboxylové kys. vo forme giycerolov (palmitová 6,4 %, stearová 3,1 %,
arachidová 0,2 %, olejová 13 %, linolová 76,6 – 79 %, linolénová 0,04 – 0,13 %), jedlý vysýchavý
olej prechod medzi sójovým a ľanovým olejom. Pouţíva sa ako ľanový olej pri príprave farieb, do
šalátov; v sušenom stave prášok do pečiva; diétny suplement pri hypercholesterolémii (Safŕ,
Safflor).
Santalový olej – ol. santali, arheol, prchavý olej zo stromu Santalum album L, Santalaceae.
Obsahuje 90 % celkových alkoholov vypočítaných ako santalol, 2 – 4 % santalolu vo forme esterov.
Je to ţltá, mierne viskózna kvapalina, charakteristického santalového zápachu a chuti. Veľmi ľahko
rozp. vo vode, v 5 obj. 70 % alkoholu. Západoindiánsky santalový olej sa získava z druhu Amyrís
balsamifera. Pouţíval sa ako močové dezinficiens, antiseptikum.
Sasafrasový olej – prchavý olej z koreňa stromu Sassafras albidum (Nutt.) Nees [S. varíífolium
(Salisb.) Kuntze, S. officinale Nees z Eberm.), Lauraceae]. Obsahuje 80 % safrolu a safrénu, malé
mnoţstvo eugenolu, pinén, felandrén, seskviterpén. d-gáfor. Je to ţltá aţ červenoţltá kvapalina,
charakteristického zápachu a chuti po sasafrase. Dobre rozp. vo vode, rozp. v 2 obj. 90 % alkoholu.
Pouţíva sa na maskovanie zápachu liekov, miestne antiseptikum, pedikulicédum, karminatívum.
Aplikuje sa na miesto poštípa-nia hmyzom. Pripravuje sa z neho sasafrasové pivo.
Sezamový olej – získava sa lisovaním alebo extrakciou a čiastočnou rafináciou lúpaných semien
druhu Sesamum indicum (Pedaliaceae). Je to svetloţltá, viskózna tekutina, skoro bez pachu, a
príjmnej vône. Patrí k najlepším pokrmovým olejom, porovnateľný s olivovým olejom. Pre špecifickú
Baudo-uinovu reakciu na prítomnosť lignanov (nenachádzajú sa v iných olejoch) je v mnohých
krajinách predpísanou zloţkou margarínov a i. výrobkov podobných maslu (dôkaz pravosti masla). Vo
farm. sa pouţíva ako vehikulum a mierne laxatívum. Izolované lignany (sezamín, epidezamín a
sezamolín) sú synergujúcou zloţkou insekticíd.
Silikónový olej – metylsilikónový olej, (CH3)3Si[OSi(CH3)2]nOSi(CH3)3; bezfarebná, číra kvapalina, bez
chuti a bez zápachu, nezmáčivá, miešateľná s s chlórovanými uhľovodíkmi, benzénom, éterom a i.
org. rozpúšťadlami. Nemieša sa s tukmi, voškami, ţivica,i, minerálnymi olejmi. Nerozpúšťa gumu ani
®
plasty (Lukooil M - 200 ).
Slnečnicový olej – ol. helianthi, získava sa zo slnečnice ročnej (Helianthus annuus, Asteraceae).
Je to slaboţltá tekutina charakteristického pachu a jemnej chuti. Olej je polovysychavý a tvoria ho
najmä glyceroly kys. linolovej (~ 60 %), olejovej (25 %), príp. nasýtené kys., ako je palmitová,
stearová a myristová. Pouţíva sa v potravinárstv a aj sa stuţuje (Ol. helianthi hydrogenatum).
Farm.význam má ako vehikulum inj. prípravkov, rozpúšťadlo hydrofóbnych liečiv, prísada do mastí
ap.
Sójový olej – ol. sojae, olej zo sóje fazuľovej [Glycine max. (L) MERR., Fabaceae, Leguminosae],
svetloţltý aţ hnedoţltý olej, mierneho charakteristického zápachu a chuti. Obsahuje acylglyceroly
kys. linolovej (49 %), olejovej (26 %), linolénovej (11 %) a menšie mnoţstvo kys. stearovej,
palmitovej a arachovej, dalej lecitín (1,5 aţ 4 %), stigmasterol, sitosterol a tokoferoly (0,8 %). Pouţíva
sa ako pokrmový tuk a dietetikum pri ateroskle-róze, pri výrobe margarínu, sviečok, mydiel, farieb,
lakov, linolea, atramentu.
Sosnový olej – ol. pini silvestris, olej sosny borovice, prchavý olej zo sosny borovice (Pinus silvestris
L, Pinaceae). Obsahuje dipentén, pinén, sylvestrén, cadinén, 3-3,5 % bornylacetátu. Je to ţltavá
kvapalina, rozp. v 10 obj. 90 % alkoholu. Pouţíva sa ako korigens vône, expektorans.
Stužený olej – hydrogenovaný olej.
Syntetický olej – vyznačuje sa veľkou odolnosťou proti oxidácii, pretoţe neobsahuje nenasýtené
karboxylové kys. (napr. Softisan 378®).

Šafranový olej – ol. croci, získava sa z blizien šafránu (Crocus sativus L, Iridaceaé), Obsahujú 1
% prchavého oleja horký glukozid pikrokrocín, krocín, fixný olej a vosk. Korigens chuti a vône.
Škoricový olej – ol. cinnamomi, prchavý olej získaný z listov škoricovníka (Cinnamomum cassia
Nees, Lauraceae). Obsahuje 80 – 90 % aldehydu škoricového, cinamylacetát, eugenol. Je to
ţltkastá alebo hnedastá kvapalina na vzduchu tmavne a zahusťuje sa. Je slabo rozp. vo vode, rozp. v
rovnakom obj. alkoholu a kys. ľadovej octovej. Pouţíva sa ako korigens chuti a vo voňavkárstve;
karminatívum.
Terpentínový olej – ol. terebinthinae, prchavý olej získaný z olejoţivice borovice Pinus palustris
Milí. Pinaceae a i, druhov Pinus. Je to bezfarebná kvapalina charakteristického zápachu a chuti, kt. sa
starnutím alebo expozíciou vzduchu stávajú nepríjmené. Je nerozp. vo vode, étere, sírouhlíku,
benzíne a olejoch. Pary dráţdia oči, vyvolávajú bolesti hlavy, závraty, nauzeu, inhalácia a poţitie
podráţdenie močového mechúra. Pouţíva sa ako rozpúšťadlo olejov, ţivíc, fermeţí, vehikulum farieb.
V th. ako rubefaciens a antipruriginózum, vo veter. med. zvonka ako rubefaciens a antipruriginózum,
interne ako antiseptikum, karminatívum a expektorans; pouţíval sa ako anthelmintikum.
Terpentínový olej čistený – ol. terebinthinae rectificatum, čistená terpentí-nová silica, CSL 4.
Získava sa destiláciou terpentínového balzamu (Balsamum terebinthinae) z rozličných druhov rodu
Pinus, najmä P. syjvestris, P. nigra, P. pinaster, P. palustris (Pinaceae) vodnou parou. Pouţíva sa na
natieranie, inhaláciu i vnútorne. Z tela sa vylučuje dýchacími a močovými cestami. Pouţíva sa ako
inhalačné expektorans. Vo veter. med. ako antipruriginózum, rubefeciens, antiseptikum, karminatívum
a expektorans. Vyvoláva bronchitídu, akút. tympániu ţalúdka a flatulentné koliky koni a dobytka.
Predtým sa pouţíval ako anthelmintikum (kone, dobytok, ovce).
Tujový olej – ol. thujae, ol. arboris vitae, cédrový olej, prchavý olej získaný z listov tuje západnej
(Thuja occidentalis L, Cupressaceae). Obsahuje -tujón, /-fenchón, d-pinén. Je to bezfarebná,
svetloţltá aţ zelenoţltá tekutina, gáfrového zápachu, horkej chuti. Nerozp. vo vode, rozp. v 4 obj. 70
% alkoholu. Pouţíva sa vo voňavkárstve a ako antipruriginózum.
Valeriánový olej – ol. valerianum, prchavý olej z podzemku a koreňa rastliny valeriány lekárskej
{Valeriána officinalis L, Valerianaceae). Ţltozelená aţ hnedá kvapalina. Obsahuje bornylestery kys.
octovej, mravčej a izovalerovej, /-pinén, /-kamfén, /-limonén. Má sedatívne účinky.
Vavrínový olej – ol. lauri, prchavý olej z listov vavrína {Laurus nobilis L, Lauraceae). Obsahuje
eukalyptol, eugenol, metylchavikol, pinén, estery kys. izomaslovej a izovalerovej. Je to svetloţltá aţ
zelená kvapalina, nerozp. vo vode, rozp. v alkohole. Pouţíva sa vo voňavkárstve.
Vetiverový olej – ol. vetiveri, ol. Andropogonis muricati, získava sa destiláciou z koreňov Vetiveria
zizanioides Stapf. [Andropogon muricatus Retz., Anatherum zizanioides (L.) Hitch. & Chase,
Graminae], rastúcej najmä na Jave a ostrovoch Reunion a Haiti. Je to hnedá aţ červenohnedá
viskózna kvapalina, nepríjemného zápachu, kt. sa zmierňuje starnutím. Rozpúšťa sa v 1 – 3 obj. 80
% alkoholu. Olej z Javy a Reunionu obsahuje seskviterpénové ketóny, -  b-vetivóny, vetivenoly
(vetiveroly, vetiverové alkoholy), vetive-nylyetivenát, kys. vetivénovú (C15H22O2), kys. palmitovú, kys.
benzoovú a vetiyén (C15H24). Hlavnou zloţkou indiánskeho vetiverového oleja je kuzol, kusitol a
kusinqí. Z javskeho oleja sa izoloval a syntetizoval repeíent hmyzu zizanala a epizizanalebo Pouţíva
sa na výrobu mydiel a voňaviek.
Vínový olej – olejová kvapalina získaná destiláciou alkoholu alebo éteru s kys. sírovou. Obsahuje
eterín a eterol (C2H4)n, polyméry etylénu, etylsulfát a sulfovinát. Je to bezfarebná alebo svetloţltá
kvapalina, prenikavého zápachu a horkej chuti. Pouţíva sa vo forme éterového oleja pri príprave
Hoffmanových kv. a prípravu brandy.

Vratičový olej – ol. tanaceti, olej z listov vratiča (Tanacetum vulgare L, Compositae). Obsahuje
tujón, bomeol a gáfor. Je to ţltá prchavá kvapalina, kt. na vzduchu a svetle hnedne. Je skoro nerozp.
vo vode, rozp. v alkohole, chloroforme a étere.
Vysýchavé oleje – esenciálne, prchavé o., obsahujú najmä glyceroly s viacerými nenasýtenými
kys. (linoová, linolénová). Na vzduchu oxidujú, polymerujú a tuhnú. Patrí sem ľanový a makový o.
Pouţívajú sa na prípravu fermeţí.
Yzopoyý olej – ol. hyssopi, prchavý olej získaný z yzopu {Hyssopus officinalis L, Labiatae). Obsahuje
50 % pinénu, malého mnoţstva aromatického alkoholu, pp. aj seskviterpénov. Je to bezfarebná alebo
zelenoţltá kvapalina, ostrej chuti podobnej gáfru. Skoro nerozp. vo vode, rozp. v 2 – 4 obj. 80 %
alkoholu.
Zelerový olej – prchavý olej získaný zo semien zelera (Apium graveolens L, Umbelliferae). Obsahuje
d-limonén, fenoly, sedanolid, kys. sedanovej. Je to bezfarebná kvapalina, celérového zápachu. Málo
rozp. vo vode, veľmi rozp. v alkohole. Pouţíva sa ako aromatikum pri výrobe nápojov a nechutných
liekov.
olejan sorbimakrogolu 300 – Sorbimacrogolum oleicum 300, polyoxyetylénéter parciálnych esterov
sorbitanu s vyššími alifatickými kys.
olejkárstvo – domáca výroba liečivých olejov. Obchodovanie s nimi a liečebná činnosť boli rozšírené
v 18. a zač. 19. stor. najmä v Turci. Činnosť rozvíjali olejkári nielen na Slovensku, ale so svojimi
produktmi navštevovali veľa európskych krajín aj Perziu. Počet prípravkov, kt. ponúkali, bol veľký.
Boli zaloţené na obsahu éterických olejov, najmä kosodrevinovom (krumholcovom). Časť olejkárov
obchodovala so zakázanými liekmi a vystupovala ako liečitelia.
olenitis, itidis, f. – [g. ólené lakeť + -itis zápal] olenitída, zápal lakťového kĺbu.
oleo- – prvá časť zloţených slov z l. oleum olej.
oleocremores →olejokrémy.
oleogranuloma, tis, n. – [oleo- + granuloma uzlíkový zápal s charakteristickým histol. obrazom,
bujnenie granulačného tkaniva] oleogranulóm, granuloma lipophagicum.
oleochryzoterapia – [oleochrysotherapia] th. aplikácia solí zlata v olejovej suspenzii.
oleokrémy – [oleocremores] oleokrémové základy, sú plasticky deformovateľné sústavy emulzného
typu v/o, kt. obsahujú 15 – 60 % vodnej fázy; →krém. Majú bielu aţ ţltkastú farbu a miešajú sa s
olejmi v kaţdom pomere, s vodou a i. polárnymi kvapalinami iba obmedzene. Sú nepriesvitné aj v
tenkej vrstve. Ich chemická stabilita závisí od zloţenia olejovej fázy. Fyz. nestabilita sa prejavuje
oddeľovaním kvapôčok al. súvislej vrstvy vody na ich povrchu. Vzhľadom na to, ţe vonkajšou fázou
je olej, bývajú mikrobiologicky nezávadné. Ak sú predsa kontaminované mikroorganizmami, býva to
sprievodným javom ich fyz. nestability, keď mikroorganizmy nachádzajú vhodné podmienky vo vode
oddelenej na ich povrchu.
Svojou štruktúrou sa oleokrémové základy zo všetkých gélových základov najviac pribliţujú
prirodzenému koţnému filmu, kt. má tieţ charakter emulzie typu v/o. Dobre sa na koţi rozostierajú i
na ňu natierajú, dobre na ňu lipnú a zmäkčujú ju. Ich film na koţi nevyvoláva pocit mastnoty a menej
brzdí perspiráciu ako film oleomastí. Sú vhodné na koţu normálnu a so sklonom k sebostáze.
Osvedčujú sa pri ošetrovaní chorôb prechádzajúcich z akút. do chron. štádia. Ich zloţenie moţno
regulovať zloţením olejovej fázy, emulgátorom a obsahom vody. Sú veľmi rozšírené aj medzi
kozmetikami, a to ako tzv. mastné krémy. Podľa zloţenia, najmä však podľa toho, či obsahujú
emulgátor al. len kváziemulgátor sa rozoznávajú pravé a nepravé oleokrémy al. aj chladivé
oleokrémy.

Pravé oleokrémy (Oleocremores veri) sú dvojfázové plasticky deformovateľné emulzné sústavy,
stabilizované jedným al. viacerými emulgátormi typu v/o s hodnotou HLR 3 – 6. Obsah emulgátora
zapríčiňuje, ţe sú fyz. stabilné, majú trvale imobilizované kvapky vodnej fázy v olejovej fáze,
neodparuje sa z nich voda, a preto nemajú chladivýn účinok.
Chladivé oleokrémy (Oleocremores refrigerantes) sú plasticky deformovateľné emulzné sústavy
stablizované lipofilnými kváziemulgátormi, najčastejšie voskom al. vorvaninou. Obsah vnútornej fázy
býva v nich 15 – 25 %. Chladivý účinok majú preto, ţe pri natieraní na koţu sa málo stabilný emulzý
stav naruší, voda sa oddelí od olejovej fázy a odparuje sa. Pretoţe v oddelenej vode môţu rásť
mikroorganizmy, stabilizujú sa chladivé oleokrémy konzervantmi. Jediným predstaviteľom
chladivých oleokrémov v ČSL 4 bol Chladivý krém.
oleóm – [oleoma] parafinóm.
oleomasť – oleounguentum, masť neobmedzne miešateľná s olejmi a oleofilnými látkami. Pripravuje
sa z oleomasťových základov.
oleometer – prístroj na meranie čistoty olejov.
oleopalmitát – oleát a palmitát s tým istým základom.
oleopasta – pasty.
oleoperioneographia, ae, f. – [oleo- + l. peritoneum pobrušnica + g. grafein písať] oleoperitoneografia, rtg znázornenie peritonea po inj. jodovaného oleja.
oleoresina – oleoţivica.
Oleoresina aspidii – hustá tmavozelená kvapalin éterový extrakt z paprade samčej, obsahuje < 24
% filicínu; pouţíva sa ako anthelmintikum.
Oleoresina capsica – extrakt papriky získaný perkoláciou s acetónom al. éterom ako
rozpúšťadlom; pouţíva sa ako iritans a karminatívum.
oleoživica – 1. prírodná zmes ţivice a prchavého oleja, ako je exsudát z borovicovitých a i. rastlín; 2.
zlúč. pripravená vyluhovaním drogy perkoláciou s prchavým rozpúšťadlom, ako je acetón, alkohol
al. éter, a odparením rozpúšťadla.
oleosacchara – cukry s éterickým olejom.
oleostearát – oleát a stearát s tým istým základom.
oleosus, a, um – [l. oleum olej] olejový, mastný.
oleotherapia, ae, f. – [oleo- + g. therapeiá liečenie] th. aplikácia olejov, najmä olejovými inj.
oleothorax, cis, m. – [l. oleum olej + g. thóráx hrudník] vpravenie olejovej zmesi do pohrud-nicovej
dutiny.
oleounguentum, i, n. – [oleum + unguentum] oleomasť.
oleovitaminum, i, n. – [oleum + vitaminum] oleovitamín, prípravok oleja z rybacej pečene al. jedlého
rastlinného oleja, kt. obsahuje v tuku rozp. vitamíny, napr. vitamín A al. D.
oleoyl – acylový radikál kys. olejovej.
oleum (pinguium), i, n. – [l.] 1. skr. ol., olej, rastlinný tuk, pouţíva sa ako rozpúšťadlo; 2. óleum,
oleum vitrioli, kys. sírová dymivá; →olej.
Oleum absinthii – palinový olej.
Olea aetherea – éterické oleje.

Oleum alii satiivi – cesnakový olej.
Oleum amygdalae – mandľový olej.
Oleum Andropogonis muricati – kuskusový olej.
Oleum anethi – kôprový olej.
Oleum angelicae – prchavý olej z koreňa Angelica archangelica L. (A. officinalis Moench.), Umbellifereae. Ţltá kvapalina. Obsahuje felandrén a kys. valérovú. Pouţíva sa na výrobu likérov.
Oleum animale – syn. ol. foetidum, zastar. názov kostného destilátu, kt. obsahuje pyridín a jeho
alkylhomológy vznikajúce pri rozkladnej destilácii rôznych org. dusíkatých látok.
Oleum anisi – anízový olej.
Oleum anthemidis – rumančekový olej.
Oleum arachidis – podzemnicový olej.
Oleum arboris vitae →oleum thujae.
Oleum Artemisiae absinthii – silica z paliny pravej; →Artemisia absinthium.
Oleum asari – kopytníkový o.
Oleum aurantia amari →Olem neroli.
Oleum aurantii dulcis – olej z citrónovníka. Obsahuje ~ 90 % (+)-limonénu, - a -citral, geraniol,
terpineol, pinén a linalol.
Oleum aurantii folii →ol. neroli.
Oleum bazalmae – prchavý olej z listov a púčinok (tops) rastliny Melissa officinalis L., Labiatae.
Obsahuje najmä citral. Je to ţltá aţ ţltozelená kvapalina.
Oleum bardanae – bardanový olej.
Oleum basilici – bazalkovkový olej.
Oleum Bennei – ol. sesami.
Oleum bergamottae – bergamotová silica.
Oleum betulae – brezový olej.
Oleum brassicae – kapustový olej.
Oleum cacao – kakaový olej.
Oleum cajeputi – kajeputový olej.
Oleum calami – puškvorcová silica; →Acorus calamus.
Oleum camphorae, rectificatum – čistený gáfrový olej.
Oleum cardamomi – kardamómový olej.
Oleum carthami – saflorový olej.
Oleum carvi – rascový olej.
Oleum caryophylli – klinčekový olej.
Oleum cinnamoni – škoricový olej.
Oleum citri – citrónový olej.

Oleum citronellae – citronelový olej.
Oleum cocois – kokosový tuk.
Oleum copaivae – kopaivový olej.
Oleum coriandri – koriandrový olej.
Oleum croci – šafránový olej.
Oleum crotonis – ol. tigli, krotónový olej.
Oleum erigeroni – erigerónový olej.
Oleum eucalypti – eukalyptový olej.
Oleum foeniculi – feniklový olej.
Oleum foetidum – ol. animale.
Oleum gaultheriae – gaultériový olej.
Oleum geranii – gerániový olej.
Oleum gaultheriae – gaultériový olej.
Oleum geranii indicum →oleum citronellae.
Oleum gossypii – bavlnový olej.
Oleum hedeomae – polejový olej.
Oleum helianthi – slnečnicový olej.
Oleum hydnocarpi – ol. chaulmoograe, čaulmúdrogý olej.
Oleum hyssopi – yzopový olej.
Oleum chamomillae, germanicum – rumančekový olej.
Oleum chaulmoograe – ol. hydrocarpi.
Oleum chenopodii – mrlíkový olej.
Oleum jecoris aselli – rybí olej.
Oleum jecoris hippoglossi – platesový olej.
Oleum juniperi – borievkový olej.
Oleum lauri – vavrínový olej.
Oleum lavandulae – levanduľový olej.
Oleum lini – ľanový olej.
Oleum maydis – kukuričný olej.
Oleum melissae – medovkový olej.
Oleum menthae piperitae – mätový olej.
Oleum millefolii – rebríčkový olej.
Oleum myrciae – pimentovníkový olej.
Oleum myristicae – muškátový olej.
Oleum Myrtae – myrtový olej.

Oleum neroli – nerolový olej.
Oleum niaouli – niaouliový olej.
Oleum olivae – olivový olej.
Oleum origani – majoránkový olej.
Oleum palmae – palmový olej.
Oleum palmarosae →oleum citronellae.
Oleum papaveris – makový olej.
Oleum patchouli – pačulový olej.
Oleum persicae – broskyňový al. marhuľový olej.
Oleum petitgrain →oleum neroli.
Oleum petroselini – petrţlenový olej.
Oleum phosphoratum – biely fosfor pouţívaný v med. v malých dávkach ako roborans.
Oleum pimentae – pimentovníkový olej.
Oleum pini – jedľový olej.
Oleum pini pumilionis – borovicový.
Oleum pini silvestris – sosnový olej.
Oleum pro injectione – olej na inj., hydrofóbne rozpúšťadlo parenterálnych prípravkov. Môţe to byť
olivový, slnečnicový, bavlníkový, sójový, podzemnicový olej. Musí byť neutrálny, číslo kyslosti < 0,3.
Oleum pulegii – polejový olej.
Oleum rapae – repkový olej.
Oleum ricini – ricínový olej.
Oleum rosae – ruţový olej.
Oleum rosmarini – rozmarínový olej.
Oleum rutae – rutový olej.
Oleum sabinae – ol. juniperi.
Oleum santali – santálový olej.
Oleum sassafrasi – sasafrasový olej.
Oleum sesami – sezamový olej.
Oleum sinapis – horčicový olej.
Oleum sojae – sójový olej.
Oleum tanaceti – vratičový olej.
Oleum terebinthinae – terpentínový olej.
Oleum terebinthinae rectificatum – terpentínový olej.
Oleum terebinthinae sulfuratum – haarlemový olej.
Oleum thujae – tujový olej.

Oleum thymi – olej z materinej dúšky obyčajnej.
Oleum tigli →oleum crotonis.
Oleum valerianum – valeriánový olej.
Oleum vetiveri – vetiverový olej.
Oleum vitrioli – kys. sírová dýmivá.
oleuropeín – C25H32O13, Mr 5409,53; horký glykozid zo skupiny iridoidov; izoloval sa z olív, listov a
kôry olivy (Olea europea L., Oleaceae).
Oleuropeín

oleylalkohol
–
(Z)-9-aktadecen-1-ol,
C18H36O,
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2OH, Mr 268,47; nachádza sa v rybacích olejoch, získava sa obyčajne
ako zmes C16 a C18 nenasýtených alkoholov s prevahou C18; vehikulum.
olfact/o- – prvá časť zloţených slov z l. olfactus čuch.
olfactologia, ae, f. – [olfacto- + g. logos náuka] olfaktológia, náuka o čuchu.
olfactometria, ae, f. – [olfacto- + g. metria meranie] olfaktometria, meranie citlivosti čuchu.
olfactorius, a, um – [l.] čuchový.
olfactus, us, m. – [l.] čuch.
olfakt – jednotka vône, min. vnímateľnej vône, dané min. koncentráciou látky v rozt., kt. ešte vnímajú
normálni jedinci; vyjadruje sa v g/l.
®

Olfen 1 % gel, 25 a 50 tbl. obd., 50 a 100 cps. rec., 75 % inj., 100 SR cps. ret. (Mepha) –
Diclophenacum; nesteroidové antireumatikum; →diklofenak.
®

®

Olicard 40 a Olicard 60 Retard cps. ret. (Giulini Pharma) – Isosorbidi dinitras 40 al. 60 mg v 1
retardovanej cps.; vazodilatans; →izosorbiddinitrát.
olig/o- – prvá časť zloţených slov z g. oligos málo.
oligaemia, ae, f. – [olig- + g. haima krv] oligémia, zníţený objem cirkulujúcej krvi; hypovolémia.
oligocardia, ae, f. – [oligo- + g. kardiá srdce] oligokardia, spomalenie srdcovej činnosti, bradykardia.
oligocythaemia, ae, f. – [oligo- + g. kytos bunka + g. haima krv] oligocytémia, zníţený počet krviniek
v periférnej krvi.
oligocytosis, is, f. – [oligo- + g. kytos bunka + -osis stav] oligocytóza, zníţený počet krviniek v
periférnej krvi.
oligodactylia, ae, f. – [oligo- + g. daktylos prst + -ia stav] oligodaktýlia, vrodený zmenšený počet
prstov.
oligodendroglia, ae, f. – [oligo- + g. dendron strom + g. gliá lep] druh podporného nervové-ho tkaniva
z menších buniek s guľatým jadrom a hladkými krátkymi výbeţkami protoplazmy.
oligodendroglioma, tis, n. – [oligo- + g. dendron strom + g. gliá lep + -oma bujnenie]
oligodendroglióm, nádor z oligodendroglie.

oligoerythrocythaemia, ae, f. – [oligo- + g. erythrocytus + g. haima krv] oligoerytrocytémia, zníţenie
počtu erytrocytov v periférnej krvi; erytrocypoténia, anémia.
oligofrénia – [oligophrenia] slabomyseľnosť; mentálna retardácia, slabomyseľnosť, vrodená al. v
útlom veku získaná ťaţká duševná zaostalosť; ťaţká mentálna retardácia; IQ < 25. Nejde o
oneskorenie vývoja psychických funkcií, ale o poruchu, kt. bráni úplnému rozvinutiu týchto funkcií.
Najviac je postihnutá inteligencia. Je to vrodená al. v prvých r. po narodení získaná porucha
intelektových schopností. Ide o globálnu poruchu, kt. postihuje (v rôznej miere) všetky psychické
funkcie, postihuje osobnosť. V MKCH-10 sa definuje ako stav zastaveného al. neúplného
psychického vývoja, charakterizovaný narušením zručností a prejavujúci sa uţ počas vývojového
obdobia. Jedinci so o. zlyhávajú v situáciach, kt. kladú vyššie nároky na úsudok. Nevedia správne
posúdiť situáciu a pouţiť účelné, adaptívne spôsoby jej riešenia. O. sa vyskytuje asi v 3 %
populácie, u školopovinných detí asi v 5 %, najvyšší výskyt je vo veku 10 – 14 r. Asi 2-krát častejšia
je u muţov ako u ţien.
Etiológia – príčinou o. sú: 1. genet. faktory, a to chromozómové aberácie (m. Down, Turnerov sy.,
Klinefelterov sy., fragilný X chromozóm) a i. geneticky podmienené poruchy (enzymopatie,
neurofibromatóza a tuberózna skleróza) (najčastejšie príčiny); 2. prenatálne infekčné a toxické
vplyvy (napr. rubeola, chrípka, cytomegália, toxémia, alkohol); 3. perinatálne traumy a asfyxia (časté
v minulosti); 3. infekcie CNS, intoxikácie a úrazy v prvých r. ţivota; 4. psychol. a sociálne faktory
(nedostatočná výchova, málo stimulujúce prostredie, napr. výchova rodičom, kt. je mentálne
retardovaný, chýbanie psychologických a sociálnych podnetov negat. ovplyvnia rozvoj
spoločenských návykov a zručností, môţu však poškodiť aj rozvoj inteligencie, dlhšia absencia
komunikácie s ľuďmi, napr. zatúlané deti v subtropických oblastiach); 5. neznáme príčiny
(idiopatická o.).
Príznaky – prvé prejavy sa zjavujú uţ v prvých mes., pri ľahších formách sú nenápadné. Deti
neskoro nadväzujú kontakty s matkou, nereagujú na jej prítomnosť, neusmievajú sa na ňu, jej
prítomnosť nevyvolá napr. zmiernenie plaču. Pri ťaţších formách je častá porucha reflexov,
problémy s kŕmením. Dieťa zaostáva v psychomotorickom vývoji, najmä vo vývoji reči. Sedieť, stáť
a chodiť sa naučí neskôr. Oneskoruje sa aj osvojenie hygienických návykov (väčšina detí sa aj po 3.
r. ţivota pomočuje). Dieťa so o. má primitívne výrazové prostriedky, málo diferencovanú mimiku,
chudobné pantomimické prejavy. Pri hre sú deti neobratné, ťaţkopádne. Neprejavujú radosť z hry,
nevydrţia pri nej dlhšie. Chýba obdobie záujmu a detských otázok, al. dieťa kladie otázky
mechanicky, bezcieľne. Nie je vyvinutá fantázia, dieťa nemá záujem o rozprávky. Medzi rovesníkmi
vydrţí krátko, býva neznášanlivé al. nejaví o iné deti záujem. Deti s o. často nechápu nebezpečie,
častejšie sú preto u nich úrazy. Pri ľahkých formách o. sa môţe porucha inteligencie prejaviť aţ v
školskom období nepozornosťou, nervozitou. Pri zvyšujúcich sa nárokoch a v predmetoch, kt.
vyţadujú logické myslenie sa porucha inteligencie demaskuje. Čím bliţšie k puberte, tým zrejmejšie
sú poruchy. Aj puberta je oneskorená. Známosti s partnermi druhého pohlavia sa nenadväzujú.
Pre všetky druhy o. je spoločná nedostatočná asociačná schopnosť (nedostatočná tvorba predstáv
a pojmov, neschopnosť operovať s nimi). Citový ţivot je chudobný, vyššie city chýbajú al. nie sú
dostatočne rozvinuté. Infantilná závislosť, poslušnosť a zvýšená sugestibilita však môţu niekedy
imponovať ako silný citový vzťah ku kľúčovej osobe. Klasifikácia vychádza z rozsahu poruchy
psychických funkcií, jej príznakov al. vyvolávajúcich príčin.
A. Klasifikácia podľa hĺbky deficitu intelektových schopností (MKCH-10) rozoznáva ľahkú,
stredne ťaţkú, ťaţkú a hlbokú o.
1. Ľahká oligofrénia (debilita) – vo vývojovom období sa prejavuje značne oneskoreným vývojom
reči a psychomotoriky, častými rytmickými pohybmi tela, hlavy, končatín al. len pier, jazyka,

grimasovaním, reakciami na dotyk, teplo, chlad, vlhko, krikom, útekmi, zvýše-nou sexualitou
(masturbáciou, exhibicionizmom). Prítomné bývajú perseverácie, echolália.
Deti sú vzdelávateľné, väčšina z nich sa naučí účelne pouţívať reč, moţno ich naučiť hovoriť
primitívne, dyzartroticky, dyslalicky, agramaticky. Moţno nacvičiť zákl. návyky (čistota, umývanie,
samostatnosť pri jedení), sú schopné sa o seba postarať (obliekať, umývať sa, samostatne sa
stravovať, naučia sa ovládať vyprázdňovacie funkcie). Pri veľmi ľahkej poru-che a dobrej
starostlivosti rodičov môţu v zákl. škole dobre prospievať a sú schopní absolvo-vať (s problémami)
aj odbornú školu. Pri výraznejšom deficite zlyhávajú aj v základnej škole a vzdelanie získajú v
osobitných školách. Väčšina z nich je schopná zamestnať sa v ne-náročnom zamestnaní, kt.
nekladie vyššie nároky na teoretické schopnosti. Pri stabilizácii v zamestnaní je dôleţitá
starostlivosť rodičov al. iných blízkych osôb. Aj dobre stabilizovaní jedinci obvykle nie sú schopní
plne sa postarať o seba a po strate blízkych osôb (napr. po smrti rodičov) zlyhávajú.
2. Pri strednom stupni oligofrénie (imbecilita) je zaostávanie v psych. vývoji nápadnejšie. Vývoj
reči je výrazne oneskorený, slovná zásoba je chudobná, vyjadrovanie primitívne. jedinci so stredne
ťaţkou s. hovoria agramaticky, často nesprávne artikulujú a nápadná je aj porucha modulácie reči.
Je tieţ narušená schopnosť starať sa o seba. Časť jedincov môţe navštevovať osobitné školy,
naučia sa základom písania a čítania, dokáţu sa rečou dorozumievať. Chápu inštrukcie, dokáţu
slovne oznamovať svoje poţiadavky a informácie o emočnom stave. Emočne reakcie sú pri
strednom stupni o. ţivé, málo diferencované, nedostatočne kontrolované. Jedinci so stredne ťaţkou
s. nie sú schopní systematicky pracovať, aj keď niektorí môţu podľa inštrukcií vykonávať
jednoduchšie manuálne práce. Väčšina postihnutých je odkázaná na pobyt v zariadeniach sociálnej
starostlivosti. Často sa vyskytujú príznaky detského autizmu. Častejší je aj výskyt telesných chorôb
a ťaţších porúch CNS (poruchy motorických funkcií, epilepsia).
3. Ťažká oligofrénia →idiocia.
4. Hlboká oligofrénia (hlboká →idiocia).
Prechod medzi o. a neporušenými intelektovými schopnosťami tvorí mentálna subnorma. Ide o
jedincov s horšími úsudkovými schopnosťami. Usilovnosťou a dobrou pamäťou kompen-zujú
nedostatočný úsudok. zlyhávajú len v náročných, zloţitých ţivotných situáciách. Pokladá sa za
,,širšie pásmo normy― a nezaraďuje sa k poruchám ani v súčasných klasifikačných systémoch.
Pomocou psychol. vyšetrenia sa určuje miera postihnutia inteligencie a stupeň o. (IQ): ľahký (50 –
59). stredne ťaţký (35 – 49), ťaţký (20 – 34) a hlboký (< 20).
B. Špeciálne formy oligofrénie
Podľa príznakov v emotivite a konaní sa rozoznáva eretická a torpídna o. Pri eretickej oligofrénii je
emotivita ţivá, emočné reakcie prudké, nedostatočne kontrolované. Jedinci reagujú búrlivo na
nevýrazné podnety, sú ťaţko zvládnuteľní. Konanie je charakterizované ţivosťou, neposednosťou,
nestálosťou. Torpídna oligofrénia sa prejavuje nedostatočnou inciatívou, pasivitou, nezáujmom,
nevýraznými emočnými reakciami.
oligogalactia, ae, f. – [oligo- + g. gala-galaktos mlieko + -ia stav] oligogalakcia, zníţené vylučovanie
mlieka.
oligohydramnion, i, n. – [oligo- + g. hydrós voda + g. amnion obal plodu] nedostatok plodovej vody v
amniovom vaku.
oligohypermenorrhoea, ae, f. – [oligo- + g. hyper nad + g. ménorrhoé mesačné krvácanie]
oligohypermenorea, menštruačné krvácanie silnejšie a vo väčších intervaloch ako normálne.
oligohypomenorrhoea, ae, f. – [oligo- + g. hypo pod + g. ménorrhoé mesačné krvácanie]
oligohypomenorea, menštruačné krvácanie slabšie a vo väčších intervaloch ako normálne.

Oligochaeta – máloštetinavce, červy, kt. telo je zloţené z rovnakých článkov (homonómna
segmentácia). Na kaţdom článku sú štetiny obyčajne v 4 zväzočkoch. Sú hermafrodity, pohlavné
ţľazy majú umiestené v prednej časti tela. Na niekt. článkoch prednej časti tela tvoria koţné ţľazy
opasok. Výlučky ţliaz prenášajú spermie a tvoria puzdrá na vajíčka. Majú dobre vyvinutú druhotnú
telovú dutinu (coelom). Ţijú zväčša v pôde, v bahne i v sladkej vode. Známych je ~ 2400 druhov.
Podľa staršej klasifikácie sa sem zaraďoval rad Archioligochaeta: Stylaria lacustris má dhlý rypáčik,
ţije v rybníkoch, Chaetogaster limnaei ţije paraziticky na vodných ulitníkoch. Enchytraeus albidus je
malá, biela daţďovka, kt. ţije v záhradnom humuse a zavrtáva sa do hľúz. Tubifex tubifex je
červeno sfarbený od presvitajúcej krvi. Hlavovou časťou je zahrabaný do bahna stojatých i mierne
tečúcich vôd, koncovou časťou tela ustavične kýva. Rad Neoligochaeta: Lumbriculus variegatus,
veľká aţ 10 dm, krv jej červeno presvitná, ţije v sladkých vodách v org. bahne. Eisenia foetida sa
vyskytuje v hnoji, je svetločervenej farby. Dáţďovka zemná (Lumbricus terrestris) ţije v pôde.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia máloštetinavcov (Oligochaeta)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nadkmeň: Eutrochozoa
1. kmeň: páskovce (Nemertini)
2. kmeň: mäkkýše (Molusca)
3. kmeň: sipunkuly (Sipunculidea)
4. kmeň: chobotníčky (Echiuridea)
5. kmeň: obrúčkavce (Annelida)
1. trieda: mnohoštetinavce (Polychaeta)
1. rad: Errantia
2. rad: Sederantia
3. rad: Archianellida
2. trieda: máloštetinavce (Oligochaeta)
1. rad: pastrunovcotvaré (Haplotaxida)
2. rad: tubifexotvaré (Tubificida)
3. rad: daţďovkotvaré (Lumbricida)
4. rad: daţďovičkotvaré (Lumbriculida)
5. rad: Aelosomatida
3. trieda: pijavice (Hirudinea)
1. rad: Branchiobdellida
2. rad: Acanthiobdellida
3. rad: Rhynchobdellida
4. rad: Gnathobdellida
5. rad: Pharyngobdellida
6. kmeň: pogonofóry (Pogonophora)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

oligocholia, ae, f. – [oligo- + g. cholé ţlč + -ia stav] oligochólia, zníţené vylučovanie ţlče.
oligochylia, ae, f. – [oligo- + g. chylos šťava + -ia stav] oligochýlia, zníţené vylučovanie ţalúdkovej
šťavy.
oligoleucocythaemia, ae, f. – [oligo- + leucocytus + g. haima krv] oligoleukocytémia, zníţený počet
leukocytov v periférnej krvi, leukopémia.
oligomenorrhoea, ae, f. – [oligo- + g. ménorrhoé mesačné krvácanie] menštruácia vo väčších
intervaloch ako normálne.

oligomycín – komplex makrolidových antibiotík produkovaných kultúrou aktinomycét podobných
Streptomycces diastatochromogenes.
Oligomycín A – C45H74O11.
Oligomycín B – C45H72O12, 28-oxooligomycín A, inhibítor
oxidačnej fosforylácie.
Oligomycín C – C45H74O, 12-deoxyoligomycín A.
Oligomycín D – C44H72O11, 26-demetyloligomycín, rutamycín A;
®

®

antimykotikum (A272 , RR 32705 ).

oligophrenia, ae, f. – [oligo- + g. frén myseľ] oligofrénia.
oligopnoe, es, f. – [oligo- + g. pnoé dýchanie] spomalené dýchanie, bradypnoe.
oligospermia, ae, f. – [oligo- + g. sperma semeno + -ia stav] zníţený počet spermií v ejaku-láte.
oligotrophia, ae, f. – [oligo- + g. trofé výţiva] oligotrofia, zníţená výţiva.
oligozoospermia, ae, f. – [oligo- + g. zóon ţivočích + g. sperma semeno] zníţený počet spermií v
ejakuláte.
oliguria, ae, f. – [olig- + g. úron moč] oligúria, zníţené vylučovanie moču vzhľadom na príjem tekutín,
definované obyčajne ako objem moču < 400 ml/d.
olimentum, i, n. – [l.] olejové mazadlo.
oliva európska →Olea europaea.
olivacín – syn. guatambuinín; 1,5-dimetyl-6H-pyrido[4,3-b]karbazol, C17H14N2, Mr 246,30; látka
izolovaná z kôry a kmeňa Aspidosperma olivaceum Müll. Arg., A. australe
Müll. Arg., A. longepetiolatum Kuhlm., Apocynacae.
Olivacín

olivaris, e – [l.] olivový.
olivil – tetrahydro-3-hydroxy-2(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)-4-[(4-hydroxy-3metoxyfenyl)-metyl]-3-furánmetanol, C20H24O7, Mr 376,41; látka izolovaná z
gumoţivice z olivy (Olea europea L., Oleaceae).
Olivil

olivomycíny

–

zmes

chromomycínových antibiotík produkovaných kultúrami Streptomyces
olivoreticuli, pripravené r. 1962. Podávajú sa
pri seminómoch, nádoroch orofaciálnej
oblasti, melanóme, niekt. nádory CNS v
kombinácii
s
rádioterapiou
a
i.
chemoterapiou.
Pôsobí
prevaţne
interkalačným mechanizmom. Po i. v. podaní
sa len málo viaţe na plazmatické bielkoviny,
vylučuje sa prevaţne obličkami; t0,5 je 2 – 3
h.
Olivomycín A

Indikácie – seminómy, nádory orofaciálnej
oblasti, melanóm, niekt. nádory CNS v kombinácii s rádioterapiou a i. chemoterapiou.
Kontraindikácie – terminálna fáza choroby, ťaţké kardiovaskulárne choroby.
Nežiaduce účinky – nauzea, vracanie, horúčka, zmeny KO (prechodná trombocytopénia).
Dávkovanie – individuálne, v závislosti od charakteru a fázy nádoru: priemerná dávka je 0,25
mg/kg/d obdeň v pomalej i. v. inj. (2 – 3 min); prvá dávka je obvykle 5 mg, potom sa dávka postupne
zvyšuje na 15 mg. Celková dávka je 100 – 20 inj. (150 – 200 mg), nasleduje prestávka 3 – 4 týţd., v
prípade potreby sa kúra opakuje. U detí sa podáva spočiatku 0,1 mg/kg/d.
®

Prípravok – Olivomycin .
olivovitae →Oleaceae.
oll. – skr. na recepte l. olla téglik.
olla, ae, f. – [l.] hrniec, téglik (čes. kelímok).
olovičitan olovnatý – oxid olovnato-olovičitý, ČSL 4, Pb3O4, Mr 685,57; oranţovočervený, ťaţký
prášok, nerozp. vo vode.
olovníkovité →Plumbaginaceae.
olovo – plumbum, značka Pb, Ar 207,2, Z = 82, valencia 2, 4, elektrónová konfigurácia atómu
14
10
2
2
[Xe](4f) (5d) (6s) (6p) . Je známy od praveku. V prírode sa vyskytuje v nepatrnom mnoţstve
čisté, a to vo forme 4 izotopov 204 a 206 – 208, najmä však vo forme zlúč., v kt. má oxidačný
stupeň II a IV; k umelým rádioizotopom patrí 195 – 203, 205 a 209 – 214. Najdôleţitejším
minerálom je galenit, t. j. leštenec olovnatý, z kt. sa aj vyrába. Nachádza sa v stopách v rastlinách a
niekt. morských ţivočíchoch. Vyššie ţivočíchy ho obsahujú nepravidelne ako mikrozloţku.
Pb v elementárnej forme je modrastosivý, lesklý, mäkký, veľmi ťaţký, neušľachtilý kov, t. t. 327 °C,
–3
. Dá sa ľahko valcovať na plech al. lisovať na rúry, tyče a drôty. Je zlý
vodič tepla a elektriny. Ľahko tvorí rozmanité zliatiny. Na vzduchu sa uţ pri obyčajnej teplote rýchlo
pokrýva vrstvičkou oxidu a. uhličitanu olovnatého, kt. ho chráni pred ďalšou oxidáciou. Nepatrne sa
rozpúšťa vo vode na hydroxid olovnatý Pb(OH) 2 a pôsobením CO2 ďalej na hydrogénuhličitan

olovnatý Pb(HCO3)2. Pod vplyvom síranov a uhličitanov sa v olovených potrubiach tvorí súvislá
2+
nerozp. vrstva síranu a uhličitanu olovnatého, kt. potom zamedzuje prestup jedovatých iónov Pb
do vody.
Zlúčeniny olova
V zlúč. má Pb oxidačný stupeň II a IV.
Oxid olovnatý – PbO, plumbooxid, Plumbum oxydatum, pouţíva sa na prípravu náplastí. Má
adstringentné účinky, uľahčuje mäknutie a perforáciu koţe nad vredom
Dihydroxid-uhličitan diolovnatý – zásaditý uhličitan olovnatý, Pb(OH)2. PbCO3 (Plumbum
subcarbonicum) sa pouţíva ako náplasť.
Oxid olovičitý – PbO2, Plumbum hyperoxydatum, má oxidačné vlastnosti.
Mínium – PbO3, Plumbum hyperoxyatum rubrum, je ortoolovičitan olovnatý, Pb2PbO4. Je to veľmi
silné oxidovadlo.
Biologický význam olova – človek prijíma ~ 230 – 350 mg Pb. potravinami a vodou, a ďalších ~ 90
mg inhaláciou z ovzdušia. V priemyslených oblastiach a pri profesionálnej expozícii sú tieto hodnoty
vyššie. Denne sa resorbuje v GIT ~ 6 – 10 % (u detí viac), pľúcami ~ 30 – 50 % Pb (u detí menej).
Resorpciu Pb v GIT zvyšuje nízky prívod Ca, Fe a proteínov potravou. Anorg. zlúč. sa neporušenou koţou neresorbujú, ale lipofilné zlúč. (napr. tetraetylolovo) prenikajú aj intaktnou koţou.
Intoxikáciu môţe vyvolať aj aplikácia zlúč Pb vo forme náplastí al. mäkkých adhezív-nych mastí na
veľkej ploche koţe. V krvi sa ~ 95 % Pb viaţe na erytrocyty, v kt. inhibuje dehydratázu kys. 5aminolevulovej, čo má za následok jej zvýšené vylučovanie močom a zvý-šenú koncentráciu Pb v
krvi. V plazme je < 5 % celkového Pb.
Pb má vysokú afinitu k subcelulárnym organelám bohatým na vápnik a fosfor, ukladá sa naj-mä v
kostiach, menej v cievnej stene, pečeni, obličkách, najmenej vo svalstve a mozgu. Biol. t0,5 Pb v
kostiach je 10 – 20 r. Pb sa z kosti môţe vyplaviť a otrava Pb manifestovať napr. pri infekcii,
pooperačnej acidóze, po opilosti, pri zlomenine, počas gravidity, a to aj dlhý čas po prerušení
expozície. Pb sa vylučuje stolicou; močom sa vylučuje pomaly, pp. sa v tubuloch reabsorbuje.
Obsah Pb vo vlasoch sa v závislosti od veku prakticky nemení.
Za max. týţdenný príjem sa pokladá 0,05 mg Pb/kg, resp. celkove 3 mg. Najvyššie stanovené
prípustné mnoţstvo Pb v potravinách je 0,1 mg/kg pre mlieko, mliečne výrobky, oleje, tuky,
limonády, aţ po 10 mg/kg pre mäkkýše, čaj, ţelatínu. Priemerný prirodzený obsah Pb v po-trave sa
odhaduje na 0,5 mg/kg. Vysoký obsah Pb majú napr. ustrice, čaj, obiloviny; ďalej sa Pb nachádza v
rybách, mäse, vajciach, víne, rastlinách, najmä v listoch, v zelenine, ovocí, hubách (najmä v
ţltnúcich pečiarkach). Z húb sa odporúča odstrániť lamely, resp. rúrkovitú časť. Obsah Pb v
potravinách sa zvyšuje balením do fólií, staniolu, uschovávaných v plecho-vých konzervách ap.
Vyšší obsah Pb je v ţivočíšnych a rastlinných potravinách vyprodukova-ných v priemyslových
oblastiach, resp. záhradách v blízkosti priemyslových prevádzok a hutí. Max. obsah Pb vo farbách
pouţívaných vo farm. je 10 – 20 ppm. Max. koncentrácia anorg. Pb v pitnej vode je 0,05 mg/l. Voda
nenasýtená uhličitanom vápenatým je agresívna a môţe vyluhovať Pb z vodovodných potrubí a
inštalačných zariadení. Značný obsah Pb v priemys-lových obĺastiach má spodná voda. Kyslý dáţď
podporuje mobilizáciu Pb z vody. Pb sa nachádza v priemyslových emisiách, kt. vznikajú najmä pri
výrobe energie na báze uhlia, tekutých pohonných hmôt pri priemyslovom spracovaní Pb, v
keramickom a sklárskom priemysle, pri výrobe plastov. Ovzdušie kontaminuje veľmi toxické
tetraetyl- a tetrametyl-olovo obsiahnuté v benzíne ako prímes. Pb sa preto nahradzuje org. zlúč. Mn
a najmä tetra-metylmeďou. Pb sa nachádza aj v tabakovom dyme.

3

Koncentrácie Pb vo vzduchu v priemyslových aglomeruláciách sa odhadujú na 4,5 mmg/m , max.
3
prípustné hodnoty sú 0,7 mg/m . Za bezpečné pre 8-h pracovný čas sa pokladajú koncentrácie 0,05
3
mg Pb/m vzduchu a za max. prípustná koncentrácia pre nárazový príjem sa pokladá 0,20 mg
3
Pb/m vzduchu.
Vhodnou metódou na stanovenie Pb v biol. materiáli je elektrotermálna atómová absorpčná
spektroskopia al. tzv. pulzopolarografia.
Obsah olova v materskom mlieku je ~ 0,02 – 0,06 mg/ml. V kravskom mlieku sa môţe obsah Pb
zvýšiť kontamináciou senom. Pb sa nachádza aj v zubnej sklovine a jeho obsah v potrave priamo
koreluje s prevalenciou zubného kazu. Vyšší prívod Pb GIT býva pri poţívaní výluhov zo smaltu,
nádob zdobených priemyslovými farbami, konzumovaním domácich páleniek ap. Deti z miest majú
aţ 10 – 15-krát vyššiu plumbémiu ako deti z vidieka.
Intoxikácia olovom →saturnizmus.
,

olsalazín – syn. azodisal, kys. 3,3 -azobis(6-hydroxybenzoová, C14H10N2O6, Mr 302,24; dimér
mesalamínu, pôvodne sa pouţíval ako moridlo farbív (C.I.
®
Mordant Yellow ; dvojsodná soľ C14H8N2Na2O6, azodisalsodium,
®
®
azodisodium azodisalicylát – C.I. 14130 , Ph CJ 91B ,
®
Dipentum ).
Olsalazín

Olshausenova operácia – [Ober, Frank, 1881 – 1960, amer. ortopéd] →operácia.
®

Olynth gel, gel. dos., liqu. (Parke-Davis) – Xylometazolini hydrochloridum 0,1 % v gélovom základe,
resp. 0,1 a 0,005 % rozt. a sprej; 2-adrenomimetikum, vazokonstringens, otorinolaryngologikum.
Pouţíva sa pri hyperémii sliznice nosa, akút., vazomotorickej a alergickej rinitíde.
-oma – -óm, koncovka označujúca nádor, bujnenie.
om/o- – prvá časť zloţených slov z g. ómos plece.
omagra, ae, f. – [om- + g. agra lov] dna ramenného kĺbu.
omalgia, ae, f. – [om- + g. algos bolesť] bolesť v pleci.
omamné látky – látky vyvolávajúce návyk a →závislosť.
oman pravý →Inula helenium.
omarthritis, itidis, f. – [om- + g. arthron kĺb + -itis zápal] omartritída, zápal ramenného kĺbu.
omatídiá – malé očká, z kt. sa skladajú zloţené oči hmyzu. Kaţdé o. vidí len jediný obrazový bod.
Celý obraz vzniká zloţením jednotlivých bodových obrázkov (mozaikové videnie).
Ombrédanneva operácia – [Ober, Frank, 1881 – 1960, amer. ortopéd] transkrotálna orchio-pexia.
oment/o- – prvá časť zloţených slov z l. omentum predstierka.
omentalis, e – [l.] omentový, predstierkový.
omentectomia, ae, f. – [oment- + g. ektomé odstránenie] vybratie časti predstierky.
omentitis, itidis, f. – [oment- + -itis zápal] omentitída, zápal predstierky.
omentofixatio, onis, f. – [omento- + l. fixus pripevnený] omentofixácia, prišitie predstierky k prednej
brušnej stene.
omentopexis, is, f. – [omento- + g. péxis upevnenie] omentopexia, prišitie predstierky k prednej
brušnej stene

omentorrhaphia,a e, f. – [omento- + g. rhafé šev] omentorafia, zošitie predstierky.
omentum, i, n. – [l.] predstierka, tukový obal.
Omentum majus – veľká predstierka. Odstupuje kaudálne od veľkej kurvatúry ţalúdka ako široký
peritoneálny záves a kladie sa pred colon transversum a slučky tenkého čreva. Častejšie však býva
zriasené medzi slučkami tenkého čreva al. zhrnuté do ľavého hypochondria, resp. vytla-čené
roztiahnutými priečnym tračníkom značne kraniálne. Inokedy je abnormálne vyvinuté, siaha aţ k
symfýze a môţe byť aj obsahom slabinových prietrţí (najmä u starších ľudí). V la-mina propria tejto
peritoneálnej duplikatúry je okolo ciev dosť tukového väziva, najmä u obéznych osôb, takţe
nadobúda ţltavú farbu. Na miestach vzdialených od ciev je väziva min. mnoţstvo a omentum je tu
priesvitné, aţ prederavené.
O. m. sa skladá z 2 listov, z kt. kaţdý má 2 peritoneálne vrstvy; medzi nimi je riedke, často tukové
väzivo. Predný list zostupuje od veľkej kurvatúry kaudálne pred colon transversum a slučky tenkého
čreva. Obrazia sa späť a vystupuje ako zadný list kraniálne, uzatvárajúc recessus caudalis bursae
omentalis. Táto časť je voľná, pohyblivá (pars libera omenti majo-ris). Zadný list zrastá s taenia
omentalis priečneho trančíka a s jeho mesocolon (pars gastro-mesocolica) a upína sa s ním na
zadnú stenu tela pri dolnom pokraji pankreasu.
Funkciou o. m. je zväčšenie resorpčnej plochy peritonea. Bráni rozšíreniu lokálnych infekcií na celé
peritoneum tým, ţe ako pohyblivá clona prirastá na zasiahnuté miesto a lokalizuje infekciu. Vďaka
svojej pohyblivosti vypĺňa prázdne priestory brušnej dutiny, kt. sa utvárajú sa na rôznych miestach
pri peristaltike a objemových zmenách jednotlivých častí tráviacej rúry, podobne ako tukové riasy
vypĺňajú prázdne priestory v kĺboch. Zabraňuje pp. aj výstupu slučiek tenkého čreva do oblasti
ţalúdka a ich zauzleniu. Navyše je zásobarňou tuku.
Omentum minus – malá predstierka. Počas vývoja je uloţené v sagitálnej rovine, po rotácii ţalúdka
sa stavia takmer do frontálnej roviny. Supramezokolická časť brušnej dutiny, uloţená pôvodne
vpravo od neho, sa tak ocitá za omentum minus a ţalúdkom a nazýva sa cavum peritonaei minus
seu →bursa omentalis.
omeprazol
–
5-metoxy-2-[[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-piridinyl)metyl]solfinyl]-1H-benzimidazol,
C17H19N3O3S, Mr 345,42; blokátor protónovej pumpy, inhibítor sekrécie ţalúdkovej šťavy. Sám je
inaktívny, ale v kyslom prostredí sekrečného kanálika sa redukuje na aktívnu formu sulfenamidu, kt.
sa kovalentne viaţe na sulfydrylové skupiny cysteínových zvyškov na extracelulárnom povrchu apodjednotky protónovej pumpy, a tak inhibuje aktivitu enzýmu. O. nevychytaný parietálnymi
bunkami sa rýchle metabolizuje v pečeňovom cytochróme P-450 (t0,5 voľného o. je asi 60 min, t0,5
kovalentne viazaného >24 h). Jeho metabolity – sulfónovaný derivát a vylučovaný meprazol – sú
farm. neúčinné, ďalej sa metabolizujú a vylučujú močom (80 %) a ţlčou (20 %). Jedna denná dávka
20 – 40 mg zniţuje sekréciu HCl počas 24 h o > 80 %. O. neinhibuje sekréciu vnútorného faktora,
neovplyvňuje vstrebávanie vitamínu B 12, tonus dolného
sfinktera paţeráka ani rýchlosť vyprázdňovania ţalúdka.
Mierne zniţuje sekréciu pepsinogénu.
Omeprazol

Indikácie – vredová choroba ţalúdka a dvanástnika, refluxná ezofagitída refraktérne na th.
a Zollingerov-Ellisonov sy.
Nežiaduce účinky – ~ 1 %, patria mierne epigastrické bolesti, bolesti hlavy, nevoľnosť, hnačka,
zápcha, plynatosť, výnimočne vyráţka. Tak, ako aj iné lieky inhibujúce sekréciu HCl zvyšuje
plazmatickú koncentráciu gastrínu, kt. vyvoláva hyperpláziu enterochromafinných buniek. Dlhodobé
podávanie omeprazolu pri Zollingerovom-Ellisonovom sy. uţ gastrinémiu nezvyšuje.

®

®

®

®

®

Prípravky – H 168/68 , Antra , Losec , Mopral , Omepral .
®

Omeprazol-E cps. ent. (Egis Pharmaceuticals) – Omeprazolom 20 mg v 1 cps.; inhibítor protónovej
pumpy, antiulcerózum; →omeprazol.
®

Omeprol 20 mg cps. (Salutas harma) – Omeprazolum 20 mg v 1 tob.; inhibítor protónovej pumpy,
antiulcerózoum; →omeprazol.
omfal/o- – prvá časť zloţených slov z g. omfalos pupok.
omfalitída – [omphalitis] zápal pupka u novorodencov.
omfalokéla – [omphalocele] pupočníková prietrţ.
omfalomezenterický – [omphalomesentericus] týkajúci sa pupočníka a okruţia.
omfalopág – [omphalopagus] zdvojená anomália, kt. obidve polovice sú spojené v mieste pupka.
omfaloflebitída – [omphalophlebitis] zápal pupočníkových ţíl.
omfaloproptóza – [omphaloptosis] prolaps (prepadnutie) pupočníka (pri pôrode).
omfalorágia – [omphalorrhagia] krvácanie z pupočníka u novorodencov.
omfalorexia – [omphalorrhexis] pretrhnutie pupočníka.
omfalotaxia – [omphalotaxis] uvedenie prepadnutého pupočníka do správnej polohy.
®

Omnic 0,4 cps. ret. (Yamanouchi Europe) –
tamsulosínu) a 1
-sympatikolytikum, urologikum. Pouţíva sa v th. funkčných
príznakov benígnej hyperplázie prostaty u dospelých muţov.
®

®

®

®

Omnipaque 180 , Omnipaque 240 , Omnipaque 300 a Ominpaque 350 inj. (Nicomed Imaging
A/S) – Iohexolum s obsahom, 180, 240, 300 al. 350 mg J/ml sterilného rozt. v 1 fľaštičke; rtg
kontrastná látka na vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, vylučovaciu urografiu, zobrazenie
telových dutín pri artrografiách, hysterosalpingografiách ap., ako aj na bedrovú, hrudnú a krčnú
myelografiu.
omnis, e – [l.] všetok.
®

Omniscane 0,5 mmol/ml inj. (Nycomed Imaging A/2) – Gadodiaminyum 287 mg v 1ml inj. rozt.;
diagnostikum, kt. sa poyuţíva na vyšetrenie hlavy, chrbtice a ciev pomocou MRI, resp. MRI
angiografie. Podáva sa v dávke 0,2 mg/kg.
omnivorus, a, um – [l.] všeţravý.
omo- – prvá časť zloţených slov z g. ómos plece, ramenný kĺb, lopatka.
omodynia, ae, f. – [omo- + g. odyné bolesť] omodýnia, bolesť ramenného kĺbu, bolesť v lopatke.
omohyoideus, a, um – [omo- + (os) hyoides jazylka] omohyoidový, idúci od lopatky k jazylke.
Musculus omohyoideus – lopatkovojazylkový sval, kt. prebieha od lopatky k jazylke.
omokonazol
–
(Z)-1-[2[2-(4-chlórfeno-xy)etoxy]-2-(2,4-dichlórfenyl)-1-metyletenyl]-1H-imidazol,
®
®
C20H17Cl3N2O2, Mr 423,73; antimykotikum (CM 8282 ; nitrát – C20H18Cl3N3O5 – Sgd 12878 ,
®
®
Fangorex , Fongarex ).
Omokonazol

omos, i, m. – [g.] plece, ramenný kĺb, lopatka.
omphal/o- – prvá časť zloţených slov z g. omfalos pupok.
omphalicus, a, um – [g. omfalos pupok] pupok.
omphalitis, itidis, f. – [omphal- + -itis zápal] →omfalitída, zápal pupka u novorodencov.
omphalocele, es, f. – [omphalo- + g. kélé prietrţ] →omfalokéla.
omphalomesentericus, a, um – [omphalo- + g. mesenterion okruţie] →omfalomezenteric-ký.
omphalopagus, i, m. – [omphalo- + g. págos od pégnynmi pripevňujem] →omfalopágus.
omphalophlebitis, itidis, f. – [omphalo- + g. flebos ţila + -itis zápal] →omfaloflebitída.
omphaloproptosis, is, f. – [omphalo- + g. pro vred + g. ptósis pokles] →omfaloproptóza.
omphalorrhagia, ae, f. – [omphalo- + g. rhagia od rhégnymi výron] →omfalorágia.
omphalorrhexis, is, f. – [omphalo- + g. rhéxis pretrhnutie] →omfalorexia.
omphalotaxis, is, f. – [omphalo- + g. taxis poriadok] →omfalotaxia.
omphalus, i, m. – [g.] pupočník, pupok.
omrzlina – l. congelatio, pernio.
omývadlo →lotiones.
Onagraceae →pupalkovité.
onania, ae, f. – [l., podľa biblickej osobnosti Onana] onánia, neprirodzené ukájanie pohlavného pudu,
pohlavné sebaukájanie.
onanismus, i, m. – neprirodzené nadmerné ukájanie pohlavného pudu.
Onanismus conjugalis – prerušená súloţ kvôli zamedzeniu počatia.
Oncicola – rod parazitov z čeľade Acanthocephala.
Oncicola canis sa vyskytuje v čreve psov v Texase a Nebraske.
onc/o- – prvá časť zloţených slov z g. onkos nádor.
oncocytoma, tis, n. – [onco- + g. kytos bunka + -oma bujnenie] →onkocytóm.
Oncocytoma renalis – benígny nádor obličiek podobný karcinómu, ale opuzdrený, neinvazívny a
asymptomatický.
oncocytosis, is, f. – [onko- + g. kytos bunka + -osis stav] →onkocytóza.
oncocytus, i, m. – [onco- + g. kytos bunka] →onkocyt.
oncogenesis, is, f. – [onco- + g. genesis vznik] →onkogenéza.
oncologia, ae, f. – [onco- + g. logos náuka] →onkológia
oncolysis, is, f. – [onco- + g. lysis uvoľnenie] →onkolýza.
oncoma, tis, n. – [onc- + -oma bujnenie] →onkóm.
Oncomelania – rod slimákov, z kt. viaceré druhy prenášajú jap. schistozomiázu (O. nosophora, O.
formosana a i.).
oncometer – [onco- + g. metron miera] →onkometer.

®

Oncoscint CR 103 kit (Cytogen) – rádionuklidové diagnostikum, monoklonová protilátka na
imunoscintigrafické vyšetrenie malígnych nádorov a metastáz pri kolorektálnom karcinó-me a
ovariálnom adenokarcinóme. Zloţenie – 1. fľaštička: Cyt-103 1 mg + NaCl 17,56 + Natrii
dihydrogenphosphas mono-hydricus 2,44 mg + HCl 35 % q. s., pH = 6,2; 2. fľaštička: Natrii acetas
trihydratus 136 mg + Acidum aceticum 98 %, q. s. pH= 6 + Aqua pro inj. ad 2 ml.
111

Monklonová protilátka B72.3-GYK-DTPA tvorí s chloridom inditým ( In) v tlmivom rozt. chelát, kt. je
svojimi biodistribučnými vlastnosťami vhodný na imunoscintigrafickú dg. Jeho plazmatický t0,5 je
46,6 ± 14 h. Po i. v. podaní sa ~ 12 % podanej rádioaktivity vylučuje v priebehu 96 h močom.
Plazmatický klírens je ~ 66 h, distribučný objem ~ 4,4 l.
oncosis, is, f. – [onc- + -osis stav] patol. stav charakterizovaný vznikom nádorov.
oncosphaera, ae, f. – [onco- + g. sfaira guľa] onkosféra, larva pásomnice vo vonkajšom oba-le
embrya so 6 háčikmi; moţno ju dokázať v stolici.
oncotherapia, ae, f. – [onco- + g. therapeiá liečenie] onkoterapia, liečenie nádorov.
oncothlipsis, is, f. – [onco- + g. thlipsis tlak] tlak vyvolaný nádorom.
oncoticus, a, um – 1. týkajúci sa zdurenia al. vyvolaný al. prejavujúci sa zdurením; 2. týkajúci sa
osmotického tlaku podmieneného prítomnosťou koloidov v rozt.
oncotomia, ae, f. – [onco- + g. tomé rez] →onkotómia.
oncotropicus, a, um – [onco- + g. tropé obrat] onkotropný, majúci afinitu al. priťahujúci nádorové
bunky.
®

Oncovin inj. sicc. (Lilly France) – Vincristini sulfas 1 mg suchej substancie v 1 fľaštičke;
cytostatikum; →vinkristín.
Oncovirinae – nádorové RNA-vírusy, podčeľaď Retroviridae, zahrňujúce nepomenované rody typu
onkovírusov B, C a D.
oncovirus – onkovírus.
ondansetrón – 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)metyl]-4H-karba-zol-4-ón,
C18H19N3O, Mr 293,37; špecifický antagonista sérotonínových (5HT 3) receptorov, antiemetikum,
antivertiginózum, anxiolytikum. Chemoterapeutiká a rádioterapia môţu uvoľ-niť 5-hydroxytryptamín
(5HT) v tenkom čreve, čím vyvoláva reflex vracania aktiváciou vágo-vých aferentných vláken cestou
receptorov 5HT3. O. blokuje tento reflex. Aktivácia vágo-vých aferentných vláken môţe uvoľniť 5HT 3 v
area postrema uloţenej na spodine IV. komory a podnietiť taktieţ
vracanie pôsobením centrálneho mechanizmu. O. pôsobí ako
blokátor receptorov 5HT3 v neurónoch periférneho i centrálneho
nervového systému.
Ondansetrón

Vstrebávanie o. po podaní p. o. je rýchle a max. koncentrácia v plazme sa dosahuje ~ 30 mg/ml ~
za 1,5 h po dávke 8 mg. Absol. biol. dostupnosť o. je ~ 60 %. Disponibilita (dostup-nosť) o. po
podaní p. o. i i. v. je podobná t0,5 terminálneho vylučovania, t. j. ~ 3 h a ustálený stav distribučného
objemu je ~ 140 l. Väzba na plazmatické bielkoviny je 70 – 76 %. Zo systémovej cirkulácie mizne
prevaţne v metabolizovanej forme, < 5 % podanej látky sa vylučuje v nezmenenej forme močom.
Pri hepatopatiách je systémový klírens zníţený a t0,5 predĺţený na 15 – 32 h, orálna biol. dostupnosť
dosahuje 100 % (pre zníţený metabolizmus).

Indikácie – th. nauzey a vracania vyvolaného protinádorovou chemoterapiou a rádioterapiou,
prevencia a th. nauzey a vracania.
Kontraindikácie – absol.: precitlivenosť na zloţku prípravklu. Nemá sa podávať v I. trimestri
gravidity, ak očakávaná výhoda nevyváţi moţné riziko pre plod, podobne pri dojčení.
Nežiaduce účinky – bolesť hlavy, začervenanie al. popcit tepla v hlave al. nadbruší, občasné,
prechodné a bezpríznakové zvýšenie aminotransferáz. O. predlţuje pasáţ črevom a môţe vyvolať
zápchu.
Dávkovanie – 8 – 32 mg/d. Pri emetogénnej chemoterapii a rádioterapii sa o. podáva v dávke 8 mg
v pomalej i. v. infúzii pred th. a potom p. o. kaţdých 8 h, 2. – 5. d 2-krát/d 8 mg. U detí sa podáva 5
2
mg/m pred chemoterapiou jednorazovo, po 12 h 4 mg p. o. Pred operáciou sa podáva 1 h pred
anestéziou Opatrnosť je ţiaduca u pacientov s hepatopatiou
Prípravky – hydrochlorid C18H20ClN3O.2H2O, pouţíva sa pri chemoterapii nádorov; podáva sa i. v. –
®
®
®
®
GR 380-32F , GR-C507/75 , SN 307 , Zofran inj., tbl.).
Ondinova kliatba – [Ondine, morská víla v germánskej mytológii, kt. prekliala neverného ľudského
milovníka zbavením automatickosti jeho telesných funkcií] prim. alveolová hypo-ventilácia.
Ondrejička, Mikuláš – (1910 Melčice – 1998 Bratislava), významný slov. internista, univ. prof. Po
štúdiu na Lek. fak. KU v Prahe, kt. ukončil r. 1939, pôsobil v nemocnici Robotníckej sociálnej
poisťovne, od r. 1946 na I. internej klinike v Bratislave, r. 1956 – 1980 ako jej prednosta, vedúci
Katedry internistických disciplín I a Laboratória pre pohyb vody a elektrolytov v organizme. Zaoberal
sa najmä problematikou infekčných chorôb, hydrominerálnej rovnová-hy, chorôb srdca, pečene,
obličiek, patofyziológiou edémových stavov a hypertenzie. Je autorom vyše 130 prác uverejnených
v domácich i zahraničných časopisoch. Spoluautor učebnice Praktikum propedeutiky vnútorného
lekárstva (1954), monografie Vnútorné choroby I – IV (1962 – 65) a i. Zastával rôzne významné
funkcie v odborných spoločnostiach, bol predsedom Vedeckej rady MZ SSR, od r. 1964 hlavným
redaktorom Bratislavských lekárskych listov. Nositeľ Radu práce (1968), vyznamenaný Medailou J.
E. Purkyňu (1966), Zlatou medailou UK (1970) a i. vyznamenaniami.
®

Ondřejova mast Medicamenta ung. (Medicamenta Vysoké Mýto) – Ac. salicylicum 10 g (1 %) +
Levandulae etheroleum 20 g (2 %) v 1 kg; dermatologikum, antiseptikum, kerato-plastikum. Pouţíva
sa v th. degeneratívnej, traumiteratívnej, ekzematoidnej dermatitídy rúk, th. exsikačného ekzému,
chron. lichenifikovaného, tylotického a ragadiformného ekzému, psoriasis vulgaris a v prevencii
dekubitov.
oneir/o- – prvá časť zloţených slov z g. oneiros sen.
oneirizmus – abnormálny stav vedomia, podobný spánku.
oneirodynia, ae, f. – [oneiro- + g. odyné bolesť] nočný nepokoj, nepokojný spánok.
oneiroides, es – [oneiro- + g. eidos podoba] oneroidný, podobný snu.
oneirogenes, es – [oneiro- + g. gignomai vznikám] oneirogénny, vyvolávajúci sny.
oneirologia, ae, f. – [oneiro- + g. logos náuka] oneirológia, náuka o snoch.
oneirophrenia, ae, f. – [oneiro- + g. frén myseľ] oneirofrénia, akút. schizoformná psychotická
porucha. Vyznačuje sa pomerne stálymi psychotickými príznakmi, trvajúcimi < 1 mes. Môţe byť
prítomný určitý stupeň emočnej premenlivosti al. nestálosti, ale nie v takej miere ako pri akút.
polymorfnej psychotickej poruchy; →schizofrénia.
oneiroscopia, ae, f. – [oneiro- + g. skopein pozorovať] oneiroskopia, analýza snov na účely dg.
psychického stavu pacienta.

oneskorenie – l. retardatio.
Onchocerca – filária, rod nematód nadčeľade Filaroidea. Dospelé jedince ţijú a liahnu sa
v podkoţných fibróznych uzloch. Mladé jedince (mikrofilárie) putujú lymfou a vyskytujú sa v koţi,
podkoţnom spojivovom tkanive a očiach.
Onchocerca caecutiens – O. volvulus.
Onchocerca cervicalis – druh vyskytujúci sa v krčnom väze koní a mulíc.
Onchocerca gibsoni – druh, kt. infikuje podkoţné tkanivo dobytka a zebier a vyvoláva vznik
uzlovitých zdurenín na stehnách, kolenách a chrbte.
Onchocerca volvulus – pôvodca →onchocerkózy. Ţije v rýchlo tečúcich riekach v juţ. Mexiku,
Guatemaly, sev. oblastiach Juţ. Ameriky a záp. rovníkovej Afriky. Napáda človeka a utvára na jeho
tele podkoţné nádory, v nich leţia zakrútené filárie. Samičky rodia ţivé larvy, kt. sa prevrtá-vajú do
pokoţky hostiteľa. Prenášačom o. sú muchnice (rod Simulium), v kt. parazit preţíva celý ţivotný
cyklus, v dospelom štádiu sa ţiví krvou človeka a zvierat.
onchocercoma, tis, n. – [onchocerca + -oma bujnenie] →onchocerkóm.
onchocerosis, is, f. – [Onchocerca + -osis stav] →onchocerkóza.
onchocerkóm – [onchocercoma] podkoţné uzly pri onchocerkóze.
onchocerkóza – [onchocercosis] filariáza vyvolaná onchocerkou. Rozoznáva sa africká a americká o.
Africká onchocerkóza – onchocercosis africana, Roblesova choroba, sowdah, craw-craw;
pôvodcom choroby je Onchocerca volvulus (syn. volvuliáza), kt. prenáša malá muška (rod
Simulium). Choroba sa prenáša malými povrchovými a nebolestivými nádorčekmi, kt. neexulcerujú
a vyvolávajú intenzívne miestne svrbenie spojené s edémami, lichenifikáciou, zhrubnutím,
zvráskavením a atrofiou koţe a lymfadenitídou; loţiská leukodermy podmieňujú škvrnitý vzhľad
koţe. Pri postihnutí oka (keratitída, neskôr aj neuritída a atrofia n. opticus) zapríčiňuje v záp. a
stred. Afrike často slepotu, najmä muţov ţijúcich na dedinách blízko rieky (riečna slepota).
Americká onchocerkóza – onchocercosis americana, je vyvolaná Onchocerca coecutiens,
prejavuje sa nádorčekmi najmä na tvári, kt. ju deformujú (pobreţná ruţa, ,,coast erysipelas―,
,,érisipele du Guatemala―). Dg. sa stanovuje na základe nálezu uzlíkov, dôkazu mikrofilárií v koţi,
oku (rohovkový mikroskop). Th. spočíva v extirpácii uzlov, dietylkarbamazín v stúpajúcich dávkach,
®
®
suramín (Germanin , Bayer 205 ), raz/týţd. 1 g i. v. po preskúšaní citlivosti nízkou dávkou (0,1 g).
oniomania, ae, f. – [g. ónesthai nakupovať + g. maniá vášeň] oniománia, chorobná túţba po
nakupovaní; vyskytuje sa pri duševných chorobách.
ónium – chem. katión, v kt. dusík má svoju max. kovalenciu, napr. amóniový ión NH 4. Patria sem
betaíny, cholíny a aminooxidy.
onkinocele, es, f. – [g. onkos nádor + g. kélé prietrţ] onkinokéla, zdurenie šľachovej pošvy.
onkocyt – [oncocytus] veľká epitelová bunka s výraznou acidofilnou a granulovanou cytoplazmou,
obsahujúcou veľký počet mitochondrií; takéto veľké bunky podliehajú neoplastickej transformácii.
onkocytóm – [oncocytoma] syn. onkocytový adenóm, oxyfilný adenóm; 1. obyčajne benígny adenóm
pozostávajúci z onkocytov s granulárnou, eozinofilnou cytoplazmy; nádor slinovej ţľazy; 2. adenóm
z Hürtleho buniek.
onkocytóza – [oncocytosis] metaplázia onkocytov.
oncogenéza – [oncogenesis] vznik al. pôvod nádorov.

onkogény – gény, kt. abnormálna expresia má za následok blastickú transformáciu bunky; bunkové
formy o. sa označujú ako c-onkogény (→protoonkogény), kým ich vírusové proťajšky ako vonkogény.
onkológia – [oncologia] náuka o nádoroch.
onkóm – [oncoma] nádor.
onkornavírusy – vírusy so vzťahom k vtáčím a zvieracím nádorom a leukémiám. Gen. kód tvorí RNA,
kt. sa prepisuje reverznou transkriptázou na DNA. Za prirodzených podmienok vyvolávajú latentné,
kongenitálne prenášané infekcie, kt. sa ako nádory a leukémie manifestujú len výnimočne. Študuje
sa ich vzťah k onkogenéze u ľudí.
onkotómia – [oncotomia] incízia nádoru al. zdurenia.
onkovírusy – vírusy z čeľade Oncovirinae, produkujúce RNA vírusy; →vírusy.
onokol – pentacyklický triterpén, kt. sa nachádza napr. v ihlici tŕnistej (Ononis spinosa agg.).
onoma/to- – prvá časť zloţených slov z g. onoma meno.
onomatolalia, ae, f. – [onomato- + g. lalein dţavotať bľabotať] onomatolália.
onomatomania, ae, f. – [onomato- + g. maniá vášeň] onomatománia, bezúčelné chorobné hľadanie
zabudnutého slova, strach pri vyslovovaní al. videní určitého slova al. čísla.
onomatophobia, ae, f. – [onomato- + g. fobos strach] onomartofóbia, iracionálny strach z počutia
niekt. slova al. mena.
onomatopoiesis, is, f. – [onomato- + g. poiein tvoriť] onomatopoéza, tvorba nezmyselných slov
imitujúcich zvuky.
Ononis arvensis (Fabaceae) – ihlica rolná; →O. spinosa.
Ononis spinosa agg., Fabaceae – ihlica tŕnistá. Rozkonárený tŕnitý poloker, vysoký aţ 70 cm. Listy
sú striedavé, trojpočetné, kvety ruţové (jún–september), v pazuchách listov na
bočných konárikoch. Majú mohutný drevnatý koreň. Rastú po celej Európe na
slnečných suchých kamenistých stráňach. Drogu tvorí usušený koreň Radix
ononidis (ČSL 4); je zvyčajne poskrúcaný, hlboko brázdený, zvonka sivohnedý aţ
čierno hnedý, na lome ţltkasté drevo lúčovitej farby. Droga je veľmi tvrdá, tuhá,
slabého zápachu, chuti škrabľavej so sladkastou príchuťou. Účinnými
obsahovými látkami sú izoflavónový glykozid ononín, pentacyklické triterpény
onokol a ononid, silica (0,02 – 0,1 %), kt. zákl. zloţkou je trans-anetol. Droga sa
pouţíva na prípravu záparu al. je súčasťou čajovín s diuretických účinkom.
Ononis spinosa

ontianil

–

N-(4-chlórfenyl)-2,6-dioxocyklohexánakarbotioamid, C13H12ClNO2S, Mr
®
antimykotikum (draslíková soľ C13H12ClKNO2S – Terondit ).

281,76;

Ontianil

onto- – prvá časť zloţených slov z g. ón, ontos jedinec.
ontogenesis, is, f. – [onto- + g. genesis vznik] ontogenéza, náuka o vzniku a vývoji jedincov určitého
druhu, vývoj jedinca.

ontogeneticus, a, um – [onto- + g. genesis vznik] ontogenetický, vzťahujúci sa na vývoj jedinca.
®

®

Onychon 125 a Onychon 250 tbl. (Léčiva) – Terbinafini hydrochloridum 141 mg (zodpovedá 125
a 281 mg terbinafínu) v 1 tbl. Antimykotikum; →terbinafín.
onyalai, onyalia – nutričná porucha postihujúca černochov v rozličných oblastiach Afriky. Vyznačuje
sa tvorbou puchierov na podnebí a sliznici líc, kt. obsahujú polozrazenú krv bez príznakov
konštitučnej poruchy. Ide o formu trombocytopenickej purpury.
onych/o- – prvá časť zloţených slov z g. onyx-onychos necht.
onychalgia, ae, f. – [onych- + g. algos bolesť] bolestivosť nechtov.
onychatrophia, ae, f. – [onych- + g. atrofiá podvýţiva] onychatrofia, atrofia nechtov, porucha rastu
nechtov.
onychauxis, is, f. – [onych- + g. auxis zväčšenie] onychauxia, abnormálne intenzívny rast nechtov,
zväčenie nechtov.
onychectomia, ae, f. – [onych- + g. ektomé odstránenie] onychektómia, chir. odstránenie nechtu.
onychexallasis, is, f. – [onych- + g. exallasis premena] onychexalázia, znetvorenie nechtov.
onychia, ae, f. – [onych- + -ia stav] zápal nechtového lôţka.
onychitis, itidis, f. – [onych- + -itis zápal] onychitída, zápal nechtu.
onychoclasis, is, f. – [onycho- + g. klasis zlomenie] onychoklázia, zlomenie al. rozdrvenie nechtu.
onychocryptosis, is, f. – [onycho- + g. kryptein skrývať + -osis stav] onychokryptóza, vrastanie,
zarastanie nechtov.
onychodynia, ae, f. – [onycho- + g. odyné bolesť] onychodýnia, bolestivé nechty; onychalgia.
onychodystrophia, ae, f. – [onycho- + l. dystrofia porucha výţivy] onychodystrofia, porucha rastu
nechtov.
onychogenesis, is, f. – [onycho- + g. genesis vznik] onychogenéza, vznik, vývoj nechtov.
onychographia, ae, f. – [onycho- + g. grafein písať] registrácia pulzových vĺn v malých cievach
nechtového poľa.
onychogryp(h)osis, is, f. – [onycho- + g. grýpos drápový, krivý + -osis stav] onychogrypóza,
degeneratívne zakrivenie nechtov, drápovitý necht.
onychohelcosis, is, f. – [onych-o + g. helkos vred + -osis stav] onychohelkóza, zvredovatenie
nechtov.
onychoheterotopia, ae, f. – [onycho- + g. heterotopia odchýlne umiestnenie] abnormálna poloha
nechtov.
onycholysis, is, f. – [onycho- + g. lysis uvoľenie] onycholýza, čiastočné al. úplné uvoľnenie nechtu z
lôţka.
onychomadesis, is, f. – [onycho- + g. madésis strata] onychomadéza, úplné uvoľnenie, vypadávanie
nechtov.
onychomalacia, ae, f. – [onycho- + g. malakiá zmäknutie] onychomalácia, zmäknutie nechtov.
onychomycosis, is, f. – [onycho- + g. myké huba + -osis stav] onychomykóza, hubová choroba
nechtov. Pri o. sú nechty postihnuté patogénnymi hubami (vláknitými, kvasinkovými al. plesňovými).
Vznik o. podporujú poruchy obehu, hyperhidróza, ale aj gumená obuv, kt. utvárajú priaznivé
podmienky s vysokou relat. vlhkosťou. Pri o. vyvolanej vláknitými hubami (Trichophyton rubrum,

Trichophyton interdigitale) sú zmeny na okraji nechta vo forme ţltých al. sivoţltých škvŕn. Povrch
nechta sa neskôr začna drobiť, pod jeho voľným okrajom sa začínajú tvoriť podnechtové
hyperkeratózy, postupne sa môţe uvoľniť celá nechtová platnič-ka. Ak sú pôvodcami kvasinky,
zmey pod nechtovou platničkou sú pri koreni nechtu a je postihnuté paronychium. Dg. sa potvrdzuje
mikroskopickým vyšetrením v natívnom preparáte (30 % KOH) a kultiváciou. Th. spočíva v aplikácii
®
antimykotickej tct. (napr. chlórmidazolo-vej, Mycopolycid tct.) po mechanickom vystrihaní a
zmäkčujúcom kúpeli v sódovej vode raz/týţd., Pri neúspechu tejto th. sa odporúča radikálna
miestna i celková antimykotická th.; →mykózy.
onychonosos, i, m. – [onycho- + g. nosos choroba] onychonóza, choroba nechtov.
onychoosteodysplasia, ae, f. – [onycho- + g. osteon kosť + dysplasia] onychoosteodysplázia, syn.
artroonychodysplázia, sy. nechty–patela; hereditárny sy. s dystrofiou nechtov, chýbaním al.
hypopláziou pately, hypopláziou laterálnej stranylakťovej kosti a bilaterálnymi rohmi bedrovej kosti.
onychopathia, ae, f. – [onycho- + g. pathos choroba] onychopatia, nešpecifikovaná choroba nechtov.
onychopathologia, ae, f. – [onycho- + g. pathos choroba + g. logos náuka] onychopatológia, náuka o
chorobách nechtov.
onychophagia, ae, f. – [onycho- + g. fagein zjesť] onychofágia, ohrýzanie a jedenie nechtov.
Onychophora – pazúrikavce, kmeň protostomov, systematicky nejasne zatriedený (náš zoologický
systém ich zadeľoval do novoutvoreného kmeňa mäkkonoţcov Pararthropoda). Majú červovitý tvar
tela, na hlave jeden pár tykadiel, na tele nečlánkované nohy s krátkymi pazpúrikmi, takmer na
všetkých článkoch sú metanefrídie. Dýchajú kríčkovitými vzdušnicami. Majú podkoţný svalový vak,
rebríčkovitú nervovú sústavu, otvorenú cievnu sústavu, zloţenú z rúrkovitého srdca na chrbtovej
strane tela. Známych je 70 druhov. Pazúrikovec kapský (Peripatopsis capensis) ţije na vlhkých
miestach v Kapskom meste v Juţ. Afrike, iné druhy ţijú v Juţ. Amerike i v Ázii.
onychophyma, ae, f. – [onycho- + g. fyma rastlina, nádor, vred] onychofym, chorobné zväčšenie a
zhrubutie nechtu, najmä palca nohy.
onychoptosis, is, f. – [onycho- + g. ptósis pokles] onychoptóza, vklesnutie nechtu.
onychorrhexis, is, f. – [onycho- + g. rhéxis trhlina, pretrhnutie] onychorexia, abnormálna krehkosť,
lámavosť nechtov.
onychoschisis is, f. – [onycho- + g. schisis rozštiepenie] onychoschíza, štiepenie platničky nechtov
od voľného okraja na dve i viac lamiel.
onychosis, is, f. – [onych- + -osis stav] onychóza, choroba al. deformácia nechtov.
onychotilomania, ae, f. – [onycho- + g. tillein trhať + g. maniá vášeň] onychotilománia, kompulzívne
trhanie, poškodzovanie nechtov.
onychotomia, ae, f. – [onycho- + g. tomé rez] incízia nechtu.
,

o nyong-nyong – [podľa východoafrického kmeňa Acholi ťaţká artralgia] akút. horúčkové ochorenie
následkom infekcie alfavírusom. Prenáša sa komármi druhu Anopheles, kt. sa vyskytuje v Ugande,
Kenyi, Tanzánii, Malawii a Senegale. Klin. sa podobá horúčke dengue a chikungunya.
Charakterizuje ju lymfadenitída, artralgie a intenzívne svrbivý morbiliformný exantém.
onyx, onychos, m. – [g. necht] 1. necht (l. unguis); 2. druh hypopyónu.
onyxis, is, f. – [g. necht] vrastený necht; onychocryptosis.
oo- – prvá časť zloţených slov z g. óon vajíčko.

ooblastos, i, m. – [oo- + g. blastos výhonok] ooblast, primitívna bunka, z kt. sa definitívne vyvíja
vajíčko.
oocyt – vajíčko, jedna z najväčších buniek tela.
oocyesis, ookyesis, is, f. – [oo- + g. kyésis počatie]oocyéza, ookyéza, ovariálna gravidita.
oocysta, ae, f. – [oo- + g. kystis dutina] vývojové štádium plazmódií, kt. je uloţené v svalovej vrstve
ţalúdka komára. Mnohonásobným delením o. vznikajú sporozoity.
oocytus, i, m. – [oo- + g. kytos bunka] oocyt, prim. ţenská pohlavná bunka. Vzniká z oogónií počas
vývoja plodu; neoplodnená vajcová bunka (oocytus primarius). Oocytus secundarius – sek.
oocyt, vzniká z prim. oocytu v Graafovom folikule po prvom zrecom delení.
ooductus, us, m. – [oo- + l. ductus kanálik] vajíčkovod.
oofágia – [oophagia] poţieranie vajíčok, známe pri hmyze, ţiviacom sa veľkými vajíčkami.
ooforalgia – [oophoralgia] bolesť vaječníkov.
ooforocystóza – [oophorocystosis] tvorba cýst vo vajenčíku.
ooforohysterektómia – [oophorohysterectomia] chir. odstránenie vaječníkov a maternice.
ooforóm – [oophoroma] nádor vaječníka.
ooforomalácia – [oophoromalacia] zmäknutie vaječníka.
ooforopatia – [oophoropathia] nešpecifikovaná choroba vaječníkov.
ooforopeliopexia – [oophoropelliopexis] chir. spevnenie maternicových príveskov.
ooforopexia – [oophoropexis] chir. upevnenie vaječníka.
ooforoplastika – [oophoroplastica] plastická operácia vaječníka.
oofororafia – [oophororrhaphia] chir. prišitie vaječníka k panvovej stene.
ooforosalpingektómia – [oophorosalpingographia] chir. odstránenie vajíčkovodu a vaječníka.
oopforosalpingitída – [oophorosalpinitis] zápal vaječníka a vajcovodu.
ooforostómia – [oophorostoma] utvorernie otvoru v ovariálnej cyste.
ooforotómia – [oophorotomia] chir. otvorenie vaječníka.
oofyt – [oophyt] akýkoľvek člen generácie vo vývoji machov, papradí a i., v kt. sa tvoria pohlavné
orgány.
oogamia, ae, f. – [oo- + g. gamein ţeniť sa] oplodnenie vajíčka spermiami; kopulácia.
oogenéza – [oogenesis] vývoj oocytu; →vajíčko.
oogonia, ae, f., oogonium, i, n. – [oo- + g. goné potomstvo, pokolenie] oogónia, oogónium,
primitívna pohlavná bunka, z kt. vzniká prim. oocyt; transformovaná primordiálna zárodková bunka,
vajíčko v prim. folikule vaječníka; →oogenéza.
Oochoristica – veľký rod pásomníc, čeľade Linstowiidae, parazitujúci na vtákoch, plazoch
a cicavcoch.
ookinet – vývojové štádium plazmódií, kt. vzniká splynutím jadier mikrogamét a makrogamét. O. je
pohyblivý a preniká do svalovej vrstvy steny ţalúdka komára, kde sa mení na oocystu.
oolemma, tis, n. – [oo- + g. lemma obal] obal vajca.

Oomycetes – trieda húb. Sporangiá sú rozličného druhu, bunkové steny sú z celulózy. Rozmnoţujú
sa pohlavne dvojbičíkovými spórami. Rad Peronosporates a Saprolegniales zahrňuje zvieracie
patogény. V niekt. klasifikačných systémoch sa zatrieďujú do ríše Protista.
oon, i, n. – [g.] vajce.
oophagia, ae, f. – [oo- + g. fagein hltať] →oofágia, poţieranie →vajíčok, známe pri hmyze, ţiviacom
sa veľkými vajíčkami.
oophor/o- – prvá časť zloţených slov z g. óoforon vaječník.
oophoralgia, ae, f. – [oophor- + g. algos bolesť] →ooforalgia.
oophorcystectomia, ae, f. – [oophor- + g. kystis dutina + g. ektomé vybratie] →ooforcystektómia,
chir. odstránenie vaječníkovej cysty.
oophorectomia, ae, f. – [oophor- + g. ektomé odstránenie] →ooforektómia, chir. odstránenie
vaječníka.
oophoritis, itidis, f. – [oophor- + -itis zápal] →ooforitída, zápal vaječníka.
oophorocystectomia, ae, f. – [oophoro- + g. kystis + g. ektomé odstrániť] →ooforocystektómia.
oophorocystosis, is, f. – [oophor- + g. kystis dutina + -osis stav] →ooforocystóza, tvorenie cýst vo
vaječníku.
oophorohysterectomia, ae, f. – [oophoro- + g. hysterá maternica + g. ektomé odstránenie]
→ooforohysterektómia.
oophoroma, tis, n. – [oophor- + -oma bujnenie] →ooformóm.
oophoromalacia, ae, f. – [oophoro- + g. malakiá zmäknutie] →ooforomalácia.
oophoron, i, n. – [oo- + g. ferein niesť] vaječník.
oophoropathia, ae, f. – [oophoro- + g. pathos choroba] →ooforopatyia.
oophoropelliopexis, is, f. – [oophoro- + g. pellis panva + g. péxis upevnenie] →ooforopeliopexia.
oophoropexis, is, f. – [oophoro- + g. péxis upevnenie] →ooforopexia.
oophoroplastica, ae, f. – [oophoro- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] →ooforoplastika.
oophororrhaphia, ae, f. – [oophoro- + g. rhafé šev] →oofororafia.
oophorosalpingectomia, ae, f. – [oophoro- + g. salpinx vajíčkovod + g. ektomé odstránenie]
→ooforosalpingektómia.
oophorosalpingitis, itidis, f. – [oophoro- + g. salpinx + -itis zápal] →ooforosalpingitída.
oophorostomia, ae, f. – [oophoro- + g. stoma ústa] →ooforostómia.
oophorotomia, ae, f. – [oophoro- + g. tomé rez] →ooforotómia.
oophyt – [oo- + g. phyton rastlina] →oofyt.
ooplasma, tis, n. – [oo- + g. plasma hmota] ooplazma, protoplazma vajíčka.
oosféra – [oosphaira] nepohyblivá samičia pohlavná bunka.
oosperma, tis, n. – [oo- + g. sperma semeno] oplodnené vajíčko.
oosphaira, ae, f. – [oo- + g. sfairá guľa] →oosféra.
Oospora – rod nepravých húb (fungi imperfecti) čeľaď Moniliaceae, rad Moniliales, kt. druhy
zapríčiňujú choroby citrusu a zemiakov.

Oospora catenata – O. fragilis, druh neurčitej príslušnosti izlovovaný z lingua nigra, pp. ako kontaminant.
Oospora fragilis – O. catenata.
Oospora lactis – Geotrichum candidum.
Oospora tozeuri – Madurella mycetomi.
oospóra – [oo- + g. sporos siatie] vývojové štádium pohlavnej bunky, kt. vzniká oplodnením oosféry
spermatozoitom.
oosporangium – samčí element pri pohlavnom utváraní oospóry.
,

,

oosporeín – 2,2,5,5,-tetrahydroxy-4,4 -dimetyl-[bi-1,4-cyklohexadien-1-yl]-3,3 ,3,6,6,-tetrón, C14H10O8,
Mr 306,22; hubový izolovaný z Oospora colorans vans Beyma a
Chaetonium aureum Chivers.
Oosporeín

oothec/o- – prvá časť zloţených slov z l. ootheca vaječník.
ootheca, ae, f. – [oo- + g. théké puzdro] ootéka, vaječník.
oothecalgia, ae, f. – [oothec- + g. algos bolesť] ootekalgia, bolestivý vaječník.
oothecectomia, ae, f. – [oothec- + g. ektomé odstránenie] ootekektómia, chir. odstránenie vaječníka.
oothecocele, es, f. – [ootheco- + g. kélé prietrţ] ootekokéla, prietrţ vaječníka.
oothecocenthesis, is, f. – [ootheco- + g. kentésis nabodnutie] ootekocentéza, chir. nabodnu-tie
vaječníka.
oothecocyesis, is, f. – [oothec- + g. kyésis počatie] ootekokyéza, mimomaternicová gravidita so
zárodkom vo vaječníku.
oothecohysterectomia, ae, f. – [ootheco- + g. hysterá maternica + g. ektomé odstránenie]
ootekohysterektómia, chir. odstránenie vaječníka a maternice.
ootid – zrelé ovum; →vajíčko.
ootyp – [oo- + l. typos vzor] rozšírená časť maternice niekt. trematód, do kt. vyúsťuje vajíčkovod a
oplodňuje sa v ňom vajíčko, vybavený ţltkom a obalená plášťom.
oozoid – [oo- + g. zóoeidés podobný zvieraťu] jedinec, kt. vznikol z vajíčka pohlavným
rozmnoţovaním; jedinec, kt. vznikol nepohlavným rozmnoţovaním sa nazýva blastozoid.
Oozoid columbianum – nodulárna nematóda infikujúca ovce a kozy v juţ. oblastiach USA.
Oozid dentatum – parazit ošípaných.
Oozoid inflatum – O. radiatum.
Oozoid longicaudum – parazit ošípaných.
Oozoid radiatum – parazit dobytka.
Oozoid stephanostomum – druh parazitujúci v gorilách; opísal sa aj u človeka.
opacificatio, onis, f. – [l. opacus temný] opacifikácia, vývoj zatienenia, zákalu.
opacitas, atis, f. – [l. opacus temný] opacita, zatienenie, zákal.

Opacitas corporis vitrei – zákal sklovca. Zákaly sklovca vznikajú pri zápalových chorobách oka
(chorioretinitída, periflebitída), krvácaniach, poraneniach al. na degeneratívnom podklade v starobe
a pri silnej krátkozrakosti. Môţu byť difúzne al. formované, rozličnej veľkosti a tvaru. Pri poruchách
metabolizmu sa v skovci môţu utvoriť nápadne lesklé kryštály cholesterolu, tyrozínu a i. látok, kt. sa
v oftalmoskopickom obraze javia ako svietiace vločky snehu (synchisis scintillans). O. c. v. sa
prejavujú videním tmavých škvŕn rozličných tvarov, rozličnej veľkosti aţ zahmleným videním. Pri
vyšetrení oftalmoskopom so vsunutou 10-dioptriovou šošovkou sú dobre viditeľné, drobné zákaly sa
však nemusia postrehnúť. Presnejšie je vyšet-renie biomikroskopom a štrbinovou lampou. V th. sa
má, ak moţno, odstrániť príčina. Vstrebávanie zákalov podporujú prípravky jódu, kt. sa podávajú
®
celkove (Intrajodin i. m.), al. miestne 1 – 2 jodid draselný (sol. Kalii jodati ako očné kv., resp.
ionoforéza). Pri rozsiahlej-ších zákaloch, najmä po masívnom zakrvácaní sa vykonáva vitrektómia
(mikrochir. Odstrá-nenie). Skalený sklovec sa nahrádza čirou tekutinou, najčastejšie Ringerovým
rozt.
Opacitas zonularis – prúţkovité, sivé aţ naţltlé skalenie očnej rohovky vyvolané ukladaním hyalínu
a vápnikových solí.
opacus, a, um – [l.] temný, zatienený, tmavý, nepriehľadný.
opalescencia – [opalescentia] rozptyl svetla podmienený malými časticami obsiahnutými v priesvitnej
látke.
opalescentia, ae, f. – [l. opalus opál] →opalescencia.
op/o- – prvá časť zloţených slov z g. óps-ópos oko.
opalgia, ae, f. – [op- + g. algos bolesť] neuralgická bolestivosť očí, tváre.
Opalina – rod bičíkovcov, rad Opoalinida, trieda Opalinatea, kt. ţijú ako komenzály v čreve ţiab.
Ţivotný cyklus
Opalina ranarum pozostáva z nepohlavnej reprodukcie v dospelej ţabe a pohlavne reprodukcie v
pulcoch.
Opalinata – podkmeň parazitov, mnohojadrových prvokov (kmeň Sarcomastigophora). Vyskytujú sa
ako endokomenzály v rybách, salamandrách a plazoch. Majú bičíky usporiadané v
mnohopočetných šikmých radoch po celom povrchu tela, líšia sa od Ciliophora tým, ţe majú len
jeden typ jadier (nerozlíšené mikro- a makrojadrá). Rozmnoţujú sa pohlavne. Patrí sem jediný rad
Opalinatea.
Opalinatea – trieda bičíkovitých jednobunkových
Mastigophora). Patrí sem rad Opalinida.

parazitov

(podkmeň

Opalinata,

kmeň

opera, ae, f. – [l.] práca, činnosť.
operabilis, e – [l. operari pracovať + -abilis schopný] →operabilný.
operabilita – [operabilitas] schopnosť na operáciu.
operabilný – [operabilis] vhodný na operáciu, schopný operácie.
operácia – [operatio] 1. metodicky uskutočnený a ukončený úkon, postup, výkon; 2. mat. akýkoľvek
počtový úkon; 3. inform. utvorenie výstupných informácií v počítačoch zo vstupných informácií podľa
určitého predpisu; 4. chir. inštrumentálny výkon, pri kt. je obyčajne porušený povrch tela. O. sa
vykonáva na operačnej sále za prísnych hygienických podmienok (antisepsy a asepsy) v celkovej,
zvodovej al. miestnej anestézii, po priemranom vyšetrení a príprave pacienta, akútne al. plánovane
(elektívna o.) Väčšinou má th. význam, môţe slúţi aj na dg. K chir. výkonom patrí najmä ablácia,

amoputácia, -ektómia, excízia, -plastika, resekcia, -stómia, -tómia a i.; 5. konkrétna o. →vývoj
dieťaťa.
Abbého operácia – prišitie trojuholníkového laloka plnej hrúbky z mediálnej časti dolnej pery a
vyplnenie defektu na hornej pere.
Abbého-Estlanderova operácia – [Robert Abbé, *1851, amer. chirurg; Jakob A. Estlander, *1831,
fín. chirurg] plastika vagíny, pri aplázii vagíny pomocou tunelovania a voľnej koţnej transplantácie
cez protézu z plastu.
Aburelova operácia – intraamniotická inj. kvôli vyvolaniu abortu; ICD9 75.0.
Adamsova operácia – 1. subkutánne intrakapsulárne oddelenie krčka stahnovej kostri pre ankylózu
bedrového kĺbu; 2. subkutánne oddelenie dlaňovej fascie v rôznych bodoch Dupuytrenovej
kontraktúry; excízia kúska mihalnice klinmovitého tvaru s cieľom uvoľniť ektropión.
Akinova operácia – resekcia prominentia mediana hlavičky prvého metatarzu, klinovitá osteotómia
hlavice stehnovej kosti, ,,freshening― korešpondujúceho acetabula a ich spojenie.
Albeeova operácia – [Albee, Fred Houdlett, 1876 – 1945, amer. voj. chirurg] o. ankylózy bedrového
kĺbu, resekciou horného konca hlavice stehnovej kosti, úpravy („refreshment―) korešpondujúceho
bodu acetabula a spojenie takto upravených plôch.
Albeeova-Delbetova operácia – [Albee, Fred Houdlett, 1876 – 1945, amer. voj. chirurg; Delbet,
Pierre, 1861 aţ 1957, franc. chirurg] o. zlomeniny krčka stehnovej kosti s vyvŕtaním jamky cez
trochanter, krčka a hlavice stehnovej kosti a inzercia kolíčka z tejto kosti do novej kĺbovej jamky.
Albertova operácia – artrodéza kolena; ICD9 81.22.
Aldridgeova(-Studdifordova) operácia – utvorenie uretrálnej slučky (suspenzie); retropubická
uret-ropexia; Burchova procedúra; Marshallova-Marchettiho-Krantzova o., prišitie periuretrálneho
tkaniva k symfýze lonových kostí; ICD9 59.5.
Alexanderova-Adamsova operácia – skrátenie lig. rotunda; ICD9 69.22; modifikácia Alquiéovej
metódy.
Almoorova operácia – extrapetrosal drainage) 20.22
Alouettova operácia – amputácia dolnej končatiny vo výške bedrového kĺbu s cirkulárnym vonkajším lalokom trochanter major a veľkými vnútornom lalokom smerom zvnútra navonok.
Alquiéova operácia (1840) – úprava polohy maternice pri retroflexio uteri bez otvorenie brušnej
dutiny skráítyením ligg. rotunda a ich prišitím ich koncov k vonkajšiemu brušnému prstencu, Má
historický význam.
Altemeierova operácia – pretiahnutie rekta hrádzou (abdominoperineal ,,pull-through―); Swensonova proktektómia; ICD9 48.49.
Ammonova operácia – 1. blefaroplasticka laolokom z krku; 2. dakryocystektómia; 3. o. epikantu:
resekcia kúska vretenovitého tvaru koţe z chrbta nosa, podmienovanie lalokov epikantových
duplikatúr a uzavretie sutúrou.
Amusattova operácia – dlhý priečny rez na sprístupnenie čreva.
Anagnostakisova operácia – 1. operácia entrópia; 2. operácia trichiázy.
Ariesova-pitanguyova operácia – mamoplastika.
Aschova operácia – o. pre deflexiu nosovéj priehradky reinzerciou resekovaných kúskov chrupky
a vsadením ich na miesto dlahou; má historický výnzam.

Babckockova operácia – extirpácia v. saphenae inzerciou dlhej sondy s ţaluďovitým hrotom a vytiahnutím ţily invagináciou kvôli eradikácii varikóznych ţíl.
Baffesova operácia – interatriálna transpozícia ţilového návratu; Mustardova o., resekcia
predsieňovej priehradky a inzercia štepu s cieľom usmerniť systémový ţilový návrat k trikuspidálnej
chlopni a pľúcny ţilový návrat k mitrálnej chlopni; ICD9 35.91.
Baldyho-Frankeho operácia – [Baldy, John Montgomery, 1860–1934, gynekológ pôsobiaci vo Philadelphii; Franke, Felix, *1860, gynekológ pôsobiaci v Braunschweigu] metóda antefixácie
maternice; →ventrofixatio uteri.
Baldyho-Websterova operácia – [Baldy, John Montgomery, 1860 – 1934, gynekológ pôsobiaci vo
Philadelphii; Webster, John Clarence, 1863 – 1950, amer. gynekológ] retrofixatio uteri; lig. teres
uteri sa prevlečú cez perforované lig. latum uteri a fixujú na zadnej strane maternice; ICD9 69.22.
Bankhartova operácia – úprava puzdra pri dislokácii ramenného kĺbu; ICD9 81.82.
Bardenheurerova operácia – ligácia a. innominata; ICD9 38.85.
Bardenlebenova operácia rázštepu pier – [Bardeleben, Heinrich Adolf v. – 1861 – 1914, nem.
chirurg pôsobiaci v Bochume] 1. ligácuia a. innominata (ICD9 38.85); 2. submukózna, subperiostová
osteotómia vomeru s cieľom repozície prominujúcej medzičeľuste pri obojstrannom celkovom
rázštepe. Upustilo sa od nej pre ťaţké pooperačné deformácie nosa; 3. transverzálna incízia pri
totálnej prostatektómii.
Barkanova operácia – goniotómia; ICD9 12.52.
Barkerova operácia – 1. excízia bedrového kĺbu predýnm rezom; 2. špeciálna metóda excízie
členkovej kosti rezom od vonkajšieho maleolu dopredu a dovnútra k chrbtu nohy.
Barraquerova operácia – fakoerýza, odstránenie šošovky pri katarakter sukciou pomocou prístroja,
tzv. eryzifak.
Barrova operácia – prenos šachy z m. tibialis posterior; ICD9 83.75.
Barskyho operácia – uzavretie fisúry ruky, pričom sa priblíţi II. a IV. prsta a upraví príp.
syndaktýlia; ICD9 82.82.
Batonova operácia – o. ankylózy, kt. pozostáva z zárezu do kosti priečne a odstránenia kúska
tvaru V.
Bassettova operácia – vulvektómia s disekciou slabinových lymfatických uzlín; ICD9 71.5.
Bassiniho operácia – [Bassini, Eduardo, 1844 – 1924, tal. chirurg pôsobiaci v Padove] štandardná
metóda operačnej th. ingvínovej hernie. Po koţnom reze v ingvíne a rozhrnutí podkoţného tuku a
aponeurózy m. obliquus abdominis ext. v smere vláken sa v oblasti vonkajšieho ingvínového
prstenca izoluje semenovod, reponuje sa obsah hernie z uvoľneného a otvoreného herniového
vaku, vak sa podviaţe a odstráni. Potom sa semenovod premiestni pred vonkajšiu aponeurózu a
jednotlivými stehmi fixuje m. obliquus internus a transversus abdominis, ako aj fascia transversalis
na riasu ingvinálneho ligamenta. Modifikácia tejto metódy spočíva v zdvojení fascie vonkajšej
aponeurózy. Pri Girardovej modifikácii sa semenovod premiestňuje pod zdvojenú vonkajšiu
aponeurózu.
Batchova-Spittlerova-McFaddinova operácia – dizartikulácia kolena; ICD9 84.16.
Batistova operácia – parciálna ventrikulektómia (zmenšenie, remodelácia komory); ICD9 37.35
Batteyova operácia →Hegarova operácia.
Battleova operácia – o. apendicitídy, pri kt. sa m. rectus abdominis dočasne retrahuje.

Beckova operácia I – [Beck, Claude S, *1894, amer. chirurg] revaskularizačná metóda, pri kt. sa
utvára kolaterálny obeh k srdcu. Na povrch epikardu a parientálnej výstelky perikardu sa aplikuje
iritačná látka, čiastočne uzatvára sinus coronarius v pravej predsieni, aplikujú sa štepy parietálneho
perikardu a mediastinálny tuk k myokardu; Ärevaskularizácia.
Beckova operácia II – [Beck, Claude S, *1894, amer. chirurg] dvojstupňová revaskularizačná
metóda, pri kt. sa utvára kolaterálny obeh k srdcu. V prvej fáze sa aplikuje ţilový štep medzi aortu a
sinus coronarius, v druhej fáze sa čiastočne uzatvára sinus coronarius, čím sa zvýši prítok
oxygenovanej krvi z aorty do koronárnych ciev; →revaskularizácia.
Beckova operácia III – Dieffenbachova o.
Beckova-Jianuova operácia – permanentná gastrostómia; ICD9 43.19.
Beerova operácia – laloková operácia katarakty.
Belsey Markova operácia IV – o. pre gastroezofágový reflex rezom cez hrudník; fundus sa obalí
z 270° obvodu paţerákom, pričom sa jeho zadná časť ponechá voľná.
Bellova-Beuttnerova operácia – subtotálna abdominálna hysterektómia; ICD9 68.39.
Belseyova operácia – ezofágogastrický zvierač; ICD9 44.65.
Benenentiho operácia – rotácia bulbus urethrae; ICD9 58.49.
Bergerova operácia – interskapulotorakálna amputácia.
Berkeho operácia – [Berke, Raynold, N., *1901, amer. oftalmológ] o. ptózy hornej mihalnice: 1.
modifikácia Blaskovicsovej operácie s resekciou m. levator cez koţnú incíziu a excízia
nadbytočného svalu; ICD9 08.33; 2. modifikácia Motaisovej operácie s oddialením ptotickej
mihalnice od m. rectus sup.
Bertelsmannova operácia – operácia pupkovej prietrţe: pozdĺţnym rezom sa na obidvoch
stranách otvára pošva priamych brušných svalov, odpreparuje predná pošva a uvoľní ich predný
okraj. Stehy sa zakladajú zo zadnej steny odpreparovanej pošvy, vrátia sa k svalu, kt. sa zaberá
zoširoka plošne a rovnako sa postupuje na druhej strane. Uzlia sa všetky stehy naraz. Nad touto
zákl. vrstvou sa dvojito zriasňujú voľné okraje pošvy priamych brušných svalov.
Bevanova operácia – [Bevan, Arthur Dean, 1861 – 1943, amer. chirurg] operácia retinovaného
semenníka.
Bierova operácia – Bierova soteoplastická amputácia dolnej končatiny s kostným lalokom z tíbie
s fibuly nad kýpťom
Biesenbergerova operácia – bilaterálne zmenšenie veľkosti prsníkov; ICD9 85.32.
Bigelowova operácia – litolapaxia, litotripsia; ICD9 57.0.
Billrothova operácia I – parciálna gastrektómia s gastroduodenostómiou; ICD9 43.6.
Billrothova operácia II – parciálna gastrektómia s gastrojejunostómiou; ICD9 43.7.
Binnieho operácia – hepatopexia; ICD9 50.69.
Bischoffova operácia – 1. ureteroneocystostómia; ICD9 56.74; 2. spinálna myelotómia; 03.29.
Bishopova-Koopova operácia – ileostómia.
Operácia podľa Bishopa-Koopa. Distálna zúţená slučka ilea vyšitá do prednej brušnej
steny (ileostómia). Dilatovaná proximálna slučka anastomozovaná end-to-side s distálnou
slučkou

Blairova-Brownova operácia – úprava rázštepu pery pouţitím laterálneho laloka dlhého 1/2 dĺţky
pery.
Blalockova operácia – systémovo-pulmonálna anastomóza; ICD9 39.0.
Blalockova-Hantonova operácia – [Blalock, Alfred, 1869 – 1964, amer. chirurg pôsobiaci
v Baltimore; Hanton, C. Rollins, *1915, amer. chirurg] operačne utvorený umelý predsieňový defekt;
obsol. paliatívna operácia pri transpozícii veľkých artérií; ICD9 35.42.
Blalockova-Taussigovej operácia – [Blalock, Alfred, 1869 – 1964, amer. chirurg pôsobiaci v Baltimore; Taussigová, Helen Brooke, *1898, amer. pediatrička] anastomóza
medzi a. subclavia (al. a. carotis) a a. pulmonalis pri vrodených srdcových
chybách, najmä Fallotovej tetralógii; umoţňuje časti hypoxemickej krvi z aorty
prúdiť opäť do pľúc; ICD9 39.0.

Blalockova-Taussigovej operácia

Blaskowiczova operácia – [Blaskowicz, László, 1868 – 1938, maď. oftalmológ] operácia ptózy
hornej mihalnice, kt. spočíva v excízii m. levator a tarsus spojovkovým prístupom; ICD9 08.33.
Bozemanova operácia – hysterocystokléza.
Brickerova operácia – chir. utvorenie sileového spojenia s plytkou stómiou na zachytávanie moču;
plochá kontúra sa dosiahne prišitím ilea ku koţi.
Brockova operácia – transventrikulárna uzavretá valvotómia.
Brophyho operácia – o. rázštepu podnebia s rázštepom pery al. bez nej; pozostáva z násilného
prispôsobenia upravených okrajov rázštepu podnebia, kt. sa udrţiavajú v polohe špeciálnymi
sutúrami podopretými olovenými platňami.
Browneho operácia – uretroplastika pri hypospádii, pri kt. sa ponechá intaktný prúţok epitelu na
ventrálnom povrchu penisu , takţe z neho vznikne koreň uretry a spodina uretry vzniká epitelizáciou
z laterálnych okrajov.
Brunschwigova operácia – [Brunschwig, Alexander, 1901 – 1969, newyorský chirurg]
supraradikálna o. pri pokročilom karcinóme genitálií s evisceráciou malej panvy, implantáciou
ureterov do čreva a anus praeternaturalis.
Buckova operácia – kuneiformná excízia pately a koncov tíbie a fibuly.
Burianova operácia lagoftalmu – transplantácia pruhu fascia lata do pripraveného kanála v okraji
dolnej a hornej mihalncie →lagoftalmus.
(von)Burrowova operácia – metóda excízie trojuholníkov koţe na báze pedikla koţného laloka
kvôli uľahčeniu progresie.
Bypassová operácia – skratová plastika, transplantácia ciev s obídením, resp. premostením
obliterovaného úseku al. stenózy cievy bez odstránenia obštrukcie prietoku (funkčná rekonštrukcia
realizáciou arteficiálneho kolaterálneho obehu); napr. →bypass; Ä→cross-leg bypass.

Caldwellova-Lucova operácia – 1. radikálna operáca sinus maxillaris pri chron. sinusitíde:
operačné otvorenie sinus maxillaris v lokálnej al. intubačnej anestézii z ústneho prístupu (fossa
canina). Odstránenie patol. zmenenej sliznice a utvorenie okna do dolného nosového prieduchu na
laterálnej strane nosa; por. Denkerova operácia. 2. o. pri komplikovanej zygomatikomaxilárnej
zlomenine naplnením sinus maxillaris z antra cestou fossa canina s cieľom obmedziť dislokáciu
fragmentov arcus zygomaticus tlakom nahor a navonok.
Callisenova operácia – o. indikovaná pri vysokej atrézii konečníka. Spočívala v extraperitoneálnom
otvorení ilea v bedrovej krajine (anus praternaturalis lumbalis). Z priečneho rezu medzi okrajom 12.
rebra a hrebeňom bedrovej kosti sa preparuje retroperitoneálne do hĺbky, pričom sa dbá na to, aby
sa neotvorilo peritóneum a neporanila oblička. Colon descendens, pri atrézii značne rozopnutý
obsahom mekónia, sa otvára rezom mimo brušnú dutinu (extraperitoneálne), čo bolo v
predaseptickej ére výhodou. Pre technickú náročnosť (neprehľadnosť terénu) a vysokú úmrtnosť u
novorodencov sa od nej upustilo.
Carpueho operácia – indiánska rinoplastika.
Cattellova operácia – herniorhafia; ICD9 53.51.
Cecilova o. – 1. dvojstupňová uretroplastika pouţívaná pri úprave hypospádie s utvorením nového
segmentu močovej rúry vloţeného do skróta s následnou separáciou novej močovej rúry od skróta;
2. dvojstupňová uretroplastika na úpravu striktúry močovej rúry s excíziou jej zúţenej časti (rezom
na ventrálnom povrchu penisu) s následnou korekciou hypospádie (1).
Coffeyova-Mayova operácia – o. s cieľom vylúčiť močový mechúr implantáciou ureterov do esovitej slučky.
Colonnova operácia – 1. rekonštrukčná o. pre vnútrokĺbovú zlomeninu krčka stehnovej kosti; 2.
puzdrová artroplastika bedrového kĺbu.
Commandova operácia – Commandova amputácia.
Conwayova operácia – mamoplastika.
Cotteho operácia – odstránenie presakrálneho nervu.
Cottingova operácia – o. vrasteného nechtu palca nohy chir. odstránením okrajov palca a
priloţením okraja nechtu.
Dandyho operácia – [Dandy, Walter Edward, 1886 – 1946, amer. neurochirurg pôsobiaci
v Baltimore] rizotómia trigeminu zadným prístupom cez fossa cranialis post.
Davielova operácia – [Daviel, Jacques, 1696 – 1762, franc. okulista] extrakcia zakalenej šošovky
incíziou rohovky bez porušenia dúhovky.
Denis Browneho operácia – Browneho o.
Denkerova operácia – 1. modifikácia Caldwellovej-Lucove operácie s prídavnou resekciou bázy
proc. frontalis maxillae v oblasti crista piriformis pri empyéme čeľuste a malígnych nádoroch nosa;
2. Feinova-Denkerova operácia transmaxilo-etmoido-sfenoidová hypofyzektómia.
Denovilliersova operácia – plastická úprava defektu ala nasi prenosom trojuholníkového laloka
z priľahlej strany nosa.
Dieffenbachova operácia – 1. plastické uzavretie trojuholníkových defektiov naloţením obdĺţnikových lalokov smerom k jednej strane trojuholníka; 2. Beckova o. III; 3. metódaurýchlenia hojacich
procesov – osifikácie – pri zlomeninách; 4. cirkulárna amputácia na úrovni bedrového kĺbu s
dočasnou elastickou ligatúrou; 5. plastická o. s uzavretím defektu pery s laterálnou

dislokácioupričom koţný mostík sa ponechá intaktny; 6. plastická o. s prekrytím tkaniovového
defektu utvorení laloka so širokou stopkou.
Dittelova operácia – enukleácia zväčšenej prostaty vonkajším rezom; má historický význam.
Dixonova o. – predná parciálna resekcia rekta. Vykonáva sa pri karcinóme rekta, lokalizovanom v
jeho hornej al. strednej tretine. Predpokladom je 3 – 5 cm aborálny úsek nepostihnutým nádorom.
Výhodou výkonu je udrţanie kontinencie.
D'Ombrainova operácia – excízia ptrerýgia s rohovkovým štepom; ICD9 11.32.
Dorranceova operácia – ,,push-back― o. pri rázštepe podnebia; ICD9 27.62.
Dotterova operácia – transluminálna angioplastika; aortopulmonálneho okienka, arterioplastika,
konštrukcia ţilových chlopní (periférnych), plikácia ţíl (periférnych), reimplantácia artérie; ICD9
39.59.
Douglasova operácia – sutúra jazyka k pere pri mikrognácii; ICD9 25.59.
Doyleova operácia – paracervikálna denervácia maternice; ICD9 69.3.
Dragstedtova operácia – transtorakálna supradiafragmatická (trunkulárna) vagotómia.
Drenážná operácia – 1. →pyloroplastika; 2. drenáţ mozgovej komory; operačné zabezpečenie
odtoku mozgovomiechového moku pri hydrocefale (napr. Torkildsenova ventrikulocisternostómia –
odvádzanie likvoru z bočnej komory do cisterna magna; Spitzova-Holterova ventrikuloaurikulárna
drenáţ – utvorenie komunikácie medzi bočnou komorou a pravým srdcom).
Duhamelova operácia – chir. výkon pri megacolon congenitum (m. Hirschsprungi) naloţením longitudinálnej anastomózy medzi proximálnym ganglionovaným úsekom hrubého čreva a konečníkom s
ponechaním konečníka in situ.
Duplayova operácia – uretroplastika pri hypospádii prekrytím koţným štepom.
Dupuy-Dutempsova operácia – blefaroplastika dolnej mihalnice pomocou tkaniva z druhostrannej
mihalnice.
Dupuytrenova operácia – Dupuytrenova amputácia.
Durhamova(-Caldwellova) operácia – transfer šľachy m. biceps femoris; ICD9 83.75.
DuToitova a Rouxova operácia – svorková kapsulorafia pleca; ICD9 81.82.
DuVriesova operácia – tenoplastika; ICD9 83.88.
Dührssenova operácia – vaginofixácia uteru.
Eagletonova operácia – incízia pyramídy skalnej kosti s drenáţou; ICD9 20.22.
Edenova-Hybinetteova operácia – blokáda os glenoideum; ICD9 78.01.
Elliotova operácia – trepanácia skléry s iridektómiou; ICD9 12.61.
Ellis Jonesova operácia – úprava šľachy m. peronaeus; ICD9 83.88.
Ellisonova operácia – spevnenie lig. collaterale; ICD9 81.44.
Elmslieho-Cholmeleyova operácia – osteotómia tarzálneho okraja; ICD9 77.28.
Emmetova operácia – sutúra lacerovaného cervix uteri; ICD9 67.61.
Esserova operácia – syn. epitelový štep, epitelový inlej, zabezpečuje lepšiu epitalizáciu; pouţíva sa
pri ošetrovaní hlbokých rán. Rana sa ním vyplní a prekryje Tierschovým epidermovým štepom, kt.
sa odstraňuje po 10 d.

Estesova operácia – implantácia ovária do maternicového rohu; vykonáva sa pri sterilite pri neprítomnosti vajíčkovodov.
Estlanderova operácia – 1. subperiostálna resekcia jedného al. viacerých rebier pri empyéme kvôli
sprístupneniu hrudníkovej steny a uzavretiu dutiny; má historický význam; 2. plastika pier: rotácia
trojuholníkového laloka z dolnej pery s cieľom prekryť na laterálnej časti hornej pery; modifikácia
Abbeho-Neuberovej metódy.
Eversbuschova operácia – o. ptózy hornej mihalnice, kt. pozosotáva z resekcie m. levator cez
koţný rez.
Exploratívna operácia – chir. otvorenie nietr. oblasti tela s inšpekciou a palpáciou orgánov a tkanív
a určením príčiny nevysvetlených prízpakov.
Farabeuf ova operácia – ischiopubiotómia; ICD9 77.39.
Fasanellova-Servattiva operácia – úprava blefaroptózy; ICD9 08.35.
Fergussonova operácia – úprava hernie, ingvínová herniorafia; ICD9 53.00.
Fickova operácia – perforácia basis stapedis; ICD9 19.0.
Finneyova operácia – pyloroplastika; ICD9 44.29.
Foleyova operácia – pyeloplastika; ICD9 55.87.
Fontanova operácia – utvorenie komunikácie medzi pravou predsieňou a a. pulmonalis; ICD9
35.94.
Fothergillova operácia – manchesterská o.
Fothergillova(-Donaldova) operácia – uterosuspenzia, hysteropexia, manchesterská o., plikácia
ma-ternicových väzov; ICD9 69.22.
Foxova operácia – úprava entropia s resekciou okrajov; ICD9 08.43.
Francova operácia – suprapubická cystotómia.
Frankova operácia – Ssabanejevova-Frankova o.
Frazierova-Spillerova operácia – rizotómia trigeminu cestou strednej lebečnej jamy.
Fredetova-Ramstedtova operácia – pyloromyotómia.
Freundova operácia – resekcia chrupavky steny hrudníka s cieľom upraviť elastickosť a mechaniku
dýchania; má len historický význam.
Freyerova operácia – metóda suprapubickej enukleácie hypertrofickej prostaty; má historický význam.
Frostova-Langova operácia – inzercia zlatej gule namiesta enukleovaného bulbu.
Fukalova operácia – odstránenie šošovky pri th. výraznej myopatie.
Fullerova operácia – perineálna incízia a drenáţ vesiculae seminales; má historický význam.
Gantova operácia – okrajová osteotómia trochantera; ICD9 77.25.
Garceauova operácia – prenos šľachy m. tibialis; ICD9 83.75.
Gardnerova operácia – úprava spinálnej meningokély; ICD9 03.51.
Gelmanova operácia – úprava pes equinus; ICD9 83.84.
Ghormleyova operácia – fúzia bedra; ICD9 81.21.

Giffordova operácia – delimitujúca keratotómia.
Gigliho operácia – laterálna sekcia pubis pomocou Gigliho drôtenej pílky; vykonáva sa pri ťaţkom
pôrode s cieľom uvoľniť pôrodné cesty.
Gilliamova operácia – o. retroverzie maternice naloţením slučiek na obidva okrúhle väzy cez
brušnú stenu a fixáciou slučiek na fascia abdominalis; uterosuspenzia; ICD9 69.22.
Gilliesova operácia – 1. o. ektrópia za pouţitia koţného štepu; 2. operácia pri zlomenine arcus
zygomaticus incíziou do spánkovej oblastí nad hranicou ovlasenia.
Girdlestoneova operácia – Girglestoneova resekcia.
Girdlestoneova-Taylorova operácia – prenos svalu pri úprave gamspodaktýlie; ICD9 77.57
Glennova operácia – o. kongenitálnej cyanotickej srdcovej chyby, kt. pozostáva z anastomózy v.
cava superior a a. pulmonalis dextra; ICD9 39.21.
Goebelova-Frangenheimova-Stoeckelova operácia – uretrovezikálna suspenzia; ICD9 59.4.
Goninova operácia – o. ablácie sietnice termokauterizáciou fisúry v sietnici cez otvor v sklére, čím
sa vyvolá sterilný zápal s následnými reparačnými procesmi, tvorbou zrastov trhliny so sklérou a
prilipnutím sietnice.
Gottsteinova-Hellerova operácia – kardiomyotómia.
Graefeho operácia – odstránenie zakalanej šošovky rohovkovým rezom s laceráciou puzdra a iridektómiou.
Grittiho operácia – Grittiho amputácia.
Grondahlova-Finneyho operácia – ezofagogastroplastika, pri kt. sa zväčšuje otvor medzi
paţerákom a ţalúdkom.
Grotteho operácia – chir. výkon na úpravu inkontinencie stolice a moču. Ide o autotransplantáciu
m. palmaris longus al. m. sartorius s podkovovitým spevnením anusu, pri inkontinencii moču
o autotransplantáciu m. extensor digitorum (operácia podľa Grotteho a Hakelia).
Guyonova operácia – [Guyon, Felix Jean Casimir, 1831 – 1920, franc. chirurg] amputácia dolnej
končatiny nad maleolmi.
Hagnerova operácia – epididymotómia; ICD9 63.92.
Halstedova operácia – 1. úprava slabinovej prietrţe s transpozíciou ductus spermaticus nad
vonkajšiu šikmú apnoeurózu; 2. radikálna mastektómia.
Hamptonova operácia – anastomóza tenkého čreva do kýpťa konečníka; ICD9 45.92.
Hanckokova operácia – Hancockova amputácia.
,,Hanging hip“ operácia – transsekcia, oddelenie, uvoľnenie svalov; myotómia s cieľom dekompresie pri ,,thoracic outlet― sy., myotómia s rozdelením, skalenotómia; ICD9 83.19.
Harrisonova-Richardsonova operácia – suspenzia a fixácia vagíny; ICD9 70.77.
Hartleyova-Krauseho operácia – excízia ggl. Gasseeri a koreňov kvôli pri th. neuralgii trojklanného
nervu; má historický význam.
Hartmannova operácia – resekcia čreva, kolektómia.
Haultainova operácia – modifikácia Huntingtonovej o. s premiestením chron,. invertovanej
maternice, spočíva v zadnej incízii maternice cez cervikálny prstenec.

Heaneyova operácia – vagínová hysterectómia; ICD 9 68.59.
Heathova operácia – oddelenie r. ascendens sánky od sánky pri ankylóze ústnym prístupom;
vykonáva sa zriedkavo.
Hegarova operácia – 1. Batteyova o., odstránenie ovárií pri myóme, následkom čoho sa myóm
zmenší; 2. perineorafia, úprava starej pôrodnej lacerácie vulvy al. perinea; ICD9 71.79.
Heineho operácia – cyklodialýza pri glaukóme; ICD9 12.55.
Heinekeho-Mikuliczova operácia – pyloroplastika; ICD9 44.29.
Hellerova operácia – [Heller, Ernst, 1877 – 1964, nem. chirurg] ezofágokardiomyotómia; ICD9
42.7.
Hellstömova operácia – transplantácia aberatnej obličkovej cievy; ICD9 39.55.
Henleyho operácia – transpozícia jejúna; ICD9 43.81.
Herbertova operácia – premiestenie klinovitého laloka skléry s cieľom utvoriť filtrujúcu jazvu pri
glaukóme.
Heyova operácia – Heyova amputácia.
Hibbsova operácia – o. fúzie stavcov pri zlomenine proc. spinosus stavcov a stlačenie ich hrotopv
smerom nadol s cieľom fia
Huetova operácia – frontálna parciálna resekcia hrtana pri karcinóme epiglotis.

Huetova operácia

Hugginsova operácia – orchiektómia pri karcinóme prostaty.
Hunterova operácia – ligácia tepny nad proximálnym miestom aneuryzmy, nad prvou kolaterálou;
má len historický význam.
Huntingtonova operácia – transabdominálna úprava chron. invertovanej maternice.
Chandlerova operácia – fúzia (artrodéza) bedra; ICD9 81.21.
Charlesova operácia – korekcia lymfedému; ICD9 40.9.
Charnleyova operácia – kompresívna artrodéza.
Cheatleova-Henryho operácia – úprava femorálnej prietrţe.
Cherneyova operácia – transverzálna incízia pri radikálnej retropubickej prostatektómii.
Chiariho operácia – [Chiari, Karl, viedenský ortopéd] osteotómia bedrového pletenca a utvo-renie
umelej panvovej striešky pri vrodenej luxácii bedrového kĺbu.
Chiariho operácia

Chopartova operácia – Chopartova amputácia.

Jaboulayova operácia – gastroduodenostómia, gastroenterostómia, gastrogastrostómia; ICD9
44.39.
Jansenova-Ritterova radikálna operácia – o. frontálne sínusu fenestrácia dna frontálnej dutiny a
sprístupnenie nosovej dutiny. Vykonáva sa pri sínusitídach, frontobazilárnych fraktúrach ap.
Operácie frontálnerho sínusu. Resekované oblasti kostí na prednej
stene a dne; ponechaná kosť je vyznačená šráfovane. 1. JansenovaRitterova operácia: fenestrácia dna frontálnej dutiny a sprístupnenie
nosovej dutiny; 2. operácia podľa Kiliana: resekcia orbitálnej a forntálnej
steny a fenestrácia frontálnej dutiny; 3. operácia podľa Riedela: odstránenie dna a prednej stene dutiny

Jateneova operácia – totálna korekcia transpozície veľkých ciev na úrovni artérií, nezaradené inde;
zahrňuje implantáciu ľavej al. obidvoch a. coronariae do steny a. pulmonalis; ICD9 35.84
Johansonova operácia – rekonštrukcia uretry; ICD9 58.46.
Kaderova operácia – dočasná gastrostómia; ICD9 43.19.
Kasaiho operácia – portoenterostómia. ICD9 51.37.
Kaufmanova operácia – o. stresovej inkontinencie moču; ICD9 59.79.
Kazanjianova operácia – 1. operačná metóda na rozšírenie sulcus vestibularis buccalis bezzubého
hrebeňa s cieľom ho zvýšiť a umoţniť úpravu retencie zubov, ICD9 24.91; 2. extraskeletová fixácia
na podoprenie úlomkov pri komplikovanej zygomatikomaxilárnej fraktúre: vyvŕta sa malý otvor cez
pod okrajom očnice, cez kt. sa vpraví drôtik vo forme slučky. Úlomky jarmovej kosti sa udrţujú
trakciou prúţkom gumy upevneným medzi podperným drôtikom a vysunutou čiapočkou.
Kehrova operácia – hepatopexia; ICD9 50.69.
Kellerova operácia – bunionektómia, sagitálna resekcia prominenta mediana prvej metatarzálnej
hlavičky a excízia bázy proximálneho falangu metatrazálnej palca nohy; vykonáva sa pri hallux
valgus; ICD9 77.59.
Kellyho operácia I – arytenoidopexia.
Kellyho operácia II – o. zameraná na úpravu inkontinencie moču (obyčajne stresovej) u ţien, pri kt.
sa miesto vnútorného sfinktera uretry identifikuje pomocou balónikového katétra a spojivo medzi
pošvou, uretrou a dnom močového mechúra sa zošíje vo forme širokého valu tuhého tkaniva
podopierajúceho uretru a mechúr.
Kellyho(-Kennedyho) operácia – uretrovezikálna plikácia; 59.3.
Kellyho-Stoeckelova operácia – uretrovezikálna plikácia; 59.3.
Kerryho operácia – nízky cervikálny cisársky rez; 74.1
Kesslerova operácia – artroplastika karpometakarpálneho kĺbu; 81.74
Kidnerova operácia – excízia akcesórnej členkovitej kosti (s Killianovou o. – sínusotómiou frontálneho sínusu); 22.41.
Killianova operácia – operácia forntálneho sínusu; excízia prednej steny sinus frontalis,
odstránenie patol. zmeneného tkaniva a utvorenie permanentnej komunikácie s nosom; resekcia
orbitálnej a frontálnej steny a fenestrácia frontálnej dutiny; →Jansenova-Ritterova radikálna
operácia.
Killianova-Freerova operácia – submukózna resekcia septum nasi vrátane priehradkovej
chrupavky, vomera a zvislej platničky riečice so zachovaním sliznice pri deviácii nosovej priehradky.

Kingova-Steelquistova
hindquarter amputation.

operácia

–

abdominopelvická

amputácia,

hemipelvektómia,

angl.

Kirkova operácia – amputácia dolnej končatiny cez stehnovú kosť, amputácia stehnovej kosti,
konverzia podkolenovej amputácie na nadkolenovú, suprakondylická amputácia.
Kirschnerova operácia – perkutánna elektrokoagulácia ggl. Gasseri. Je indikovaná pri neuralgii n.
trigeminus refraktérnej voči farmakoterapii. Ku komplikáciám patrí anaesthesia dolorosa, keratitis
neuroparalytica; v 1/3 prípadov vznikajú recidívy. Po opakovanej elektrokoagulácii sa výskyt recidív
zniţuje na 5 – 7 %.
Kocherova operácia – 1. excízia uhla kĺbu rezom pod vonkajším maleolom, oddelenie šľachy m.
peroneus a postihnutého tkaniva, zošitie oddelenej šľachy; 2. redukcia subkorakoidnej dislokácie
humeru; 3. excízia jazyka rezom siahajúcim od symfýzy sánky k jazylke a odtiaľ k processus
mastoideus; 4. →Kocherov manéver; 5. metóda pylorektómie; 6. tyreoidektómia.
Körteho-Ballanceova operácia – anastomóza n. facialis a n. hypoglossus.
Kraskeho operácia – odstránenie kostrča a časti kríţovej kosti s cieľom sprístupniť karcinóm rekta.
Krauseho operácia – 1. extradurálna excízia gg. Gasseri pri neuralgii trigmeninu; má len historický
význam; 2. sympatektómia a ganglionektómia, excízia al. avulzia sympatikového nervu NOS; ICD9
05.29.
Kroener operácia – parciálna salpingektómia; ICD9 66.69.
Kroenlein operácia – orbitotómia z laterálneho prístupu; ICD9 16.01.
Kronigova operácia – nízky cervikálny cisársky rez; ICD9 74.1.
Krunkenbergova operácia – rekonštrukcia podlakťovou amputácie; ICD9 82.89.
Kuhntova-Szymanowskiho operácia – úprava ektropia s rekonštrukciou mihalnice; ICD9 08.44.
Küstnerova operácia – nahradenie invertovanej maternice cez rez utvorený v krčku a maternici
pozdĺţ zadného povrchu.
Labbeho operácia – gastrotómia; ICD9 43.0.
Laddova operácia – incízia peritónea, explorácia ventrikuloperitoneálneho skratu na strane
peritónea, revízia distálneho katétra komorového skratu, revízia ventrikuloperitoneálneho skratu na
peritoneálnej strane, IC9 54.95.
Lagrangeho operácia – sklerektoiridektómia, ICD9 12.65.
Lambrinudiho operácia – trojitá artrodéza: talusu ku kalkaneu a kalkanea k os cuboides a os
navicularis; ICD 9 81.12.
Landoltova operácia – utvorenie dolnej mihalnice s duplikatúrou al. premostením koţe mihalnice
odobratej z hornej mihalnice.
Laneova operácia – oddelenie ilea blízko céka, uzavretie distálnej časti a anastomóza
proximálneho konca s hornou časťou rekta al. dolnou časťou sigmy, a tým vyradenie hrubého čreva
z pasáţe.
Langebeckova operácia – o. rázštepu podnebia, „push-back operation―, ICD9 27.62.
Lapidusova operácia – Silverova o., o. hallux valgus: klinovitá resekcia a fúzia vnútorného kuneometatarzálneho kĺbu a utvorenie mostíka medzi bázami 1. a 2. metatarzu.

Larreyova operácia – metóda dezartikulácie humeru v ramennom kĺbe incíziou siahajúcou od
akromia ~ 5 cm smerom nadol, oddelením m. deltoideus, a od tohto bodu smerujúcou okolo ramena
do stredu pazuchy.
Latzkova operácia – 1. druh cisárskeho rezu; 2. metóda úpravy vezikovagínovej fistuly pouţitím
sliznice získanej zo zadnej steny pošvy ako laloka na prekrytie fistuly.
Le Fortova operácia – modifikácia Pirogovovej amputácie, pri kt. sa kalkaneus nareţe
horizontálnym a nie vertikálnym rezom.
Le Fortova-Neugebauerova operácia – o. spojenia prednej a zadnej steny pošvy pozdĺţ strednej
čiary s cieľom úpravy al. prevencie prolapsu maternice.
Lempertova fenestračná operácia – o. otosklerózy, pozostávajúca z vyvŕtania malého okienka do
canalis semicircularis lateralis a prekrytia fistuly koţným lalokom.
Lisfrancova operácia – Lisfrancova amputácia.
Listonova operácia – o. na odstránenie čeľuste.
Lizarsova operácia – [Lizars, John, 1787 – 1860, škót. chirurg] excízia hornej čeľuste zakriveným
rezom siahajúcim od kútika úst k os zygomaticum.
Lorenzova operácia – o. vrodenej dislokácie bedra pozostávajúca zo zmenšenia dislokácie a
fixácie hlavice stehnovej kosti k rudimentárnemu acetabulu s utvorením kĺbovej jamky.
Lowsleyova operácia – operácia jednoduchej epispádie uzavretím rázštepu uretry a utvorením jej
nového ústia na normálnom mieste.
Lucasova a Murrayova operácia – artrodéza kolena s platničkou; ICD9 81.22.
Lucova operácia – Caldwellova-Lucova o.
Macewenova operácia – radikálna o. prietrţe uzavretím vnútorného prstenca s utvorením podloţky
z prietrţového vaku.
Madlenerova operácia – podväz vajíčkovodu; ICD9 66.31.
Magnusonova(-Stackova) operácia – artroplastika pre recidivujúcu dislokáciu ramenného kĺbu;
ICD9 81.82.
Manchesterova operácia – o. prolapsu maternice pozostávajúca z dilatácie a kyretáţe, úpravy
pred-nej časti, amputácie pošvovej časti krčka, skrátenia lig. cardinalia a zadnej kolpoperineorafie.
Manchesterova(-Donaldova) (-Fothergillova) operácia – hysteropexia, plikácia lig. uteri; ICD9
69.22.
Marckwaldova operácia – serkláţ isthmus uteri, McDonaldova o., Shirodkarova o., transvagínová
serkláţ; ICD9 67.59.
Marshallova-Marchettiho-Krantzova operácia – o. na korekciu stresovej inkontinencie, pri kt. sa
predná časť močovej rúry, krčok mechúra a mechúr prišívajú k zadnej ploche lonovej kosti;
retropubická uretropexia; ICD9 59.5.
Masonova operácia – transsfinkterová zadná rektotómia. Ide o otvorenie konečníka so
sprístupnením anusu. Je indikovaná pri resekcii benígnych nádorov (najmä vilóznych
adenomatóznych polypov čreva) al. malých karcinómov konečníka u rizikových pacientov.
Matasova operácia – endoaneuryzmorafia.

Maydlova operácia – 1. kolostómia, pri kt. sa tračníkvyberá cez ranu a udrţiava v mieste vloţením
sklenej tyčky pod ním, kým sa neutvoria zrasty; má len historický význam; 2. inzercia močovodov do
rekta pre exstrofiu močového mechúra; má len historický význam.
Mayových operácia – 1. excízia pylorického konca ţalúdka s následným uzavretím dvanástnika
a ţa-lúdka a utvorenie nezávislej zadnej gastrojejunostómie; 2. operácia pupočníkovej prietrţe:
prietrţové masy sa excidujú a brušné aponeurózy priečne prekryjú; má len historický význam; 3.
podkoţné odstránenie varikóznych ţíl pomocou špeciálneho stripera zakončeného malým
prstencom.
Maylardova operácia
Pfannenstielovej o.

–

transverzálna
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Mazetova operácia – dizartikulácia kolena; ICD9 84.16.
McBrideho operácia – 1. o. hallux valgus: resekcia mediálnej prominencie hlavičky prvého
metatarzu, mediálna kapsulorafia, resekcia fibulárnej sezamoidnej kostičky a prenos šľachy m.
adductor na krčok prvého metatarzu; 2. bunionektómia s korekciou mäkkého tkaniva; ICD9 77.53.
McBurneyova operácia – o. slabinovej prietrţe. Vak sa vyberie, podviaţe a v mieste vnútorného
prstenca resekuje; koţa sa preklopí a prišije k šľachovým a väzovým štruktúram leţiacim pod ňou.
McCallova operácia – úprava en terokély; ICD9 70.92.
McCauleyova operácia –uvoľnenie talipes; ICD9 83.84.
McDonaldova operácia – o. inkompetentného krčka maternice, pri kt. sa inkompetentné ústie
uzatvorí pokračujúcim prstencovým stehom (purse-string suture); ICD9 67.59.
Francova operácia – suprapubická cystotómia.
Fredetova-Ramstedtova operácia – pyloromyotómia.
Freundova operácia – resekcia chrupavky steny hrudníka s cieľom upraviť elastickosť a mechaniku
dýchania; má len historický význam.
McGillova operácia – suprapubická transvezikálna prostatekomia; má historický význam.
McIndoeova operácia – utvorenie pošvy; ICD9 70.61.
McKeeverova operácia – fúzia I. metatarzofalangového kĺbu pri úprave hallux valgus; ICD9 77.52.
McKissockova operácia – zmenšenie prsníkov; ICD9 85.33.
McReynoldsova operácia – transpozícia pterýgia; ICD9 11.31.
Mellerova operácia – operačné odstránenie slzného vaku.
Meyer-Burgdorffova operácia – narovnanie penisu pri hypospádii odstránením chordy a krytím
operačnej plochy nadbytočnou koţou (l. fáza operácie hypospádie).
Mikuliczova operácia – 1. odstránenie m. sternocleidomastoideus pre torticollis; 2. HeineckehoMikuliczova pyloroplastika; 3. syn. Vladimiroffova operácia, tarzektómia, pri kt. sa odstraňuje aj
regio calcanea, os calcis a astragalus, exciduje kĺbový povrch tíbie, fibuly, os cuboides a os
scaphoides a noha vyrovnáva s osou končatiny; 4. enterektómia po krokoch, zahrňuje exteriorizáciu
úseku čreva, kt. sa má resekovať (obyčajne tračníka), resekciu exteriorizovanej slučky, elimináciu
fekálnej fistuly a jej uzavretím; ICD 46.03.
Milesova operácia – abdominoperineálna resekcia pre karcinóm dolnej časti esovitej slučky a rekta
s permanentnou kolostómiou, odstránením panvového čreva, mesocolon, priľahlých lymfatických
uzlín a širokou hrádzovou excíziou rekta a anusu; proktektómia; ICD 48.5.

Millard operácia – cheiloplastika; ICD9 27.54.
Millerova operácia – [Miller, Oscar] mediotarzálna artrodéza (fúzia); ICD9 81.14.
Millinova-Reedova operácia – o. na úpravu stresovej inkontinencie suprapubickým prístupom.
Mitchellova operácia – Silverova o., o. hallux valgus s distálnou osteotómiou prvého metatarzu.
Mohsova operácia – chemochir. excízia koţe; ICD9 86.24.
Moore operácia – artroplastika; ICD9 81.52.
Moserova operácia – o. hrtana, horizontálna parciálna resekcia glottis, forma rozšírenej frontolaterálnej resekcie hrtana.
Moserova operácia

Moszkowizcova operácia – 1. o. varixov dolných končatín; vysoká ligatúra
varikózne zmenených ţíl, príp.s čiastočnou resekciou a retrográdna instilácia
sklerotizačnej látky; v súčasnosti len zriedka pouţívaná; 2. Moschcowitzova o. –
operačná úprava stehnovej prietrţe ingvínovým prístupom.
Motaisova operácia – o. ptózy pozostávajúca z tranplantácie strednej časti šľachy
m. rectus superior bulbi do hornej mihalnice.
Mulesova operácia – eviscerácia bulbu s inzerciou umelého sklovca.
Mullerova operácia – podväz (banding) a. pulmonalis; ICD9 38.85.
Mumfordova operácia – parciálna klavikulektómia; ICD9 77.81.
Mustardova operácia – korekcia transpozície veľkých ciev konštrukciou intraartériovej priehradky
z tkaniva perikardu al. syntetického materiálu s usmernením systémového ai pľúcneho ţilového
krvného prúdu do ľavej a pravej komory.
Naffzigerova operácia – [Naffziger, Howard Christian, 1884 – 1961, amer. chirurg] excízia horných
a bočných stien očnice pri exoftalme.
Nicolova operácia – tenodéza pre recidivujúcu dislokáciu pleca; ICD9 81.82.
Nissenova operácia – fundoplikácia; ICD9 44.66.
Nobleova operácia – plikácia tenkého čreva; ICD9 46.62.
Norman Millerova operácia – vaginopexia; ICD9 70.77.
Nortonova operácia – extraperitoneálny cisársky rez; ICD9 74.2.
O'Donoghueova operácia – ,,triad knee repair― – mediálna meniskektómia s úpravou lig. cruciatum
anterius a lig. collaterale mediale; 81.43
Oberova operácia – mediálna subtalárna syndezmotómia pri talipes.
Oberova(-Yountova) operácia – gluteo-iliotibiálna fasciotómia; IC9 83.14.
Olshausenova operácia – fixácia al. prišitie maternice k brušnej stene pre retroversio uteri,
hysteropexia, manchesterská o., plikácia maternicových väzov.
Ombrédanneova operácia – transskrotálna orchiopexia.
Osmondova-Clarkova operácia – uvoľnenie mäkkého tkaniva s prenosom šľachy m. peronaeus
brevis; 83.75
Otvorená operácia – o., pri kt. sa chir. rezom odhaľujú tkanivá al. orgány.

Oxfordská operácia – o. inkontinencie moču; Goebelova-Frangenheimova-Stoeckelova
uretrovezikálna suspenzia, Millinova-Readova uretroveziokálna suspenzia, uretrocystopexia
suprapubickou suspenziou; ICD9 59.4.
Palmova operácia – syn. crossover-plastika, premosťujúca plastická bypassová operácia pri
jednostrannej obliterácii panvových ţíl (napr. pri trombóza panvových ţíl). V. saphena magna
nepostihnutej končatiny sa pretiahne cez podkoţný tunel nad symfýzou na druhú stranu
a implantuje do v. femoralis communis, čím sa utvorí ţilová drenáţ končatiny postihnutej
venostázou odvádzajúca ţilovú krv na zdravú stranu; na udrţiavanie priechodnosti ţilového
transplantátu sa naloţí periférne od anastomózy s v. femoralis a-v fistula (tzv. skrat tvaru ucha koša,
nem. Korbhenkel shunt).
Pancoastova operácia – oddelenie trojklanného nervuv mieste otvoru foramen ovale; ICD9 04.02.
Pantaloonova operácia – revízia anastomózy ţalúdka; ICD9 44.5.
Paquinova operácia – ureteroneocystostómia; ICD9 56.74.
Partschova operácia – technika marsupializácie zubnej cysty.
Pateyova operácia – modifiikácia radikálnej mastektómie.
Patteeova operácia – kanaloplastika vonkajšieho zvukovodu; rekonštrukcia kostnej časti vonkajšieho zvukovodu; ICD9 18.6.
Péanova operácia – amputácia bedrového kĺbu, pri kt. sa v priebehu o. ligujú cievy.
Pereyrova operácia – chir. metóda th. stresovej inkontinencie: v blízkosti hrdla močového mechúra
sa inzeruje slučka sutúry al. iného materiálu cez parauretrálne tkanivo a upína sa na brušnú fasciu s
cieľom nadvihnúť mechúr; uretrovezikálna suspenzia; ICD9 59.6.
Pfanenstielova operácia – transverzálna incízia pri radikálne prostatektómii (1900).
Phelpsova operácia – otvorená a priama incízia stupajou a vnútornej strany nohy pri talipes.
Phemisterova operácia – pouţitie štepu hubovitej kosti bez vnútornej fixácie pri th. stabilnej ale
nespojenej zlomeniny.
Pinskerova operácia – obliterácia teleangiektázií priehradky nosa; ICD9 21.07.
Pirogoffova operácia – amputácia členka cez maleoly tíbie a fibuly; ICD9 84.14.
Plastická operácia – o., pri kt. sa mení tvar častí al. vlastnosti ich krytu transplantáciou tkaniva ap.
Politanova-Leadbetterova operácia – ureteroneocystostómia; ICD9 56.74.
Polyova operácia – anastomóza pahýľa ţalúdka k strane lačníka po subtotálnej gastrektómii.
Pomeroyova operácia – metóda sterilizácie ţien, pri kt. sa podvihnú vajíčkovody asi ~ 5 cm od
maternicového rohu, okolo naloţia na ne chron. catgutove ligatúra a podviazané časti resekujú.
Porrova operácia – cisárksy rez; ICD9 74.99.
Pottsova-Smithova operácia – anastooza medzi aorta descendens a a. pulomanlis sinistra ako
paliatívny výkon pri vrodenej stenóze pľúcnice; ICD9 39.0.
Printenova a Masonova operácia – vysoký bypass ţalúdka; ICD9 44.31.
Puestowa operácia – pancreatikojejunostómia; ICD9 52.96.
Puttiho-Plattova operácia – kapsulorafia pleco pre recidivujúcu dislokáciu; ICD9 81.82

Radikálna operácia – o. s rozsiahlou resekciou tkaniva s cieľom úplne extirpovať patol. zmenené
časti.
Ramadierova operácia – incízia a drenáţ pyramídy skalnej kosti; ICD9 20.22.
Ramstedtova operácia – pyloromyotómia s resekciou okrajov; ICD9 43.3.
Rashkindova operácia – zväčšenie jestvujúceho defektu medzipredsieňovej
balóniková septostómia; ICD9 35.41.

priehradky,

Rastelliho operácia – o. na korekciu veľkého defektu medzikomorovej priehradky s infundibulárnou
pulmonálnou a valvulárnou stenózou. Intrakardiálny štep sa nakladá tak, aby krv prúdila cez defekt
septa a z aorty. Protéza sa umiesťuje tak, aby zabezpečila kontinuitu medzi pravou komorou a
pľúcnicou.
Raz-Pereyrova procedúra – Tudorova ,,rabbit ear" uretropexia; suspenzia krčka močového
mechúra, predná uretropexia pouţívaná v th. stresovej inkontinencie moču; ICD9 59.79.
Regnoliho operácia – excízia jazyka mediálnym rezom pod sánkou, kt. siaha od brady po os
hyoideum.
Ridellova operácia – obliterácia frontálneho sínusu; odstránenie dna a prednej steny dutiny,
niekedy aj zadnej steny; vykonáva sa pri malígnych nádoroch; →Jansenova-Ritterova radikálna
operácia.
Ripsteinova operácia – úprava prolabovaného rekta; ICD9 48.75.
Rodney Smithova operácia – radikálna subtotálna pankreatektómia; ICD9 52.53.
Rogersova operácia – dizartikulácia kolrena; ICD9 84.16.
Rotterova-Halstedova operácia – radikálna mastektómia, s kompletným odstránením prsníka
spolu s m. pectoralis major a minor a radikálnou axilárnou lymafadenektómiou. Je indikovaná u
pacientiek, u kt. nádor infiltroval hrudné svaly. Niekedy stačí ich čiastočná resekcia.
Rouxova-en-Y operácia – gastroenterostómia s anastomózou end-to-side slučky jejúna (Rouxova
slučka, anastomóza Y, gastroenterostómia tvaru Y).
Rouxova-Goldthwaitova operácia – úprava recidivujúcej dislokácie pately; ICD9 81.44.
Rouxova-Herzenova-Judineova operácia – interpozícia slučky lačníka; ICD9 42.63
Ruiz-Morova operácia – proximálna falangektómia pre tĺčikovité prsty na nohe; ICD9 77.99
Russeho operácia – kostný štep os scaphoideum; ICD9 78.04.
Sauerova-Baconova operácia – abdominoperineálna resekcia; ICD9 48.5.
Samischova operácia – transfixia rohovky a bázy vredu pri th. hypopyónu.
Scanzoniho operácia – Scanzoniho manéver: rotácia hlavičky plodu pomocou klieští pri zadnej
polohe okciputu.
Sédillotova operácia – 1. metóda stafylorafie; 2. laloková o. pri úprave hornej pery.
Senningova operácia – chir. utvorenie 2. medzipredsieňových kanálov na skríţenie systémového
a pľúcneho ţilového obehu pri transpozícii veľkých ciev.
Serreho operácia – o. na úpravu koţných kontraktúr, kt. deformujú ústny kútik, s presunutím koţe
a podkoţia z jednej pery na druhú.
Shirokdarova operácia – o. inkompetentného krčka, pri kt. je ústie krčka uzavreté pokračujúcim
prstencovým stehom.

Schanzova operácia – femorálna osteotómia; ICD9 77.35.
Schautova(-Amreichova) operácia – radikálna vagínová hysterektómia; ICD9 68.7.
Schautova-Stoeckelova operácia – [Schauta, Friedrich, 1849 – 1919, viedenský gynekológ;
Stoec-kel, Walter, 1871 – 1961, berlínsky gynekológ] syn. Schautova-Amreichova operácia, vagínová radikálna exstirpácia uteru pri karcinóme krčka s rozsiahlou excíziou tkaniva parametrií;
v súčasnosti sa uprednostňuje Wertheimova-Meigsova operácia.
Schautova-Wertheimova operácia – [Schauta, Friedrich, 1849 – 1919; Wertheim, Ernst, 1864 aţ
1920, viedenskí gynekológovia] operácia prolapsu maternice.
Schedeho operácia – 1. resekcia hrudníka pre chron. empyém; ICD 33.34; 2. o. varixov dolných
končatín cirkulárnym rezom utvoriac jednu manţetu hore a druhú dole.
Schedeho operácia – 1. resekcia hrudníka pre chron. empyém; 2. operácia varikóznych ţíl na
dolných končatinách so sprístupnením a odstránením varixov; 3. excízia nekrotickej časti kosti,
odstránenie všetkého mŕtveho a patol. zmeneného tkaniva, vyplnenie dutiny krvnou zrazeninou, jej
zvlhčením a prekrytie gázou a gumovým krytom, aby sa zabezpečili aseptické podmienky a
organizácia.
Scheieho operácia – 1. kauterizácia rohovky s periférnou iridektómiou pri th. glaukómu; 2. punkcia
a aspirácia katarakty.
Schlatterova operácia – totálna gastrektómia; ICD9 43.99.
Schönbeinova operácia – stafyloplastika, pti kt. prišíva lalok sliznice zo zadnej steny hltana k
velum palatimum s cieľom uzavrieť nos od úst.
Schroederova operácia – endocervikálna excízia; ICD 67.39.
Schuchardtova operácia – nepôrodnícka epiziotómia; ICD9 71.09.
Schwartzeho operácia – jednoduchá mastoidektómia; ICD9 20.41.
Silverova operácia – resekcia eminentia mediana hlavičky I. metarzálnej hlavičky, mediálna kapsulorafia I. metatarzofalangového kĺbu a preťatie šľachy adduktora; vykonáva sa pri hallux valgus.
Sistrunkova operácia – [Sistrunk, Walter, 1880 – 1933, amer. chirurg] chir. odstránenie
tyreoglosálnej cysty a sínusov.
Smithova operácia – extrakcia nezrelej katarakty s intaktným pozdrom.
Soaveho operácia – th. vrodeného megakolónu (Hirschsprungovej choroby) endorektálnym
pretiahnutím a normálnym hrubým črevom spojeným anusom cez konečník zbavený sliznice.
Spinelliho operácia – o. oddelenia prednej steny prolabovanej invertovanej maternice, obrátením
orgánu a jeho uloţením do správnej polohy.
Ssabanejewova-Frankova operácia – permanentná gastrostómia vytiahnutím kuţeľa ţalúdka cez
rez v ľavom m. rectus abdominis a jeho zošitím s koţou. ICD9 43.19.
Stackeho operácia – jednoduchá mastoidektómia; ICD 20.41.
Stallardova operácia – konjunktivocystorinostómia; ICD9 09.82.
Stammova(-Kaderova) operácia – dočasná gastrostómia; ICD9 43.19.
Stateova operácia – th. kongenitálneho megakolónu (Hirschsprungova choroba) anastomózou
kolónu ed-to-end z horného aganglíionovéhjo úseku k hornej častui rekta.

Stehová Kellyho-Stoeckelova operácia uretry – plikácia uretrovezikálnej junkcie, Kellyho-Kennedyho o. uretry, Kellyho-Stoeckelova plikácia uretry; ICD9 59.3.
Steinbergova operácia – Pantaloonova o.; revízia anastomózy ţalúdka, uzavretie anastomózy
ţalúdka, gastroduodenostómie, gastrojejunostómie; ICD9 44.5.
Steindlerova operácia – chir. korekcia pes cavus pruhom svalu a fascie z plantárnej strany
kalkanea.
Steinova operácia – o. rekonštrukcie dolnej pery s lalokmi utvorenými z hornej pery.
Stewartova operácia – renálna plikácia s pyeloplastikou; ICD9 55.87.
Stokesova operácia – Grittiho-Stokesova amputácia.
Stoneova operácia – anoplastika; ICD9 49.79.
Strassmanova operácia – metroplastika; ICD9 69.49.
Strayerova operácia – odstránenie šľachy m. gastrocnemius; ICD9 83.72.
Stromeyerova-Littleova operácia – hepatotómia; ICD9 50.0.
Strongova operácia – disekcia a uvoľnenie adherujúceho tkaniva (cievovo-nervového zväzku) z osi
a. coeliaca; ICD9 39.91
Strömbeckova operácia – mammoplastica.
Sturmdorfova operácia – konizácia (kuţeľovitá excízia) patol. zmeneného endocervixu; ICD9 67.2.
Summerskillova operácia – dakryocystorinostómia intubáciou; ICD9 09.81.
Swensonova operácia – o. vrodeného megakolónu (Hirschsprungovej choroby), kt. pozostáva
z od-stránenia rekta a agangliového segmentu čreva so zachovaním análnych zvieračov, tzv. ,,pullthrough― technikou.
Swinneyho operácia – rekonštrukcia uretry; ICD9 58.46.
Symeho operácia – Symeho amputácia.
Taarnhojova operácia – dekompresia koreňa trojklanného nervu; ICD9 04.41.
Tackova operácia – sakulotómia; ICD9 20.79.
Tagliacozziho operácia – [Tagliacozzi, Gasparo, 1546 – 1599, tal. chirurg] rinoplastika.
Tagliacotiho operácia – rinoplastika.
Talmova operácia – Talmova-Morisonova o.
Talmova-Morisonova operácia – omentopexia, pouţívala v th. ascitu; má historický význam; ICD9
54.74.
Tannerova operácia – o. krvácajúcich paţerákových varixov, pri kt. sa terminálny koniec paţeráka,
kardia a proximálna časť ţalúdka zbavia všetkej vonkajšej vaskulatúry a ligamentových spojení a
ţalúdok sa pretne pod kardiou; devaskularizácia ţalúdka.
Tealeho operácia – Tealeho amputácia.
Thalova operácia – úprava striktúry paţeráka; ICD9 42.85.
Thierschova operácia – odstránenie odstránenie tenkých koţných štepov pomocou ţiletky,
koţného skalpela al. dermatómu.

Torekova operácia – 1. o. nezostúpeného semenníka; 2. excízia torakálneho úseku paţeráka; má
historický význam.
Torkildsenova operácia – ventrikulocisternový skrat.
Totiho operácia – dakryocystorinostómia.
Trendelenburgova operácia – 1. excízia varixov; 2. ligácia v. saphena magna pri varixoch; 3.
synchondrozeotómia; 4. transtorakálna pulmonálna embolektómia.
Uchidova operácia – ligácia vajíčkovodov s fimbriektómiou al. bez nej; ICD9 66.32.
Urbanova operácia – unilaterálna mastektómia; ICD9 85.47.
van Hookova operácia – ureteroureterostómia.
Vidalova operácia – ligácia varikokély; ICD 63.1
Vinebergova operácia – o. na zlepšenie prietoku pri koronárnej insuficiencii, implantácia a. mammaria interna do myokardu s cieľom zvýšiť kolaterálny obeh. A. thoracica interna sa s v. thoracica
interna zašíva do svalového a spojivového tkaniva v myokardovom tuneli ľavej komory al. bočnej
steny srdca; v súčasnosti ju nahradil aortokoronárny by-pass.
Vladimiroffova operácia – Mikuliczova o. 3.
Vogtova operácia – cyclodiatermická o. glaukómu.
von Kraskeho operácia – proktektómia; 48.64
Vossova operácia – ,,hanging hip― o.; 83.19
Vulpiusova (-Compereova) operácia – predĺţenie m. gastrocnemius; 83.85
Wardova-Mayova operácia – laparoskopicky asistovaná vagínová hysterektómia inal hysterectomy
(LAVH); 68.51; radikálna vagínová hysterektómia; 68.7
Watersova operácia – 1. Mikuliczova operácia, Vladimiroffova operácia, tarzektómia, pri kt. sa
odstráni päta, os calcis a astragalus, exciduje kĺbový povrch tíbie, fibuly, os cuboideum a os
scaphoideum a noha sa premiestni do línie dolnej končatiny; 2. forma extraperitoneálneho
cisárskeho rezu.
Waterstonova operácia – anastomóza medzi aorta ascendens a a. pulmonalis dextra ako
paliatívna th. vrodenej stenózy pľúcnice; systémovo-pulmonálny skrat, ľavo-pravá anastomóza
(ľavo-pravý štep); anastomóza a. subclavia–a. pulmonalis.
Watkinsova operácia – interpozičná o. pre prolaps a procidenciu maternice, pri kt. sa močový
mechúr oddeľuje od prednej steny maternice, takţe maternica tvorí oporu celého mechúra.
Websterova operácia – o. pre retrodislokáciu maternice; ligg. rotunda sa prevliekajú cez
perforované ligg. lata a fixujú k zadnej stene maternice.
Wertheimova operácia – radikálna hysterektómia; odstránenie maternice, vajíčkovodov,
parametrií, tkaniva okolo horného úseku pošvy a panvových lymfatických ciev.
Whippleova operácia – radikálna pankreatoduodenektómia s odstránením distálnej tretiny ţalúdka,
celého dvanástnika a hlavy pankreasu, s gastrojejunostómiou, choledochojejunostrómiou
a pankreatickou jejunostómiou.
Whiteova operácia – kastrácia pre hypertrofiu prostaty.
Whiteheadova operácia – excízia hemoroidov.
Whitmanova operácia – 1. artroplastika bedrové kĺbu; 2. metóda astragalektómie.

Winiwarterova operácia – cholecystoenterostómia.
Witzelova operácia – [Witzel, Friedrich O., 1856 – 1925, düsseldorfský chirurg] Wutzelova fistula,
Kaderova fistula, operačne utvorená vonkajšia ţalúdková al. črevná fistula všitím katétra do 2 rias
prednej steny ţalúdka al. čreva s vyústením navonok; gastrostomia.
Woodwardova operácia – revízia artroplastiky pleca, uvoľnenie vysoko uloţenej lopatky; 81.83.
Wölflerova operácia – predná gastrojejunostómia pri obštrukcii pyloru; má historický význam.
Youngova operácia – 1. operácia epispádie penisu s utvorením nového ústia močovej rúry; 2.
perineová prostatektómia.
Yountova operácia – fasciotómia (stripping) iliotibiálneho zväzku, uvoľnenie Volkmannovej
kontraktúry; ICD9 83.14.
Zieglerova operácia – iridektómia tvaru V na utvorenie umelej zrenice; ICD9 12.14.
operacion(al)izmus – [l. operari pracovať] metodologický smer, podľa kt. je pojem znakom pre súhrn
operácií.
operačný mikroskop – mikroskop pouţívaný pri mikrochirurgických operáciách, napr. v oftalmológii
al. neurochirurgii.
operačný výskum – angl. operation(al) research, hybridný odbor, súčasť aplikovanej kybernetiky, kt.
sa zaoberá riešení al. analýázou rôznych typov rozhodovacích problémov. V oblasti zdravotníctva
sa vyuţíva ako nástroj riešenia rôznych kapacitných problémopv, na optimálnu alokáciu zdrojov,
riadenie zásob liekov a zdrav. materiálu, vyhodnocovanie účinnosti zdrav. programov. Pouţitie
metód o. v. vychádza zo zásady, ţe prijimané rozhodnutia závaţného charakteru by mali byť
kvantitatívne zdôvodnené,
operand – [l. operari pracovať] 1. mat. vstupné číslo; časť operácie; 2. inform. slovo, kt. vstupuje do
operácie.
operandum – [l. operari pracovať] log. časť univerzálnej vety, kt. spĺňa vetnú funkciu.
operant – [l. operari pracovať] operovaný jedinec.
operarius, a um – [l. operari pracovať] pracovný.
operatér – [l. operari pracovať] 1. operujúci lekár; 2. pracovník obsluhujúci filmovací, premietací
prístroj al. vysielačku.
operatio, onis, f. – [l. operari pracovať, opus, operis dielo] →operácia.
Operatio secundum X. Y. – operácia podľa X. Y.
operatíva – [l. operari pracovať] operatívna práca; riadenie dajakej činnosti.
operatívnosť – [l. operari pracovať] schopnosť zasiahnuť, zaúčinkovať, urobiť, dačo; pohotovosť,
výkonnosť, pôsobnosť.
operativus, a, um – [l. operari pracovať] 1. operatívny, výkonný, pohotový, tvorivý; 2. operačný,
týkajúci sa chir. výkonu.
operator, oris, m. – [l. operari pracovať] operátor; 1. mat. symbol (znak) predpisujúci určitú počtovú
operáciu (napr. Laplaceov, Hamiltonov o. ap.); 2. inform. symbol vyjadrujúci operáciu pri spracúvaní
informácií počítačmi; 3. log. výraz určujúci rozsah platnosti tvrdenia o určitom predmete;
kvantifikátor; 4. gen. gén operátor segment DNA nachádzajúci sa na jednom konci operónu, na kt. sa
viaţe represor, stimuluje tvorbu mRNA, a tým inhibuje transkripciu štruktúrnych génov operónu. 5.
pracovník obsluhujúci počítač.

opercularis, e – [l. operculum veko] opatrený vekom, patriaci k veku, stropu.
operculatus, a, um – [l. operculum veko] opatrený vekom, uzavretý.
operculum, i, n. – [l.] veko, viečko, pokrývka, strop.
operon, i, n. – [l. opus dielo] operón, gen. jednotka pozostávajúca zo skupiny tesne viazaných
štruktúrnych génov, kt. spolu s operátorom tvoria funkčnú jednotku, koordinovanú operátorom a
represorom. V baktíériách tvoria fubnkčnú jednotku so spoločnou reguláciou.
operónová teória – Jacobova a Monodova teória regulácie proteosyntézy v bunke.
operosus, a, um – [l. opus dielo] pracovitý, prácny, obťaţný.
OPG – skr. osteoprotegerín, glykoproteín, kt. sa zúčastňuje na regulácii kostných procesov
a remodelácii; inhibuje osteoklasotgenézu.
ophiasis, is, f. – [l. ofis had + -asis stav] ofiáza, vypadávanie vlasov vo forme hadovitých prúţkov
(zvyšné vlasy tvoria „čiapočku― na temeni hlavy).
ophidiophobia, ae, f. – [l. ofis had + g. fobiá strach] ofidiofóbia, chorobný strach pred hadmi.
ophidismis, i, n. – [l. ofis had + -ismus] ofidizmus, otrava hadím jednom.
ophioglossa, ae, f. – [l. ofis had + g. glóssa jazyk] ofioglosa, hadí jazyk, rázštep jazyka.
ophiotoxaemia, ae, f. – [l. ofis had + g. toxikon jed + g. haima krv] ofiotoxémia, otrava hadím jedom.
ophiotoxinum i, n. – [l. ofis had + g. toxikon jed] ofiotoxín, hadí jed.
ophry/o- – prvá časţ zloţených slov z g. ofryz obočie.
ophryitis, itidis, f. – [ophry- + -itis zápal] ofryitída, zápal koţe v oblasti obočia.
ophryon, i, n. – [g. ofrys obočie] ofryón, antropometrický bod v strede čela.
®

Ophtagram oční mast gtt. opht. a ung. ophth. (Dr. Gerhad Mann, Chemische Pharmazeuti-sche
Fabrik) – Gentamicini sulfas 5 mg (zodpovedá 3 mg gentamicínu) v 1 ml očných kv., resp. 1 g očnej
masti; oftalmologikum, aminoglykozidové antibiotikum.
®

Opthal liq. (Galena) – oftlamologikum, kombinácia látok s antiseptikuým a adstringentným účinkom,
očný kúpeľ. Zloţenie: Acidum boricum 1,0 g + Natrii tetraboras decahydricus 600 mg + Natrii
choridum 300 mg + Benzododecinii bromidum in solutione aquosa 10 % + Aqua aromatisata q. s.
ad 100 ml rozt.
ophthalm/o- – prvá časť zloţených slov z g. ofthalmos oko.
ophthalmatrophia, ae, f. – [ophthalmo- + g. alfa priv. + g. trofé výţiva] →oftalmatrofia.
ophthalmectomia, ae, f. – [ophthalmo- + g. ektomé odstránenie] →oftalektómia.
ophthalmencephalon, i, n. – [ophthalmo- + g. ektomé odstránenie] →oftamelcefalón.
ophthalmia, ae, f. – [ophthalmo- + g. ektomé odstránenie] oftalmia, zápal oka, najmä spojovky.
Ophthalmia neonatorum – akút. konjunktivitída novorodencov (do 4. týţd. veku) získaná od matky
v priebehu pôrodu, príp. ako nozokomiálna nákaza. Najčastejší pôvoda choroby získanej od matky je
Neisseria gonorrhoeae (inkubačný čas a 2 – 5 d), Chlamydia trachomatis (inkubačný čas 5 – 14 d),
Staphylococcus aureus (inkubačný čas 2 – 5 d) a i. Najčastejší agens nozokomiálnej infekcie je
Pseudomonas aeruginosa (inkubačný čas 5 – 18 d). Prvý príznaky sa zjavujú v závislosti od
inkubačného obodbia 2. – 18. d ţivota. Kaţdý prípad choroby treba hospitalizovať lebo vyţaduje
okrem lokánej antibiotickej th. aj systémové podanie antibiotík. Častou komplikáciou najm,ä pri C.
trachonmatis je afebrilná pneumónia, pri infekcii P. aeruginosa a S. aureus hrozí septický stav. Očné

komoplikácie môţu mať za následok slepotu. Prevenciou je včasný záchyt a tgh. Infekcie u matky
pred pôrodom. V ránmci kredeizácie sa kaţdému novorodencovi ihneď po pôriode vyplachuje
spojovkový vak prípravkom Ophthalmo-Septonex, kt. významne zniţuje riziko infekcie Častá je
hlienová sekrécia vo vnútornom kútiku oka pri dočasnej nepriechodnosti slzného kanála.
Ophthalmia nivalis – snehová oftalmia; →ophthalmia photoelectrica.
Ophthalmia nodosa –
mechanického dráţdenia.

nodózna,

uzlíková

oftalmia,

vznikajúca

najčastejšie

následkom

Ophthalmia photoelectrica – fotoelektrická oftalmia, poškodenie oka UV lúčmi pri zváraní, pobyte
pri mori, na zasneţených vrchoch, najmä v jarných mesiacoch (o. nivalis, snehová slepota) al. pri
dlhodobom vystavení horskému slnku bez ochrany očí. Bunky rohovky a spojovky odumierajú
následkom koagulácie bielkovín a po latencii viac h sa odlučujú. Obnaţené nervové zakončenia
zapríčinia silné slzenie a dráţdenie oka s kŕčovitým zatváraním mihalníc (blefarospazmus). V th. sa
pri silných bolestiach aplikujú do spojovkového vaku anestetiká (Mesoacain‹, 1 % očné kv.). V
®
ľahších prípadochsa ordinujú masti podporujúce regeneráciu (Ophthalmo-Azulen ung.), studené
obklady a pobyt v tme.
Ophthalmia sympatica – sympatiková oftalmia, ,,súcitné― ochorenie oka, kt. vzniká na druhom
dosiaľ zdravom oku 3 – 6 týţd. po perforujúcom poranení, príp. po operácii jedného oka. Ide
o chron. zápal uveálneho traktu zdravého oka s tvorbou protilátok proti bielkovinám uvey
denaturovaných traumou (autoagresivita). Osobitne nebezpečné pre toto ochorenie sú perforá-cie v
oblasti vráskovca. O. s. môţe vzniknúť niekoľko týţd., ale aj rokov po poranení. Začína sa
svetloplachosťou, slzením, bolesťami zdravého oka a prekrvením bulbárnej spojovky. Zakrátko sa
zjavia precipitáty na endoteli rohovky, ako aj ostatné príznaky zadnej uveitídy (chorioretinitída).
Výsledkom sú zadné synechie, oklúzia zrenice, komplikovaná katarakta, zákal sklovca a nakoniec
atrofia bulbu. Zníţená býva zrakovoá ostrosť. Ochorenia sa môţe končiť úplnou stratou zraku na
obidvoch očiach. V th. sa ihneď podávajú kortikoidy lokálne, a to dlhodobo (aj rok). Celkove sa
podávajú imunosupresíva (cyklosporín). Po perforujúcich poraneniach sa má oko odstrániť, ak dlhší
čas prekonáva uveitídu, kt. nemoţno th. zvládnuť. Odstraňujú sa aj oči, na kt. sa po perforujúcom
poranení často zapaľujú, sú mäkké a bolestivé. Ak sa uţ vyvinie o. s., enukleácia poraneného oka
uţ neovplyvní priebeh choroby; →uveitídy.
ophthalmiatria, ae, f. – [ophthalmo- + g. iatriá liečenie] →oftalmiatria.
ophthalmiatros, i, m. – [ophthalmo- + g. iátros lekár] očný lekár.
ophthalmicus, a, um – [g. ofhthalmos oko] očný.
®

Opthalmo-Azaphenicol gtt. ophth. (Galena) – antibiotikum, oftlamologikum. Obsahuje syntetický
analóg chloramfenikolu a hypromelózu, kt. utvára ochranný film. Pouţíva sa v th. blefaritíd,
konjunktivitíd, keratitíd vyvolaných kmeňmi citlivými na chloramfenikol. Zloţenie: Azidamphenicolum
100 mg + Hypromellosum 23 mg + conservans + stabilisantia + Aqua sterilisata ad 10 ml rozt.
®

Opthalmo-Azulen ung. ophth. (Léčiva) – Guaiazulenum 7,5 mg v 5 g očnej masti; oftalmologikum s
obsahom, zmesi alkylovaných azulénov s antiseptickým, antiflogistickým a epitelizačným účinkom.
Masťový základ: Cera alba, Cera lanae, araffinum durum, Paraffinum liquidum, Vaselinum album.
Pouţíva sa v th. drobných poranení spojovky, rohovky a mihalníc, najmä rohovkových erózií, po
poleptaní a popálení rohovky, na urýchlenie epiteli-zácie rohovky (po odstránení cudzích telies).
ophthalmoblennorrhoea, ae, f. – [ophthalmo- + g. blenna hlien + g. rhoiá tok, prúd]
→oftalmoblenorea.
ophthalmocarcinoma, tis, n. – [ophthalmo- + g. karkinóma rakovina] →oftalmokarcinóm.

ophthalmocele, es, f. – [ophthalmo- + g. kélé prietrţ] →oftalmokéla.
ophthalmocentesis, is, f. – [ophthalmo- + g. kentésis nabodnutie] →oftalmocentéza.
®

Opthalmo-Dexamethazon Léčiva ung. ophth. (Léčiva) – Dexamethasonum 5 mg v 5 g masti;
oftlamologikum, otorinolaryngologikum. Masťový základ: Alcoholum cetylicum, Cera alba,
Vaselinum album, Ceresinum, Methylparabenum, Cera lanae. Obsahuje flurórovaný glukokortikoid
a má výrazný antiflogistický a antialergický účinok. Pouţíva sa na lokálne utlmenie očných
zápalových prejavov nebaktériového pôvodu.
ophthalmodynamographia, ae, f. – [ophthalmo- + g. dynamis sila + g. grafein písať]
→oftalmodynamografia.
ophthalmodynamometria, ae, f. – [ophthalmo- + g. dynamis sila + g. metriá meranie]
→oftalmodynamometria.
ophthalmodynamometron, i, n. – [ophthalmo- + g. dynamis sila + g. metron miera, meradlo]
→oftalmodynamometer.
®

Opthalmo-Framykoin ung. ophth. (Léčiva) – Bacitracinum zincicum 1250 IU + Neomyci-num (ut
sulfas) 16,5 mg v 5 g očnej masti; antibiotikum, oftalmologikum. Masťový základ: Paraffinum
liquidum, Cera lanae, Vaselinum album.
®

Opthalmo-Framykoin Compositum ung. ophth. (Léčiva) – Bacitracinum zincicum 1250 IU +
Neomycinum (ut sulfas) 16,5 mg + Hydrocortisoni acetas microcrystallisatus 25 mg v 5 g očnej
masti; oftlamologikum, otorinolaryngologikum s antibiotickým, antiflogistickým a antialegickým
účinkom. Masťový základ: Cera lanae, Ceresinum album, Cera alba, Alcoholum cetylicum,
Methylparabenum, Vaselinum album.
®

Opthalmo-Hydrocortison Léčiva ung. ophth. (Léčiva) – Hydrocortisoni acetas microcrysallisatus 25
mg v 5 g očnej masti; oftalmologium, otorinolaryngologikum obsahujúce glukokortikoid s výrazným
antiflogistickým a antialergickým účinkom. Masťový základ: Cera lanae, Vaselinum album,
Methylparabenum, Propylparabenum.
®

Opthalmo-Hydrocortison – očná kortikoidová masť; hydrokortizón.
®

Opthalmo-Chloramphenicol Léčiva ung. ophth. (Léčiva) – Chlorampheniocoklum 50 mg v 5 g
očnej masti; antibiotium, oftalmologikum. Masťový základ: Propylglykolum, Cera alba, Cera lanae,
Vaselinum album.
®

Opthalmo-Septonex – očný antiseptický prípravok; karbetopendecíniumbromid.
ophthalmologia, ae, f. – [ophthalmo- + g. logos náuka] →oftalmológia.
ophthalmomalacia, ae, f. – [ophthalmo- + g. malakos mäkký] →oftalmomalácia.
ophthalmometria, ae, f. – [ophthalmo- + g. metriá meranie] →oftalmometria.
ophthalmometron, i, n. – [ophthalmo- + g. metron miera, meradlo] →oftalmometer.
ophthalmomycosis, is, f. – [ophthalmo- + g. myké huba + -osis stav] →oftalmomykóza.
ophthalmomyiasis, is, f. – [ophthalmo- + g. myia mucha] →oftlamomyiáza.
ophthalmomyographia, ae, f. – [ophthalmo- + g. mýs-myos + g. grafein písať] →oftalmomyografia.
ophthalmomyositis, itidis, f. – [ophthalmo- + g. mýs-myos sval + -itis zápal] →oftalmomyozitída.
ophthalmomyotomia, ae, f. – [ophthalmo- + g. mýs-myos sval + g. tomé rez] chir. preťatie očných
svalov.
ophthalmopathia, ae, f. – [ophthalmo- + g. pathos choroba] →oftlamopatia.

ophthalmophacometron, i, n. – [ophthalmo- + g. fakos šošovka + g. metron miera, meradlo]
→oftalmofakometer.
ophthalmophthisis, is, f. – [ophthalmo- + g. fthisis ubúdanie] →oftalmoftíza.
ophthalmoplegia, ae, f. – [ophthalmo- + g. plégé rana] oftalmoplégia, obrna okohybných svalov.
Ophthalmoplegia externa – oftalmoplégia postihujúca jeden al. viac vonkajších okohybných
svalov. Ide o paralýzu jedného z troch okohybných nervov. Najčastejšie je izolovaná paralýza n.
abducens (n. VI), kt. vzniká v prenatálnom období (hypoxia plodu, infekčné a toxické vplyvy).
Dôsledkom je konvergentný stravizmus s diplopiou. Neliečená afekcia má za následok tupozrakosť.
Ophthalmoplegia chronica progressiva – chron. postupujúca oftalmoplégia.
Ophthalmoplegia interna – oftalmoplégia postihujúca svaly dúhovky a riasnatého telesa
prejavujúca sa poruchou ich hybnosti. Ide o paralýzu m. sphincter pupillae, m. ciliaris (centrum
fotoreakcie a komodácie →Edingerovo-Westhalovo jadro) a m. dilatator pupillae (sympatikové
vlákna Budgeovho centra). Vzniká paralytická mydriáza, areflexia zreníc, porucha akomodácie.
Najčastejšou príčinou je ischémia a kompresia nádorom.
Ophthalmoplegia totalis – celková, úplná oftalmoplégia, ochrnutie všetkých okohybných svalov.
Ide o kombináciu vonkajšej a vnútornej paralýzy všetkých troch okohybných svalov vrátane
parasymptikových a sympatikových jadier. Vyskytuje sa pri nádorových procesoch v očnici al.
v strednej lebkovej jame. Bulbus stojí nepohnute v strednej čiare.
ophthalmoplegicus, a, um – [ophthalmo- + g. plégé rana] charakterizovaný oftalmoplégiou.
ophthalmorhagia, ae, f. – [ophthalmo- + g. rhagiá od rhégnynai prasknúť] →oftalmorágia, krvácanie
do vnútra oka.
ophthalmorrhexis, is, f. – [ophthalmo- + g. rhéxis roztrhnutie] →oftalmorexia, roztrhnutie očnej gule.
ophthalmorrhoea, ae, f. – [ophthalmo- + g. rhoiá tok, prúd] →oftalmorea.
ophthalmos, i, m. – [g. ofthalmos oko] oko.
ophthalmoscopia, ae, f. – [ophthalmo- + g. skopein pozorovať] →oftalmoskopia.
®

Opthalmo-Septonex gtt. ophth. a ung. ophth. (gtt. Galena, ung. Léčiva) – Carbethopendecinii
bromidum 2 mg + Acidum boricum 190 mg + Natrii tetraboras decahydricus 5 mg + Aqua purificata
sterilisata ad 10 ml rozt., resp. Carbethopendecinii 5 mg 5 g. očnej masti; oftalmologikum,
otorinolaryngologikum. Obsahuje dezinficienciá a antiseptiká. Pouţíva sa v th. nehnisavých zápalov
segmentu oka, kt. nevyţadujú antibiotickú th.
ophthalmostasis, is, f. – [ophthalmo- + g. stasis pevné postavenie] →oftalmostáza.
ophthalmostatometron, i, n. – [ophthalmo- + g. stasis pevné postavenie + g. metron miera, meradlo]
→oftlamostatometer.
®

Opthalmo-Sulfathiazol ung. ophth. (Léčiva) – Sulfathiazolum 100 mg v 1 g očnej masti; očná masť
s obsahom sulfónamidového chemoterapeutika s bakteriostatickým účinkom. Pouţíva sa v th.
pneumokokových a chlamýdiových konjunktivitíd a keratitíd, doplnkový liek pri blefaritídach a
konjunktivitídach. V kombinácii s dezuinficienciami a antibiotikami sa aplikuje pri zápaloch okrajov
mihalníc, ako krycia masť po poleptaní a popálení spojovky a po extrakcii cuzdieho telieska z
rohovky. Masťový základ: Vaselinum album, Paraffinum liquidum, Adeps lanae, Methylparabenum.
ophthalmotomia, ae, f. – [ophthalmo- + g. tomé rez] →oftalmotómia.
ophthalmotonometria, ae, f. – [ophthalmo- + g. tonos napätie + g. metriá meranie]
→oftlamotonometria.

ophthalmotropometron, i, n. – [ophthalmo- + g. tropé obrat + g. metron miera meradlo]
→oftalmotropometria.
ophthalmovascularis, e – [ophthalmo- + l. vascula cieva] oftalmovaskulárny, týkajúci sa očných ciev.
opičia ruka – patol. drţanie ruky s palcom v tej istej rovnine s ostatnými prstami, vzhľadom na
nemoţnosť opozície palca. Príčinou je väčšinou obrna n. medianus.
opičia brázda – zriedkavo sa vykskytujúsca sa ohybová ryha dlane prebioehajúca pod
metakarpofalangovými kĺbami naprieč celej šírky dlane. Vyskytuje sa napr. pri Downovom sy.
-opia – [g. opsis pohľad, zrak] označuje vzťah k zraku, k oku.
opiáty – deriváty →ópia.
Opieho paradox – [Opie, Eugene L., 1873 – 1971, amer. patológ opôsobiaci na pennsylvanskej
univerzite] nekrotizujúca lokálna anafylaxia niekedy učinkuje ako špecifický ochranný mechanizmus.
Opilionidae – kosce, pavúkovce s guľatým telom. Telo je zloţené z hlavohrude a bruška. Majú 2
veľké hmatadlá a 4 páry dlhých tenkých nôh, kt. sa po odtrhnutí mykajú. Dýchajú vzdušnicami. Ţivia
sa ţivočíšnou potravou, prevaţne hmyzom. Opísaných je ~ 2500 druhov. Najznámejší je kosec
(kútnik) domový (Opilio parienus), ţije v stodolách, maštaliach, komorách a i. v domácnostiach.
Kosec rohatý (Phalangium opilio) je náš najbeţnejšíkosec, ţije v prírode na rozličných miestach.
Samce majú na klepietkovitých chelicérach dlhé rohovinové prívesky.
opiniazid – syn. izonikotinylhydrazín; saliuzid; saluzid; [(2-karboxy-3,4-dimetoxyfenyl)-metoxy)metylén]hydrazid kys. 4-pyridínkarboxylovej, C16H15N3O5, Mr
329,32; tuberkulo-statikum.
Opiniazid

opioidy – [opium + g. eidos podoba] látky podobné →ópiu. Tzv. endogénne opioidy sú prirodzené
antagonisty receptorov morfínu. Ide o skupinu neuropeptidov, kt. tvoria endogénne ligandy
receptorov opiátov v mozgu, hypofýze a periférnych tkanivách stavovcov. Ich účinok sa podobá
účinku opiátov. Opísali sa tri stereošpecifické opiátové receptory:  a  K endorfínom patrí 
a -endorfíny (najúčinnejší z nich je -endorfín), - a -neoendorfín, dynorfín a 2 pentapeptidy, metenkefalín a leu-enkefalín. Sled aminokyselín -, - a -endorfín sa nachádza v sekvencii 61–91 →lipotropínu a v kaţdom z nich terminálny pentapeptid tvorí pentapeptidová sekvencia metenkefalínu. Dynorfín a - a -neoendorfíny majú spoločnú terminálnu aminokyselinovú sekvenciu
leu-enkefalínu. Prvé endorfíny izoloval Terenius (1974), enkefalíny pracovná skupina Johna
Hughesa v Edinburghu (1975).

-endorfín (LPH (61–91) prvý izoloval a jeho štruktúru opísal Guillemin a spol. (1976), -, endorfíny [LPH (61 – 77)] izoloval a syntetizoval Ling a spol. (1976)
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65
70
75
80
H-Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Thr-Ser-Glu-Lys-Ser-Gln-Thr-Pro-Leu-Val-Thr-Leu-Phe-Lys-Asn-Ala-Ile-Ile-Lys85
91
Asn-Ala-Tyr--Lys-Lys-Gly-Glu-OH

Ľudský -endorfín [h-LPH (61 – 91)]

-endorfín – syn. C fragment, -lipotropínu, -lipotropín (61 – 91), LPH (61 – 91).
met5-enkefalín – C27H35N5O7S,
metionín, LPH (61 – 55).
5

metionín5-enkefalín,
5

5

met -E,

L-tyrozylglycyl-L-fenylalanyl-L-

Leu -enkefalín – C28H37N5O7, leucín5-enkefalín, leu -E, L-tyrozylglycyl-L-fenylalanyl-L-leucín.

Endorfíny blokujú inhibičné nervové dráhy v CNS a ovplyvňujú vnímanie bolesti. Vykazujú vzťah k
vzniku drogovej závislosti a psychiatrickým poruchám. Zúčastňujú sa aj na regulácii metabolizmu
glukózy.
Intoxikácia opiátmi →droga; →závislosť.
opiomania, ae, f. – [opium + g. maniá vášeň] opiománia, chorobný návyk na opiáty, závislosť od
opiátov.
opiophagia, ae, f. – [opium + g. fagein zjesť] opiofágia, chron. uţívanie ópia al. látok obsahujúcich
ópium.
opipramol – 4-[3-(5-H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-1-piperazínetanol, C23H29N3O, Mr 363,49;
tricyklické antidepresívum, antipsychotikum, anxiolytikum. Je to relat. slabý blokátor dopamínových
receptorov, bez vplyvu na spätné vychytávanie noradrenalínu a sérotonínu do nervových
zakončení. Po podaní p. o. sa kompetne resorbuje z GIT a pri prechode pečeňou sa do značnej
mioery metabolizuje na dehydrooxyetylopipramol. Viaţe sa z 97 % na proteíny plazmy. Distribučný
objem je ~ 10 l/kg, eliminačný t0,5 6 – 23 h Vylučuje sa zo 70 % močom, len 5 – 9 % v nezmenenej
forme. Zvyšok sa eliminuje stolicou. Za ustáleného stavu je
koncentrácia o. v plazme po dávke 150 mg 3-krát/d 14 –
64 ng/ml, dehydrooxyopipramolu ~ 3 – 5-krát vyššia.
Opipramol

Indikácie – Úzkosť, napätie, nepokoj, poruchy spánku, rôzne psychosomatické ťaţkosti, napr.
kardiálne a obehové, ţalúdkové a črevné, mierne reaktívne a neurotické depresie, chron.
alkoholizmus.
Kontraindikácie – absol.: súčasnú al. < 14 d ukončená th. inhibítormi MAO, súčasná aplikácia
psychostimulancií a sympatikomimetík, poţívanie alkoholu, 1. trimester gravidity, deti < 6-r. Relat.:
veľká poatrnosť je ţiaduca u riadičov a osôb pracujúcich so strojmi, pri súčasnom podávaní iných
psychofarmák, hypnotík, sedatív, u detí, pri kardiovaskulárnych a alergických chorobách.
Nežiaduce účinky – únava, sucho v ústach, závraty, zriedka vypadávanie vlasov; alergické, najmä
koţné reakcie; svalová slabosť; hyperpyrexia, tachykardia, cyanóza, mydriáza, ataxia, kŕče, pokles
TK, útlm dýchania.
Dávkovanie – individuálne; 3-krát/d 50 mg p. o., u detí > 6-r. 50 – 100 mg/d, a to počas min. 1 mes.
®

®

®

®

Prípravky – dihydrochlorid C23H31Cl2N3O7 – Dinsidon , Ensidon , Insidon , Nisidana .
opis – deskripcia, systematický, cieľavedomý postup charakterizovania prejavov predmetu, javu al.
deja ap.; môţe byť predstupňom ďalšej analýzy, explanácie, interpretácie; →pozorovanie.
opisth/o- – prvá časť zloţených slov z g. opisthe(n) vzadu.
opisthencephalon, i, n. – [opisth- + g. enkefalos mozog] opistencefalón, horný úsek romben-cefala,
kt. sa skladá z mozočka, mosta a útvarov uloţených medzi nimi.
opisthion, i, n. – [g. opisthe(n) vzadu] opistión, zadná stredný bod foramen occipitale magnum.
opisthocranion, i, n. – [opistho- + g. kránion lebka] opistokranion, miesto najviac vzadu vyčnievajúce
na záhlavnej šupine.
opisthodontia, ae, f. – [opistho- + g. odús-odonthos zub] opistodoncia, postavenie zadných rezákov
príliš vzadu za hornými rezákmi, nepravidelnosť čeľuste.
opisthognathia, ae, f. – [opistho- + g. gnathos čeľusť] opistognácia, nápadne vystupujúca čeľusť.

opisthorchiosis, is, f. – [Opisthorchis cicavica parazitujú v psoch + -osis stav] opistorchióza,
poškodenie pečene a ţlčovodov vyvolané psov cicavicou Opistorhis felineaus a O. viverini.
opisthotonus, i, m. – [opistho- + g. tonos napätie] opistotonus, oblúkovité prehnutie tela dozadu pri
kŕčoch chrbticového svalstva; v horizontálnej polohe sa telo dotýka
podloţky len záhlavím a pätami.
Opistotonus

opitosť – l. ebrietas, stav vyniknutý pôsobením alkoholu na CNS. Jeho príznaky závisia os
individuálnej znášanlivosti. Spočiatku sa prejavuje eufóriou, neskôr však vystupujú do popredia
poruchy nervovej činnosti a útlmu. Je porušená koordinácia pohybov (postihnutie funkcie mozočka),
spomalenmá reaktivita, nastáva strata sebakontroly (násilné činy sa často páchajú v stave o.)
a zmeny krvného obehu (vazodilatácia), môţe klesnúť glykémia atď. Zjavujú sa poruchy vedomia,
v ťaţkýách prípadoch (otrava alkoholom) môţe nastať aj smrť. Ku komplikáciám patrí podchladenie,
preleţanie končatiny, aspirácia vývratkov, krvácanie z GIT, úrazy a i. V ťaţkých prípadoch je
nevyhnutná intenzívna th., príp. aj odstránenie alkoholu z krvi hemodialýzou.
Patická opitosť – ebrietas pathica, patol. opitosť, charakterizuje ju abnormálne oprejavy
s poruchou vedomia (mrákotný stav, halucinácie). Ide o zriedkavý stav, kt. nemá charakter otravy
alkoholom ppri jedho nadmernom príjme (môţe vzniknúť u disponovaných jedincov aj po malej
dávke alkoholu).

