Opitzov syndróm – [Opitz, John Marius, *1935, amer. lekár nem. pôvodu] →syndrómy.
Opitzova choroba – [Opitz, Hans, nem. pediater 20. stor.] →syndrómy.
Opitzov-Friasov syndróm – [Opitz, John Marius, *1935, amer. lekár 20. stor.pediater; Frias, Jaime
L., číl. pediater 20. stor.] →syndrómy.
opium, i, n. – [g. opion z opos rastlinná šťava] ópium, na vzduchu zaschnutá, stuhnutá mliečna šťava,
latex z maku siateho (→Papaver somniferum); →droga. O. vylučujú mliečnice tkanív maku.
Prevaţná časť o. sa spotrebuje na izoláciu alkaloidov, z kt. morfín sa uţíva ako silné analgetikum
(anodynum), kodeín ako antisusikum, papaverín ako spazmolytikum, z te-baínu sa parciálne
synteticky pripravujú analgetiká, dualisty a antagonisty morfínu. Noskapín sa pouţíva ako
antitusikum a mierne nenávykové analgetikum (nahradzuje kodeín). Z o. sa pripravuje práškované
ópium (O. pulverisatum, ČSL 4) s obsahom 9,8 – 0,2 % bezvodého morfínu, pouţívané na prípravu
ópiovej tct. (Tct. opii, ČSL 3, obsahuje 0,95 – 1,05 % bezvodého morfínu), kt. sa pouţíva ako
antidiaroikum. Účinok o. určuje obsah →morfínu.
Indikácie – akút. insuficiencia srdca (asthma cardiale, oedema pulmonum a embolia a. pulmonalis),
neúčelná hnačka s črevnými kolikami, kt. vyčerpávajú pacienta.
Kontraindikácie – stavy s útlmom dýchacieho centra, úrazy hlavy, zvýšený vnútrolebkový tlak, otrava
kŕčovými jedmi, th. inhibítormi MAO a do 2 týţd. po jej ukončení, bronchiálna astma, ťaţšia
hepatopatia, akút. pankreatitída, porfýria; gravidita, dojčenie a deti < 1-r.; →morfín.
Neţiaduce účinky – útlm dýchacieho centra, najmä pri hypoxemických stavoch centrálneho pôvodu.
Môţe sa vyvinúť závislosť.
Najmenšia toxická dávka o. je 0,02 g, najmenšia smrteľná dávka 0,5 g, beţnásmrteľná dávka je 2 –
4 g.
Odvodené prípravky – Opium pulveratum, Extr. opii siccum, Tct. opii, Pulvis ipecacuanhae opiatus;
Novopon. Z izolovaných alkaloidov o. a z ich umelo pripravených derivátov sa u nás priemyselne
vyrába vyše 30 prípravkov.
oplodie – perikarp, steny semenníka premenené počas dozrievania plodu.
oplodnenie – l. fertilisatio; →reprodukcia. O. je okamih, v kt. za začína ľudský →život. Ľudský jedinec
vzniká spojením otcovskej (spermia) a materskej zárodočnej bunky (vajíčko) pri o. (začiatok
individuálneho ľudského ţivota). Vzniká pritom oplodnené vajíčko (zygota), kt. je napropgramované
na ďalší vývoj a rast. Splynutím chromozómov spermie a vajíčka vzbiká nová bunka úplne odlišná
od všetkých ostatrných buniek organizmu matky a otca. Opakovaným delením zygoty
a špecializáciou vznikajúcich buniek vznikajú vysoko diferencované bunky, kt. tvoria embryo a plod.
Podľa zákona individuality uţ v okamihu o. je zaloţená ľudská individualita; vzniká nová podstata.
Počas ľudského vývoja sa mení vzhľad, nie podstata jedinca. Ľudský zárodok sa nevyvíja v človeka,
ale ako človek. Jeho individualita nevzniká následkom vývoja, ale je jeho predpokladom. Schopnosti
dieťaťa a dospeléhjo človeka sa zväčša pripravujú uţ v období najranejšieho vývoja.
Oplodnené vajíčko je jedinečná a komplexná genetická entita. Zákl. charakteristiky, ako je pohlavie,
príslušnosť ku krvnej skupine, farba očí ap., sú dané uţ pred prvým delením a v priebehu ďalšieho
vývoja sa vonkajšími vplyvmi ani učením nemenia (Toit, 1991). Zárodok je od oplodnenia
príslušníkom ľudského druhu Homo sapiens. V jeho jadre je zakodovaný súbor informácií, podľa kt.
sa bude ďalej vyvíjať (princíp determinácie). Výsle-dok vývoja však záleţí aj na prostredí, faktoroch
materského organizmu, výţive a pôsobení vokajších škodlovín, teda aj na tom, či sa tento vývoj
umelo neukončí. Po o. sa začína brázdovanie zygoty a vzniká morula a blastocysta; →embryo.

Prvýkrát mikroskopicky proces o. morskej jeţovky pozoroval Oscar Hertwig (1875). Z prin-cípov
bunkovej teórie (Purkyně, 1837; Schleiden a Schwann, 1839) vyplývalo, ţe embryo sa nevyvíja
v hlavičky spermie (animalkulisti) ani vajíčka (ovisti), ale z jednej bunky, oplodneného vajíčka. R.
1878 opísal Flemming v bunke chromozómy a vyslovil sa o ich význame v súvislosti s o. Splynutie
ţenskej a muţskej pohlavnej bunky vo svetelnom mikro-skope prvýkrát pozoroval aţ r. 1848
Menkin a Rock. Prevratné zmeny v rozvoji biológie, genetiky a em,bryológie nastali po r. 1953, keď
Watson a Crick vysvetlili štruktúru nukleových kys. a zásady ich preplikácie. Za objav rastových
faktorov pre tkanivá a orgány bola r. 1986 udelená Nobelova cena Lewisovi, Weischausovi
a Nusslein-Volhardtovi.
Splynutím muţskej (samčej) pohlavnej bunky – spermie a ţenskej (samičej) pohlavnej bunky –
vajíčka (impregnácia a konjugácia), a to pp. na prechode istmickej časti do ampulovej časti
vajíčkovodu sa začína →gravidita. Oplodnenie u ţivočíchov môţe nastať mimo tela al. v samičích
pohlavných ústrojoch, kt. sa skladajú z pohlavných ţliaz a vývodných kanálikov. Osobitným
spôsobom pohlavného rozmnoţovania ţivočíchov je konjugácia.
Oplodnené vajíčko sa cez vajíčkovod dostane do maternice a tu sa uhniezdi v sliznici (implantácia,
nidácia). Podľa biol. kritérií je začiatkom g. implantácia; obdobie od oplodnenia do nidácie sa volá
pregestácia. Na Slovensku sa zaznamenáva ~60 000 g./r., kt. sa končia pôrodom, asi 40 000 g. sa
končí potratom, umelým prerušením al. zamĺknutým potratom; ďalšie prípady tvoria
mimomaternicovú graviditu, mola hydatidosa a i.
Splynutím pohlavných buniek sa utvára zárodok, delením rastom, diferenciáciou buniek vzni-ká
mnohobunkový organizmus so všetkými potrebnými orgánmi (ontogenetický vývoj). Sexuálne
funkcie organizmov majú niekoľko vývojových štádií: obdobie pohlavnej nedospelos-ti, pohlavného
dozrievania, pohlavnej zrelosti a pohlavného pokoja.
Oplodnenie je proces, kt. pozostáva: 1. z transportu spermií; 2. transportu vajíčka; 3. väzby spermie
na vajíčko; 4. implantácie.
Pohlavné bunky splývajú na podklade chemotaxie gamónov, pritomných v spermiách i vo vajíčku.
Vajíčka jeţoviek obsahujú gynogamóny I, II a spermie androgamóny I, II a III. Pri prenikaní spermií
do vajíčka nastáva cytolýza. Keď sa jedinec istý čas vyvíja ako jedno pohlavie a neskôr ako druhé
pohlavie, hovorí sa o intersexualizme (ryby, červy aj ľudia).
Náhla zmena pohlavia je maskulinizácia al. feminizácia.
Obr. Väzba spermie na vajíčko. Elektrónovomikroskopická snímka
spermie škrečka penetrujúcej cez zona pellucida. Zona pellucida, kt.
obsahuje väzbové receptory pre spermie môţe viazať niekoľko
spermií. Po väzbe nastáva akrozómová reakcia, kr. uľahčuje
penetráciu. S plazmatickou membránou obklopujúcou vajíčko sa
spája len jedna spermia

Transport spermií – po ejakulácii musia spermie v ţenskom genitále, ascendentným pohy-bom
uniknúť kyslému prostrediu pošvy, a tak preţiť. Tlmivá kapacita seminálnej plazmy sa stráca
niekoľko min po ejakulácii. Seminálnu plazmu, kt. má alkalické pH, tvorí zo 60 % obsah semenných
vačkov a z 30 % sekrét prostaty. Transport spermií ovplyvňujú: 1. fyz. vlastnosti cervikálneho hlienu
(v strede cyklu je ho veľa, je tekutý, má neutrálne pH a poskytuje pre spermie vhodné prostredie,
pričom paralelné orientácia glykoproteínových mikrofilamentov uľahčuje pasáţ spermií do dutiny

maternice); 2. mechanická interakcia krčka a maternice (kontrakcie maternice môţu popohnať
spermie k uterotubárnej junkcii v priebehu niekoľkých min po koite); 3. kolonizácia cervikálnych krýpt
(spermie obsahujú cervikálne krypty, z kt. sa pomaly v ďalších 2 – 3 d uvoľňujú); 4. pohyblivosť
spermií.
Transport spermií maternicou uľahčujú kontrakcie maternice, kt. ovplyvňuje veľké mnoţstvo
prostaglandínov prítomných v ejakuláte. Spermie sa na svojej ceste maternicou hromadia v oblasti
uterotubárnej junkcie, kt. je skutočnou prekáţkou transportu spermií. Z 200 – 300 miliónov spermií
vstúpi do vajíčkovodu len < 200. Tento filtračný mechanizmus riadi vstup spermií do vajíčkovodu.
V priebehu transportu ţenským genitálom nastáva kapacitácia spermií, t. j. strata niekt. povrchových
proteínov, kt. spermie získali ešte v muţskom genitáli. Pri niekt. ţivočíchoch je tento proces
základnou podmienkou oplodnenia. U ľudí je jeho význam sporný, pretoţe oplodnenie ľudského
vajca sa dá dosiahnuť aj in vitro spermiou, kt. nebola v kontaklte s genitálom ţeny.
Transport vajíčka – vajíčko, kt. sa uvoľňuje z ovária po ovulácii, obklopuje vrstva folikulových
buniek, kt. sa skladá z buniek corona radiata, t. j. zhluku buniek tesne pripojených k zona pellucida a
z buniek cumulus oophoreus, kt. obklopujú koronu. Prítomnosť tohto rôsolovitého materiálu je
dôleţitá pre zachytenie vajíčka fimbriami, kt. urýchľujú kontrakcie vajíčkovodu, fibrií a ovariálnych
väzov, ako aj kmitajúce pohyby vnútri fimbrií.
Väzba spermie na vajíčko – vajíčko vo svojom vonkajšom obale obsahuje špecifické molekuly
slúţiace ako receptory pre spermie, kt. sa tu pevne zachytávajú. Táto väzba je druhovo špecifická.
Po nadviazaní spermie na zona pellucida nasleduje akrozómová reakcia, t. j. spojenie vonkajšej
akrozómovej a plazmatickej membrány. Tento proces umoţňuje uvoľnenie nahromadených
enzýmov, ako je hyalu- ronidáza, kt. napomáhajú penetrácii spermie cez von-kajší obal vajíčka.
Tento dej je výsledkom kombinácie aktívneho pohybu spermie a účinku enzýmov uvoľňovaných z
akrozómov. Penetrácia trvá 3 h, potom celá spermia i s chvostíkom vstupuje do vajíčka, nastáva
spojenie a výmena gen. materiálu obidvoch rodičov. V tomto okamihu nastáva rýchla a dramatická
zmena vlastností vajíčka (zónová reakcia). Zmena zóno-vého materiálu povrchu vajíčka zabraňuje
pripojenie a penetráciu ďalších spermií cez zona pellucida.
Po spojení spermie s vajíčkom pokračuje 3. meiotické delenie, kt. bolo zadrţané pred o. vajíčka v
období metafázy. Výsledkom je ţenské haploidné jadro, ţenský pronucleus. Tu, podobne ako v
muţskom pronukleu, nastáva duplikácia chromozómov. Obidve prvojadrá sa spájajú a ich
chromozómy si vymieňajú gen. materiál pre prvé mitotické delenie. Rozdelenie do dvojbunkového
štádia nastáva ~ 12 h po penetrácii zona pellucida. Oplodnené vajíčko ostáva vo vajíčkovode 3 d, 4.
d po ovulácii produkt počatia, teraz v štádiu →blastocysty, vstupuje do maternice.
Odozva materského organizmu na oplodnenie – keď v tomto období cyklu nastalo oplodnenie, je
nevyhnutná prítomnosť informácie o oplodnenom vajíčku, najmä na zabránenie luteolýzy a demisie
corpus luteum. Aby sa zabezpečila pripravenosť maternice na nidáciu vajíčka, pokračuje
kontinuálne sekrécia estradiolu a progesterónu. Embryo informuje o svojej prítomnosti sekréciou
niekoľkých proteínov, steroidných a i. hormónov.
opocephalus, i, m. – [g. ops-ópos oko + g. kefalé hlava] opocefalus, anomália bez úst a nosa so
zakrpatenými čeľusťami a jedným, príp. dvoma blízko seba umiestenými očami.
opodeldok – linimentum saponato-camphoratum, liehový gél sodného mydla s prídavkom gáfru,
éterických olejov a amoniaku; antireumatikum.
opodidymus, opodymus, i, m. – [g. ops-ópos oko, tvár + g. didymos dvojitý] podvojná anomália s
jedným telom a 2 vzadu zrastenými hlavami, rozdelenými v očnej oblasti.
oponent – [l. opponens] opačný, protivný, stojaci oproti, stávajúci sa proti.

oportunista – [l. opportunus povoľný] bezzásadový, opatrnícky človek; prospechár.
oportunita – [l. opportunus povoľný] vhodnosť, príhodnosť.
oportunizmus – [l. opportunus povoľný] bezzásadovosť, prispôsobovanie, ústupčivosť,
prospechárstvo;, zmýšľanie a konanie prispôsobené okolnostiam, meniace sa podľa potreby,
prospechárske konanie.
opossum – vačnatec, kt. druh Didelphis v juţ. Amerike je rezervoárom Trypanosoma cruzi.
opotherapia, ae, f. – [g. opos šťava + g. therapeiá liečenie] opoterapia, pouţívanie výťaţkov, sekrétu
z tkanív na th. iného organizmu.
opozícia – [l. oppositio] nesúhlasné, protikladné snaţenie al. postavenie; nesúhlas, odpor.
opozitum – [l. oppositum] slovo s opačným, protikladným významom ako dané slovo; antonymum.
oppanol – druh polyizobutylénu.
Oppenheimov príznak (reflex) – [Oppenheim, Herrmann, 1858 – 1919, nem. neurológ] →reflexy.
Oppenheimova choroba – [Oppenheim, Herrmann, 1858 – 1919, nem. neurológ] →choroby.
Oppenheimov-Turnerov syndróm – [Oppenheim, Herrmann, 1858 – 1919, nem. neurológ; Turner
Henry H., *1892, amer. endokrinológ pôsobiaci v Oklahoma City] →syndrómy.
oppilatio, onis, f. – [l. oppilare zatarasiť] opilácia, upchatie, zápcha.
opponenes, entis – [l. oponere stavať proti] oponujúci, opačný, stoja proti, stavajúci sa proti; oponent;
napr. m. opponens.
opportunismus, i, m. – [l. opportunus povoľný] →oportunizmus.
opportunus, a, um – [l.] oportúnny, príhodný, povoľný, meniaci sa podľa potreby, nezásadný a výhod
daného stavu.
oppositio, onis, f. – [l. opponere stavať proti] opozícia, stavanie sa proti, postavenie proti; nesúhlas.
oppressio, onis, f. – [l. opprimere pritlačiť] →opresia.
Oppressio pectoris – tlak na prsiach.
Oppressio virium – ochabnutie síl.
opresia – [l. oppresio] 1. potlačenie, stiesnenie; 2. pocit stesnenosti, tlaku.
opromazín – syn. chlórpromazínsulfoxid; 2-chlór-N,N-dimetyl-10H-fenotiazín-10-propán-amín 5-oxid,
®
C17H19ClN2OS, Mr 334,89; metabolit chlórpromazínu (Secotil ).
Opromazín

OPRT – skr. orotate phosphoribosyl transpherase orotátfosforibozyltransferáza.
ops/i/o- – 1. prvá časť zloţených slov z g. ops tvár; 2. z g. opse neskoro; 3. z g. opson zákusok.
OPSI syndróm →syndrómy.
-opsia – [g. opsis videnie] prípona označujúca stav al. poruchu videnia.
opsialgia, ae, f. – [opsi- (1) + g. algos bolesť] bolesť v oblasti tváre; Ramsay Huntov sy.

opsíny – veľká skupina druhovošpecifických proteínov, kt. tvoria základ zrakových pigmen-tov a
bakteriorodopsínov. Nachádzajú sa v čapíkoch a tyčinkách sietnice oka al. vo fotore-ceptoroch
membrány niekt. baktérií. Kaţdý z týchto typov buniek produkuje gen. špecifi-kovaný o., kt. sa
klasifikujú na základe bunkového zdroja: skotopísny ( tyčinky), fotopsíny (čapíky) a bakteriopsíny
(baktérie). Aktivita zrakových pigmentov fotoreceptorov je násled-kom karotenoidného chromoforu,
stereošpecifického izoméru retinalu al. 3-dehydroretinalu, viazaných ako protonovaná Schiffova
báza na lyzín v opsínovej časti molekuly; →videnie.
opsiometer – optometer.
opsiuria, ae, f. – [opsi- (2) + g. úron moč] opsiúria; 1. zvýšené vylučovanie moču počas hladovania v
porovnaní so stavom pri normálnom príjme jedla; 2. oneskorené vylučovanie moču v dôsledku
oneskorenej resoprcie tekutín (napr. pri hepatopatiách s portálnou hyperten-ziou).
opsoklonus – nepravidelné zášklby očných bulbov (tzv. tancujúce oči) vzdialene pripomína-júce
nystagmus, avšak oveľa hrubšie a najmä nepravidelné. Vyskytujú sa pri neuroblastóme,
encefalitíde, Kinsbourneovom sy, myoklónii a léziách mozočka.
opsonizácia – imunol. proces adsorpcie látok (opsonínov) na povrch baktérií a i. častíc, kt. menia ich
povrchové vlastnosti. Nadviazanie opsonínov na povrch častice uľahčuje jej ad-héziu na membránu
fagocytu. Opsoníny pochádzajú z krvného séra sú špecifické al. nešpeci-fické. Tvoria ich niekt.
zloţky komplementu, prirodzené (nešpecifické) protilátky triedy IgG a IgM, fibrín a i.
optická dĺžka oka – vzdialenosť od predného vrcholu rohovky po sietnicu (pozdĺţ optickej osi).
optická mohutnosť D – je vergencia obrazovej ohniskovej vzdialenosti; jej jednotkou je jed-na
dioptria (dpt); →vergencia vzdialenosti.
O. m. lomivej plochy sa vypočíta podľa vzorca:
,

n i – ni
F = –––––––
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,

,

kde ni je index lomu prostredia v predmetovom priestore, n i je index lomu prostredia v obrazovom
priestore a ri polomer zakrivenia danej plochy.
O. m. okuliarovej šošovky je prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti meraná v metroch.
optická otáčavosť – optická aktivita, schopnosť tzv. opticky aktívnych látok otáčať rovinu kmitov
lineárne polarizovaného svetla v smere hodinových ručičiek [pravootáčavé (+) opticky aktívne látky],
al. proti smeru hodinových ručičiek [ľavootáčavé (–) opticky aktívne látky].
optická sústava – súbor rozhraní (odrazových a lámavých plôch), pomocou kt. sa uskutoč-ňuje
optické zobrazovanie; →zobrazovanie.
optické prostredie – prostredie, v kt. sa svetlo šíri (odráţa, láme, pohlcuje, prechádza). O. p.
vymedzené 2 rovnobeţnými rovinami sa nazýva planparalelná doštička; →svetlo.
optický klin –
®

Opticrom gtt. ophth. (Fisons) – Natrii cromoglycas 20 mg + Benzalkonii chloridum 0,1 mg v 1 ml;
oftalmologikum; kromoglikát dvojsodný.
®

Opti-Free for Contact Lenses liq. (Alcon Inerhis) – Polyquaternum-I 1 mg + Natrii citras dihydricus
560 mg + Natrii chloridum 516 mg v 100 ml tlmivého izotonického vodného rozt.; oftalmologikum, kt.
sa pouţíva pri ošetrovaní umelých šošoviek.
®

Opti-Free Rewetting liq. (Alcon Laboratories) – Polyquaternum-I 1 mg + Acidum citricum
monohydricum 21 mg + Natrii citras dihydricus 560 mg v 100 ml tlmivého izotonického vod-ného

rozt.; oftalmologikum, kt. sa pouţíva na zvlhčovanie hydrofilných kontaktných šošoviek a
odstraňovanie dráţdivých čiastočiek.
optika – časť fyziky, kt. sa zaoberá štúdiom šírenia elektromagnetického vlnenia a jeho interakcií s
látkou; v pôvodnom význame náuka o vzniku a šírení →svetla.
®

Optiray 160, 240, 300, 320 al. Optiray 350 liq. (Mallinckrodt) – Ioversolum v stabilizovanom rozt.;
neiónové rtg diagnostikum. Má nízku viskozitu i osmolalitu. Pouţíva sa na artériografiu, naj-mä DSA,
flebografiu, dynamické vyšetrenie pri CT, kontrastné vyšetrenie ostatných telových dutín s
výniímkou chrbticového kanála. Optiray 320 a 350 slúţi na koronarografiu a ventriku-lografiu.
®

Opti-Soak liq. (Alcon Inberhis) – oftalmologikum na udrţiavanie kontaktných šošoviek v dobrom
stave. Zloţenie: Alcoholum polyvinylicum 7,5 mg + Dinatrii edetas dihydricus 1 mg + Natrii chloridum
4,58 mg + Kalii dihydrogenophosphas 0,170 mg + Natrii hydrogeno-phosphas anhydricus 6,7 mg v 1
ml rozt.
®

Optoclean liq. (Wilens) – oftalmologikum, čistiaci rozt. na mäkké kontaktné šošovky. Zloţenie:
Thiomersalum 3 mg + Natrii edetas 200 mg + Polysorbatum 80 500 mg + Acidum boricum 1,671 g +
Natrii tetraboras 239 mg + Aqua purificata ad 100 g rozt.
®

Optosoak liq. (Wilens) – oftalmologikum, rozt. uchovávanie mäkkých kontaktných šošo-viek.
Zloţenie: Thiomersalum 2 mg + Natrii edetas 100 mg + Acidum boricum 1,710 g + Nat-rii tetraboras
462 mg + Aqua sterilisata ad 100 g rozt.
optotypy – 1. obrazce, pomocou kt. sa subjektívne zisťuje zraková ostrosť; 2. optické prístroje
slúţiace na testovanie zrakovej ostrosti; →zraková ostrosť.
optochínový test →testy.
optometer – prístroj na dg. refrakčných chýb; obsol.
optotypy – zariadenia na zisťovanie centrálnej ostrosti zraku Vyuţíva sa pritom princíp minimum
separabile, znaky na nich sa zo stanovenej vzdialenosti rozpoznávajú pod zorným uhlom 5´ (detaily
1´). Základné znaky sú stanovené na 5 m. Vízus 5/5, t. j. vidí z 5 m písmená na 5 m = 1 ,0 al. 100
%. Ako o. slúţia tabule Snellenovho typu (vyuţívajú sa písmená a čís-lice), Pflügerove háky
v podobe E, C al. modernejšie tabule ,,log MÚR“ zostavené z Landol-tových prstencov (prerušených
kruhov). Vyšetrovacia vzdialenosť býva najčastejšie 5 al. 6 m. Ak pacient neprečíta z tejto
vzdialenosti ani najväčšiu veľkosť na tabuli, zniţujeme ju postupne aţ na 0,5 m. Vyšetrujeme najprv
ľavé, potom pravé a nakoniec obidve oči zároveň. Je dôleţité v zápise vyznačiť, či vyšetrenie
prebehlo s korekciou al. bez korekcie. V. sa udáva v tvare zlomku (napr. V = 6/6, V = 3/60 ap.), kde
hodnota v čitateli označuje vzdialenosť, z kt. pacient čítal, a v menovateli číslo na strane príslušného
riadku na tabuli. Tato hodnota označuje vzdialenosť v m, z kt. daný riadok prečíta zdravé oko.
Používané optotypové znaky
■ Pflügerove háky – sú zostavené z 3 kratších čiar, kt. sa jedným koncom pripájajú na 4. dlhšiu
čiaru, takţe majú tvar veľkého písmena E. V riadkoch môţu byť orientované 4 spôsobmi. Úlohou
vyšetrovaného je udať ich orientáciu. Pre deti a osoby neschopné čítať sa pouţíva na označenie
orientácie znaku ukazovadlo v tvare písmena E s rukoväťou.
■ Landoltove kruhy – obsahujú testovacie značky, kt. tvar sa podobá písmenu C (obr 1). Chýba-júca
časť obrazca má uhlovú veľkosť 1,. Orientácia znakov je horizontálna, vertikálna i šikmá (spolu je 8
moţností). Tieto znaky sa pokladajú za najspoľahlivejšie skúšobné optotypové znaky v klin. praxi.
■ Pri obrázkových optotypoch pre deti sa nedá vţdy dodrţať zásada štvorca, pretoţe obrázky musia
zachovávať charakteristický tvar zobrazovaného predmetu. Existuje niekoľko druhov.

■ Pri Löhleinových optotypoch sa výška obrazcov stanovuje empiricky. Obrázky sa nemajú kresliť v
perspektíve, odporúčajú sa siluety.
■ Pri Schoberových optotypoch predstavuje hrúbka čiary 1/10 aţ 1/15 výšky obrázku.
■ K najznámejším optotypovým znakom patria Snellenove optotypy, kt. obsahujú písmená veľkej
abecedy a čislice. Sú konštruované podľa určitých zásad (Snellenove zásady). Znaky sú zakreslené
do štvorca, kt. je z predpísanej vzdialenosti viditeľný pri uhlovej veľkosti 5,. Hrúbka čiary, kt. je
,
optotyp nakreslený, je 1 . Štruktúra Snellenových optotypov sa teda odvodzuje od minimum
separabile (najmenšej uhlovej vzdialenosti dvojice bodov, pri kt. je oko schopné rozpoznať, ţe ide o
2 body).
Podľa rovnakých zásad sú vyhotovené aj ďalšie sady optotypových znakov, napr. Landoltove kruhy,
Pflügerove háky a obrázkové optotypy pre deti.
Optotyp má 7 – 9 riadkov, kt. sú zoradené v smere zhora nadol od najväčších po najmenšie. Kaţdý
riadok je určený pre istú vyšetrovaciu vzdialenosť. Pre kaţdú z nich platia uvedené zásady (znak má
,
,
veľkosť 5 , čiara hrúbku 1 ).
Optotypy do diaľky sú zostrojené pre vyšetrovaciu vzdialenosť 5 – 6 m, Tvoria ich riadky so znakmi,
,
kt. majú byť pri pozorovaní z uvedenej vzdialenosti viditeľné pod uhlom 5 :
päťmetrové: 50, 30, 20, 15, 7,5, 5, 4, 3 m
šesťmetrové: 60, 36, 24, 18, 15, 12, 9, 6, 4 m
Vyšetrovaný číta znaky zo vzdialenosti 5 al. 6 m po jednotlivých riadkoch. Kaţdé oko sa vyšetruje
osobitne. Mieru zrakovej ostrosti (vízus) oka udáva riadok sa najmenšími znakmi, kt. vyšetrovaný
ešte zreteľne rozlíši. Zistená hodnota sa vyjadruje zlomkom – v čitateli je vzdialenosť, z kt. sa
vyšetruje (zraková ostrosť je tým lepšia, čím väčšia je vzdialenosť vyšet-rovaného od optotypu), a v
menovateli číslo posledného prečítaného riadku (zraková ostrosť je tým lepšia, čím menšie číslo má
riadok, kt. vyšetrovaný prečítal). Niekedy sa výsledok vyjadruje pomocou desatinných čísiel.
Optotypy do diaľky – najjednoduchšími optotypmi do diaľky sú tlačené optotypy, kt. sa pouţívajú
obyčajne na dennom svetle. V prípade ţe sa pouţije umelý zdroj svetla, osvetľujú sa zo strán,
pričom jas celej plochy má byť rovnomerný.
■ Optotyp s bočným osvetlením – je kovová skrinka, kt. je vpredu osvetlená. Na bokoch sú kryty s
osvetľovacími telesami, kt. sa dajú nastavovať na optimálne osvetlenie.
■ Optotyp s vnútorným osvetlením na priame čítanie – je kovová skrinka, kt. má na prednej stene 3
sklené optotypové dosky prichytené v dráţkach. Na doskách sú zobrazené číslice, písmená a
Pflügerove háky. Zadné steny dosiek sú matované a zvnútra je kaţdá doska pre-svetľovaná
ţiarivkou. Tieto optotypy sa pouţívajú v pološerých al. zatemnených vyšetrova-cích miestnostiach.
■ Zrkadlový optotyp s vnútorným osvetlením – podobá sa predchádzajúcemu optotypu, skúšobné
znaky sú však stranovo prevrátené a pozorujú sa v zrkadle upevnenom na stene. Vyšetrovacia
miestnosť tak môţe byť o ½ kratšia ako štandardná pozorovacia vzdialenosť 5 – 6 m.
■ Trojstĺpcový optotyp s riadkovým osvetlením – má jednotlivé riadky oddelené priehradkami
a samostatné osvetlenie. Pri vyšetrení sa rozsvecuje vţdy ten riadok v príslušnom stĺpci, kt. má
vyšetrovaný prečítať, čím sa zjednodušuje manipulácia. Prístroj sa ovláda pomocou prepí-nača, kt.
je naň pripojený káblom. Vyrába sa aj v modifikácii so zrkadlovo obrátenými znak-mi na nepriame
čítanie.
■ Dvojstĺpcový optotyp s riadkovým osvetlením – je doplnený otočnou clonou, kt. sa dá zakryť jeden
zo stĺpcov. Rozsvecuje sa vţdy celý riadok. Stĺpec, z kt. má vyšetrovaný čítať, sa volí nastavením
clony.

■ Premietací (projekčný) optotyp – je špeciálny projektor, do kt. sa vkladajú, resp. sú v ňom uţ
zabudované skúšobné obrazce. Znaky premieta na projekčnú plochu. Napr. prístroj Nidek obsahuje
33 testovacích obrazcov a umoţňuje maskovaanie premietaného obrazu tým, ţe zobrazuje len
zvolený stĺpec, riadok al. jednotlivý znak. Pre niekt. testy obsahuje červeno-zelený filter (test
heterofórie pomocou Worthových svetiel). Parametre projektora a projekč-nej plochy sú navrhnuté
tak, aby sa s prístrojom mohlo pracovať aj v čiastočne zatemnenej miestnosti. Pracovná vzdialenosť
je 2,9 – 6,1 m. Prístroj má diaľkové ovládanie a jeho čin-nosť (výmena testov, maskovanie) sa dá
naprogramovať.
Optotypy nablízko – vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky moţno dopĺňať skúškou videnia
nablízko. Vyšetenie prebieha z pracovnej vzdialenosti 30 cm. Dopĺňa ho skúška zrakovej ostrosti do
diaľky a overuje príp. korekcia nablízko.
Testy bývajú vyhotovené fotograficky al. tlačou ako obrázky na lesklom bielom papieri. Pouţívajú sa
však aj svetelné optotypy. Ak sa pouţívajú ako skúšobné znaky písmená, často tvoria ucelené texty
v rozsahu jednej al. niekoľkých viet. V takomto prípade však nejde o vyšetrovanie zrakovej ostrosti v
pravom slova zmysle, pretoţe vyšetrovaný si môţe na základe logických súvislostí domyslieť aj tie
časti textu, kt. nevie prečítať. Dosahuje teda zdanlivo lepší výsledok, kt. nezodpovedá jeho
skutočnému vízusu. Pomocou o. nablízko sa vyšetruje skôr schopnosť akomodácie. Testuje sa, či
vyšetrovaný príp. aj so správnou korek-ciou prečíta text na stanovenú vzdialenosť.
K tlačeným optotypom patria napr. Jaegerove optotypy podľa Kadlického. Majú podobu kniţ-ky, v kt.
sú textové časti zostavené do malých odstavcov so znakmi usporiadanými od naj-menších po
najväčšie. Odstavce sú označené číslami 1 – 24.
Fotograficky sa zhovotujú tabuľky na čítanie.
■ Jednostránkový optotypy podľa Pura sa skladá z 8 jednoriadkových textov, usporiadaných podľa
veľkosti znakov od najmenšieho po najväčší. V textoch sa pouţívajú písmená veľkej abecedy, na
konci je niekoľko Pflügerových hákov a Landoltových kruhov. Posledný riadok tvoria iba tieto znaky.
Riadky sú označené číslami 1 – 8 a vzdialenosťou v m, z kt. sa majú pri normálnom zraku čítať.
■ Optotyp podľa Pelešku sa skladajú zo 6 jednostránkových tabuliek, kt. sú jednotlivo zarámo-vané
al. usporiadané ako kniţka. Na 2 stránkach sa nachádza 14 2- aţ 3-riadkových textov, na ďalších 2
sú číslice a Pflügerove háky a 2 strany obsahujú obrázky pre deti (rovnaké ako na o. do diaľky) a
Landoltove kruhy. Skúšobné texty, označené číslom a vzdialenosťou, sú usporia-dané od
najmenšieho po najväčší.
■ Svetelný optotyp nablízko je skonštruovaný ako skrinka s rukoväťou. Na jej vekách sú z obi-dvoch
strán umiestené sady optotypových znakov podobne ako v optotype do diaľky. V skrin-ke je zdroj
svetla, kt. presvetľuje veká s optotypom. Jedna strana býva upravená ako červeno-zelený test a
slúţi na presné overenie vrcholovej lámavosti korekčných skiel pre hyperopické oči pri určenej
pracovnej vzdialenosti.
Rovnaná závislosť platí aj pre oko, kt. optická mohutnosť sa mení tým istým spôsobom. Pre zloţku
spektra zo zelenej oblasti je teda refrakcia oka väčšia ako pre červenú oblasť. Z toho zároveň
vyplýva, ţe pri akomodácii na červenú polovicu testu musí oko vynaloţiť väčšie akomodačné úsilie
ako pri akomodácii na zelenú polovicu. Skúška na červeno-zelenom teste prebieha monokulárne,
teda kaţdé oko sa skúša osobitne. Ak je testovaný obrazec pri skúšaní umiestený veľmi blízko, príp.
korekcia hyperopického oka nie je dostatočná, obidve polovice obrazca – najmä červená – sú
viditeľné neostro. Naopak, ak sa ostro vidí len červená oblasť, pri hyperopickom oku to znamená, ţe
refrakčná chyba je prekorigovaná a korekčné sklo treba zoslabiť.
ora, ae, f. – [l.] okraj, pás, hranica.

Ora. serrata retinae – kľukatá, pílovitá čiara, hranice medzi časťou sietnice citlivou na svetlo (pars
optica retinae) a jej ,,slepou“ oblasťou (pars coeca retinae), neobsahujúcou bunky citlivé na svetlo; ~
3 mm pred ekvátorom. Prechod má „zubatý“,
orabáza – masť lipnúca na vklhkej ploche sliznice ústnej dutiny. Pouţíva sa na ošetrenie lézií sliznice
(afty). Je základom liečebných látok.
®

Orabet (Upjohn) – perorálne antidiabetikum; →tolbutamid.
®

Orabilex (Fougera) – rtg kontrastná látka; →bunamjodil sodný.
®

Orabilix (Guerbet) – rtg kontrastná látka; →bunamjodil sodný.
®

Orabiotic – lokálne anestetikum, antipruriginózum; →rizokaín.
®

Orabolin (Organon) – anabolikum; →etylestrenol.
®

Oracaine Hydrochloride – sedatívum, hypnotikum; →meparfynolkarbamát.
®

Oracef (Lilly) – cefalosporínové antibiotikum; →cefalexín.
®

Oracéfal – cefalosporínové antibiotikum; →cefadroxil.
®

Oracillin (Thérapliex) – antibiotikum; →penicilín V.
®

-Oracillin – antibiotikum; →feneticilín draselný.
®

Oracocin (Tobishi) – antibiotikum; →cefalexín.
®

Oracon (Mead Johnson) – progestagén; →dimetisterón.
®

Oradexon – glukokortikoid, antiflogistikum; →dexametazón.
®

Oradian – perorálne antidiabetikum; →chlórpropamid.
®

Oradiol (Mallinckrodt) – estrogén; →etinylestradiol.
®

Oradol – antiflogistikum, analgetikum; →benoxaprofén.
®

Orafuran – chemoterapeutikum; →nitrofurantoín.
®

Ora-Gallin – choleretikum; →azintamid.
®

Oral Poliomyelitis Vaccine inj. (Pasteur Merieux) – imunopreparát, ţivá vakcína na aktívnu
imunizáciu proti poliomyelitíde. Obsahuje tri oslabené kmene vírusov, kt. sa získali pomnoţením na
®
kultúrach VERO-buniek. Očkovanie je podobné akioo pri Polio sabin oral vaccine .
131

®

Oral Sodium Iodide ( I) inj. (Cis Bio International) – Natrii jodidum (
rozt.; diagnostikum, príp. terapeutikum niekt. chorôb štítnej ţľazy.
®

Ora-Lutin (Parke, Davis) – progestagén; →etisterón.
®

Oragest – progestagén; →medroxyprogesterón.
®

Orageston (Organon) – progestagén; →alylestrenol.
®

Oragrafin-Sodium (Squibb) – rtg kontrastná látka; →ipodát.
®

Oragulant – antikoagulans; →difenadión.
®

Orahexal – antiseptikum, dezinficiens; →chlórhexidín.
®

Oralcid – antiprotozoikum; →acetarzón.
®

Oraldene (Wm. R, Warner) – antimykotikum; →hexetidín.
®

Oralin – perorálne antidiabetikum; →tolbutamid.

131

I) 370 – 29 600 MBq v 1 ml

oralis, e – [l. ós-óris ústa] orálny, ústny.
®

Oralopen (Bayer) – antibiotikum; →feneticilín draselný.
orálny alergický syndróm – skr. OAS, potravinová alergická reakcia postihujúca ústnu dutinu a hltan.
Vyskytuje sa aj u dospelých, napr. na zeleninu, vajce, morské plody. Prejavuje sa svrbením
a opuchom. Dôleţitá je úprava potravín (varom lúpaním), na tlmenie príznakov moţno pouţiť
antihistaminiká.
orálny glukózový tolerančný test – skr. oGTT; vyšetrenie, kt. sa vykonáva pri podozrení na
→diabetes mellitus, keď nie je samotné vyšetrenie →glykémie jednoznačné. Ide o záťaţový test, pri
kt. pacient vypije nalačno nápoj so známym mnoţstvom glukózy (1 g/kg hmotnosti) a po 1 a 2 h sa
stanovuje glykémia Podľa max. hodnôt sa stav hodnotí ako diabetes, porucha glukózovej tolerancie
al. normálny nález.
®

Oramid – analgetikum; →salicylamid.
®

Oramorph – narkotické analgetikum; →morfínsulfát.
®

Oranabol – androgén, anabolikum; →oxymesterón.
®

Orange Crush (Cyanamid) – antineoplastikum; →bisantrén.
®

Oranil – perorálne antidiabetikum; →karbutamid.
®

Oranixon (Organon) – myorelaxans; →mefenezín.
oranž – biol. farbivo, indikátor.
Oranž I – syn. -naftoloranţ; azo--naftoloranţsulfanilát; jednosodná soľ kys. 4-[(4-hydroxy-1naftalenyl)azo]-benzénsulfónovej, C16H11N2NaO4S, Mr 350,33; hnedočervený prášok, rozp. vo vode
na oranţovočervený rozt., v alkohole na oranţový rozt. NaOH zintenzívňuje červené sfarbenie
vodného rozt.; pri pH 7,6 je hnedoţltý, pri 8,9 purpurový.
Oranž I

FDA ho zakázala pouţívať v potravinárstve, farm. a kozmetike
®
®
®
(C.I. 14600 , C.I. Acid Orange 20 , Ext. D & C Orange 3 , FD &
®
®
C Orange 1 , Tropaeolin OOO no 1 ).
Oranž II – jednosodná soľ kys. 4-[(2-hydroxy-1-naftalenyl)-azo]benzénsulfónovej, C16H11N2NaO4S,
Mr 350,33; biol. farbivo, indikátor, jantárovooranţovej farby, pri pH 7,4 – 8,6 pri pH 10,2 – 11,8
oranţovočervenej; FDA ho zakázala pouţívať v potravinárstve,
®
®
farm. a kozmetike (Betanaphthol orange , C.I. Acid Orange 7 ,
®
®
®
D & C Orange No. 4 , C.I. 15510 , Mandarin G , Tropaeolin
®
OOO no 2 ).
Oranž II

Oranž

B

–

4,5-dihydro-5-oxo-4-[(4-sulfo-1-naftalenyl)azo]-1-(4-sulfofenyl)-1H-pyerazol-3-karboxylovej,
C22H16N4Na2O9S2,
Mr
590,50;
tmavooranţové kryštáliky, v koncentrovanej H2SO4 je
rozt. fialový, v HCl červený, v 10 % NaOH ţltavý, kt.
sa riedením mení na hnedý. Pouţíva v potravinárstve
®
®
(párky) (C.I. Acid Orange 137 , C.I. 19235 ).
Oranž B

®

®

Orap a Orap Forte tbl. (Janssen) – antipsychotikum; →pimozid.
®

Orarsan (Boots) – antiprotozoikum; →acetarzón.
®

Orasone (Rowell) – glukokortikoid; →prednizón.
®

Oraspor (Ciba-Geigy) – antibiotikum; →cefroxadín.
®

Orasthin (Hoechst) – oxytocikum; →oxytocín.
®

Orasulin – perorálne antibiotikum; →karbutamid.
®

Oratestin (Hoechst) – androgén; →fluoxymesterón.
®

Ora-Testryl (Squibb) – rtg kontrastná látka; →jopydol.
®

Oratrast (Barnes-Hind) – rtg kontrastná látka; síran bárnatý.
®

Oratrol (Alcon) – Diclofenamidum 50 mg v 1 tbl.; inhibítor karbonátdehydratázy, oftlamo-logikum,
antiglaukomatózum; →diklofenamid.
®

Oravue (Squibb) – rtg kontrastná látka; →jopydol.
orazamid – zmes kys. 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidínkarboxylovej s 5-amino-1H-imidazol-4karboxamidom (1:1); aminoimidazol-4-karboxamidorotát, AICA-orotát,
®
®
C9H10N6-O5, Mr 282,22; hepatoprotektívum (Aicamin , Aicorat ).
Orazamid

Orbeliho fenomén – [Orbeli, Leon A., 1882 – 1958, rus. fyziológ pôvodom z Arménska, Pavlovov
ţiak] únava svalu stimulovaného jeho nervom sa zmenší pri súčasnej stimulácii sympatikových
vlákien vedúcich k tomuto svalu (zvýšenie sily kontrakcie)
®

Orbenin (Beecham) – antibiotikum; →kloxacilín.
®

Orbenin Dry Cow (Beecham) – antibiotikum; →kloxacilín.
®

Orbicilina (Bago) – antibiotikum; →ampicilín.
®

Orbicin (Pfizer/Mack, Illert.) – antibiotikum; →dibekacín.
orbicularis, e – [l. orbis kruh] orbikulárny, kruhový.
orbiculus, i, m. – [l. orbis kruh] krúţok, prstenec.
®

Orbinamon (Pfizer) – antipsychotikum; →tiotixén.
orbi/t/o- – prvá časť zloţených slov z l. orbita očnica.
®

Orbit (Ciba-Geigy) – fungicídum; →propikonazol.
orbita, ae, f. – [l. orbis kruh] očnica, očná jamka, očnicová dutina. Je to priestor v tvárovej časti lebky
tvaru štvorbokej pyramídy, ohraničený tenkými kosťami, kt. bázu obrátenú ventrálne tvorí očnicový
vchod (aditus orbitae) a vrchol je uloţený dorzálne pri canalis fasciculi optici. Mediálne steny obidvoch
očníc sú postavené sagitálne a vzájomne paralelne, kým ostatné steny konvergujú ventrálnym
smerom. Obsahuje očnú guľu, zrakový nerv, okohybné svaly a dvíhače hornej mihalnice. Priestor
medzi okom a stenou o. vypĺňa retrobulbárny tuk. Cez kanál n. opticus je spojená s dutinou lebky.
Mediálnu stenu očnice tvorí spredu dozadu: proc. frontalis maxillae, os lacroimale, lamina orbitalis
ossis ethmoidis a dorzálne ala parva ossis sphenoidis. Na tejto stene sú vpredu fossa sacci lacrimalis,

ďalej v sutura frontoethmoidea canalis orbitocranialis (pre n. et vasa ethmoi-dea ant.), canalis
orbitoethmoideus (pre n. et vasa ethmoidea post.) a pri vrchole očnice cana-lis fasciculi optici (pre
fasciculus opticus a a. ophthalmica).
Obr. 1. Orbita (cavitas orbitalis, očnica); vchod do očnice spredu sa
nazýva aditus orbitae, okraj vchodu očnice – margo orbitalis, vonkajší
okraj očnice – margo lateralis, vnútorný kraj očnice – margo medialis. 2 –
septum nasi osseum (kostná nosová priehradka, tvorená riečicou
a lamina perpendicularis ossis ethmoidalis); 3 – apertura priformis
(apertura nasalis anterior, predný otvor nosovej dutiny na lebke; má tvar
hrušky); 7 – canalis nasolacrimalis (kanál pre slzovod; vyúsťuje do
cavitas nasi pod dolnou nosovou mušľou);

10.20 – canalis opticus

(kanál pre priechod n. opticus et a. ophthalmica); 10.33 – foramen
rotundum (otvor pre n. maxillaris, kt. ide veľkým krídlom z cerebrálnej
plochy

na

maxilárnu,

do

fossa

pterygopalatina);

15

–

margo

supraorbitalis (horný okraj vhodcu očnice); 16 – margo infraorbitalis
(dolný okraj vchodu očnice); 17 – paries superior (strop, t. j. horná stena očnice); 18 – paries inferior (dolná stena,
t. j. spodina očnice); 19 – paries lateralis (vonkajšia, bočná, laterálna stena očnice); 20 – paries medialis
(vnútorná, mediálna stena očnice); 21 – foramen ethmoidale anterius (predný z dvoch otvorov v mediálnej stene
očnice, medzi os frontale a os ethmoidale, pre priechod rovnomenných ciev a nervu); 22a – sulcus lacrimalis
(vkleslina, kde sa začína canalis nasolacrimalis); 22b – fossa sacci lacrimalis (rozšírenie pre saccus lacrimalis na
začiatkua ductus nasolacrimalis); 23 – fissura orbitalis superior (horná očnicová štrbina, medzi veľkým a malým
krídlo klinovej kosti; spája lebkovú dutinu s orbitou); 24 – fissura orbitalis inferior (dolná očnicová štrbina, medzi
veľkým krídlom klinovej kosti a facie orbitalis maxillae; prechádza tade n. zygomaticus a n. infraorbitalis
s príslušnými cievami a spojky z v. ophpthalmica inferior do plexus pterygoideus) (podľa Feneisa, 1996)

Hornú stenu očnice tvorí očnicová časť čelovej kosti a vzadu malé krídla klinovej kosti. Je plytko
vyhĺbená. Na nej je mediálne a vpredu fovea trochlearis, laterálne a vpredu fossa glan-dulae
lacrimalis.
Laterálna stena (paries temporalis) tvorí vpredu orbitálna plocha jarmovej kosti a najmä ala magna. V
laterálnej stene je fissura orbitalis cerebralis (pre n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens, 1.
vetvu n. trigeminus a v. ophthalmica inferior) a fissura orbitalis sphemomaxillaris (pre n. et vasa
infraorbitalia z 2. vetvy n. trigeminus a v. ophthalmica inferior). Na jarmovej kosti je ešte malé foramen
zygomaticoorbitale (pre n. zygomaticus).
Dolnú stenu očnice tvoria z najväčšej časti corpus maxillae, okrem, toho okraj jarmovej kosti a vzadu
proc. orbitalis ossis palatini. Dolná stena očnice je hladká a má sulcus infraorbitalis, prehlbujúci sa do
rovnomenného kanálika.
Medzi hornou a bočnou stenou očnice je šikmá štrbina, kt.
spája očnicu a strednú lebkovú jamu (fissura orbitalis sup.).
Medzi dolnou a laterálnou stenou je dolná očnicová štrbina
(fis-sura orbitalis inf.), kt, spája očnicu s kridlovopodnebnou
a podspánkovou jamou.
Obr. 2. Očnica a okohybné svaly. 3 – m. orbitalis (platnička
hladkej svaloviny premosťujúca fissura orbitalis inf.); 4 – m. rectus
sup. (odstup: anulus tendineus communis; úpon: šikmé línie opred
ekvátorom oka, 7 – 8 mm za okrajom rohovky; funkcia: stáča
bulbus nahor a mediálne, rotuje dovnútra, inervuje ho n.
oculomotorius); 5 – m. rectus inf. (anulus tendineus communis;
úpon: v šikmej čiare ~ 6 mm od okraja rohovky; funkcia: stáča

bulbus dole a mierne mediálne, rotuje navonok; inervuje ho n. oculomotorius); 5 – m. rectus med. (anulus
tendineus communis; úpon: vo vzdialenosti 5,5 mm od okraja rohovky; funkcia: stáča bulbus mediálne; inervuje
ho n. oculomotorius); 6 – m. rectus lat. [úpon: anulus tendineus communis a ala minor; úpon: 5,5 mm za okrajom
rohovky; funkcia: stáča bulbus laterálne (,,abdukcia``); inervuje ho n. abducens]; 8 – lacertum m. recti lateralis
(šľachovitý začiatok m. rectus lateralis na ala major); 9 – anulus tendineus communis (kruhovitá šľacha, začiatok
priamych očnicových svalov; obkolesuje canalis opticus a mediálnu časť fissura orbitalis superior); 10 – m.
obliquus superior; 11 – trochlea (putko z väzivovej chrupavky upevnené na mediálnu stenu očnice, fovea al. spina
trochlearis; v ňom mení smer šľacha m. obliquus superior); 12 – vagina tendinis m. obliqui sup. (bursa synovialis
trochlearis, vodiaca rúra pre šľachu m. obliquus sup. v mieste trochley, podobná šľachovej pošve); 13 – m.
obliquus inf. (odstup: laterálne vedľa canalis nasolacrimalis, úpon: vzadu dole za ekvátorom; otáča bulbu nahor a
laterálne, rotuje navonok; inervuje ho n. oculomotorius); 14 – m. levator palpebrae sup. (odstup: hore pri canalis
opticus a na vagina externa n. optici; smerom dopredu sa úponová šľacha rozširuje a štiepi na horný a dolný list;
inervuje ho n. oculomotorius); 15 – laminae superficiales (povrchový list šľachy m. levator palpebrae sup.;
prebieha medzi tarzom a m. orbicularis oculi do podkoţného väziva hornej mihalnice; šľacha je taká široká, ţe
siaha k stenám očnice, najmä laterálnej); 16 – lamina profunda (hlboký list šľachy m. levator palpebrae superioris;
upína sa na hornú prednú plochu tarzu); 18 – periorbita (periost očnice, jemná výstelka pevnejšie lipne ku kosti vo
vchode, štrbinách a v otvoroch očnice; vpredu prechádza do susedného periostu, vzadu do dura mater); 19 –
septum orbitale (väzivová platnička sčasti šľachovo zosilnená, prebieha od okraja očnice pred m. orbicularis oculi
a upína sa na vonkajšie okraje horného a dolného tarzu; spoluutvára predný uzáver očnice); 20 – fasciae
musculares (väzivové obaly šliach a svalových brušok 6 očnicových svalov, kt. prechádzajú z vagina bulbi); 21 –
vagina bulbi (capsula Tenoni, väzivové puzdro medzi bulbom a očnicovým tukom, zrastá so sklériou v mieste
výstupu n. opticus; vpredu sa končí pod spojovkou, puzdro od skléry oddeľuje spatium episclerale); 22 – spatium
episclerale (septum intervaginale, skĺzny priestor medzi bulbom a vagina bulbi, pretkaný jemnými dlhými
väzivovými vláknami; nekladie odpor pohybom oka); 23 – corpus adiposum orbitae (tukové teleso očnice, vypĺňa
priestory medzi svalmi, bulbum a n. opticus; vpredu dosahuje k septum orbitale)

orbitalis, e – [l. orbita očnica] orbitálny, očnicový.
orbitocellulitis, itidis, f. – [orbito- + l. cellula dutinka + -itis zápal] →orbitocelulitída.
orbitocelulitída – [orbitocellulitis] zápal mäkkých tkanív očnice, v kt. je výrazne zastúpené tukové
tkanivo. Infekcia môţe pochádzať z prinosových dutín (etmoidového labyrintu) al. zubov, príp. vzniká
metastaticky. Vyskytuje sa u detí. Hnisavé o. (abscesy, flegmóna očnice) sú nebezpečné pre
moţnosť prevalenia do meningov, príp. vzniku trombózy sinus carvernosus. Vyvolávateľom je
najčastejšie stafylokok, pyogénny streptokok, pneumokok, Haemoophilus influenzae. Dg. sa
stanovuje na základe klin. obrazu (bolesti v očnici, obmedzená pohyblivosť bulbu, exoftalmus,
diplopia, opuch mihalníc a chemóza bulbárnej spojovky, horúčka a vyčerpanosť). Komplikácie
zahŕňajú neuritídu optika, trombózu ţíl oka a následnú slepotu. V th. sa podávajú antibiotika podľa
moţnosti cielene. Ak ide o absces al. flegmónu, indikovaná je incízia a drenáţ.
orbitofrontalis, e – [orbito- + l. frons čelo] orbitofrontálny, týkajúci sa očnice a čela.
orbitographia, ae, f. – [orbito- + g. grafein písať] orbitografia, rtg znázornenie očnice.
orbitonasalis, e – [orbito- + l. nasus nos] orbitonazálny, týkajúci sa očnice a nosa.
orbitonometron, i, n. – [orbito- + g. tonos napätie + g. metron miera, meradlo] orbitonometer, prístroj
na meranie odporu bulbu voči tlaku na bulbus smerom do očnice.
orbitopathia, ae, f. – [orbito- + l. pathos choroba] orbitopatia, choroba očnice, vznikajúca obyčajne na
autoimunitnom podklade v rámci rozličných endokrinopatií (endokrinná o.), najmä pri GravesovejBasedowovej chorobe.
orbitotemporalis, e – [orbito- + l. tempus-temporis spánok] orbitotemporálny, týkajúci sa očnice a
spánkovej kosti.

orbitotomia, ae, f. – [orbito- + g. tomé rez] orbitotómia, operačné otvorenie očnice.
Orbivirus – rod vírusov z čeľade Reoviridae. Sú to neobalené RNA vírusy s dvojitou kapsidou, kt.
majú afinitu ku krvinkám vrátane erytrocytov. Prenos sa deje pomocou vektorov (komáre, kliešte,
por. arbovírusy). U ľudí môţu vyvolať neuroinfekcie, napr. koloradskú kliešťovú horúčku. K rodu O.
patria aj vírusy podskupiny Kemerovo.
ORC – skr. 1. angl. origin recognition complex komplex rozpoznávajúci začiatok replikácie, súčasť
prereplikačného komplexu. Viacjednotkový proteínový komplex, kt. sovjou väzbou na replikačný
začiatok DNA začína replikáciu a umoţní tak nadviazanie proteínov CDC6 a jeho prostredníctvom
komplexu MCM; 2. orientačná cena – maximálna cena lieča v lekárni vypočítaná z ceny výrobcu
pomocoui kľúča stanovebného ministerstvom financií, uvádza sa v Číselníku VZP.
®

Orcal – blokátor vápnikových kanálov II. generácie, pouţíva sa v th. angina pectoris; →amlodipín.
orceín – biol. farbivo na elastín a niekt. kolagény (tzv. kolastín). Je to hnedočervený prášok, prakticky
nerozp. vo vode, benzéne, éteri, chloroforme, H2S, rozp. v
alkohole, acetóne a kys. octovej (červený rozt.) a zriedených
zásadách (modrofialový rozt.).
Orceín

orcín – syn. orcinol.
orcinol – syn. orcín, 5-metyl-1,3-benzéndiol, C7H8O2, Mr 124,13; reagens na dôkaz pentóz, lignínu,
sacharózy, arabinózy a diastázy.
Orcinol

orciprenalín – syn. metaproterenol.
®

Ordiflazine – koronárne vazodilatans; →lidoflazín.
®

Ordimel (Lilly) – perorálne antidiabetikum; acetohexamid.
ordinálna stupnica – stupnica triedenia údajov, kt. má na rozduiel od nominálnej stupnice vyjadrené
určité poradie bez toho, aby bola na rozdiel od intervalovej stupnce vyjadrená veľkosť príslušného
intervalu medzi nimi. Napr. štádiá zhubných nádorov v TNM klasifikácii.
ordinarie – [l.] riadne usporiadane.
ordinarius, a, um – [l.] jednoduchý, pravidelný, riadny.
ordináta – os poradníc, zvislá os grafu, os y, por. abscisa.
ordinatim – v rade, po rade; op. passim rôzne.
ordinatio, onis, f. – [l. ordinare usporiadať od ordo poriadok] ordinácia; 1. lekársky predpis; 2.
miestnosť a čas na poradu s lekárom.
®

Ordinator (Dausse) – stimulans CNS; →fenozolón.
ordinatus, a, um – [l.] pravidelný, riadny.
ordo, inis, f. – l. poriadok, rad, taxonomický pojem.

ORE – skr. angl. origin recognition element rozpoznávacia sekvencia začiatku replikácie, typický úsek
DNA pri niţších eukarzotoch, ku kt. sa viau proteíny s helikázovou a DNA-polymerázovou funkciou.
orech – l. nux; →Juglans.
orechovité →Juglandaceae.
®

Orelox tbl. obd. (Roussel) – Cefpodoximum 100 mg v 1 poťahovanej tbl.; cefalosporínové
antibiotikum III. generácie.
®

Orencil – antibiotikum; →penicilín G benzhydrylamín.
®

Orenzym dr. (Slovakofarma) – Takadiastasum 100 mg v 1 dr.; digestívum, enzýmový substitučný
prípravok, obsahuje amylázu, kt. uľahčuje trávenie škrobovín.
®

Oresol – expektorans, myorelaxans; →gvajfenezín.
®

Oresón – expektorans, myorelaxans; →gvajfenezín.
®

Orestol – estrogén; →dietylstilbestrodipropionát.
Orestov komplex – variant Oidipovho komplexu;potlačená túţba syna zabiť svoju matku.
®

Orestralyn (McNeill) – estrogén; →etinylestradiol.
®

Oretic (Abbott) – diuretikum; →hydrochlorotiazid.
®

Oreton (Schering) – androgén; →testosterónpropionát.
®

Oreton-F (Schering) – androgén; →testosterón.
®

Oreton-M (Schering) – androgén; →17-metyltestttosterón.
orexia, ae, f. – [g. orexis úsilie] chuť do jedenia.
orexigénny – [orexigenes] vyvolávajúci chuť do jedenia.
orexíny – [g. orexis chuť do jedenia] hypotalamické neuropeptidy stimulujúce príjem potravy. Ide o
mediátory regulujúce energetickú bilanciu. Rozoznáva sa o. A a B, oba vznikajú z rovnakého
prekurzora proteolýzou v oblasti laterálneho hypotalamu. Po podaní vo forme bolusu do mozgových
komôr zvyšujú príjem potravy, a to spôsobom závislým od dávky. Po 48-h hladovaní sa
spätnoväzbovo zvyšuje obsah mRNA prepro-orexínu v hypotalame na 2,4-násobok.
ORF – skr. angl. open reading frame otvorený čítací rámec. Dopstatočne dlhý úsek nukleovej kyseliny
(mRNA al. cDNA) ohraničený kodónom signalizujúcim začiatok a koniec translácie, kt. poradím báz
zoskupených do kodónov určuje jednosmernú syntézu súvislého polypeptidového reťazca
(proteínu).
Orf vírus – Parapoxvirus ovis poxvírus z rodu Parapoxvirus vyvolávajúci pri ovciach ulcerózne lézie
v oblasti hlavy, pri prenose na človeka môţe zapríčiniť ovčie kiahne (ecthyma contagiosum).
orfenadrín – N,N-dimetyl-2-[(2-metylfenyl)fenylmetoxy]-etánamín, C18H23NO, Mr 269,37; myorelaxans,
antihistaminikum. Pouţíva sa v th. Parkinsonovej choroby (BS 5930,
®
®
®
®
®
Biorphen , Brocasipal , Dispal ; citrát C24H31NO8 – Banflex , Norlex , X®
®
Otag ; kombinácia s diklofenakom – Neodolplasse ).
Orfenadrín
®

Orfenso – narkotické analgetikum; →norpipanón.
®

Orfiril (Desitin) – antiepileptikum; natrii valproas; →kyselina valproová.
®

Orgabolin (Organon) – anabolikum; →etylestrenol (obsol.).

®

Orgaboral – anabolikum; →etylestrenol.
®

Orgadrone – glukokortikoid, antiflogistikum; →dexametazón.
®

Orgatetil – progestagén; →lynestrenol.
®

Orgametril (Organon) – syntetický progestagén; →lynestrenol.
orgán – ústroj s vlastnou funkciou; →organum.
organela – [organella] 1. jednoduchý ústroj (orgán) niţších ţivočíchov; 2. subcelulárna štruktúra, kt.
plní špecializovanú funkciu: jadro uchováva dedičnú informáciu, mitochondrie slúţia na získavanie
energie, v endoplazmatickom retikule sa na ribozómoch tvoria proteíny. Na stavbe mnohých o. sa
zúčastňuje membrána veľmi podobná bunkovej membráne. Zdrojom tejto membrány je Golgiho
komplex.
organella, ae, f. – [l. malý orgán] →organela.
organický – 1. vzťahujúci sa na ţivú prírodu al. ţivý organizmus; 2. vzťahujúci sa na orgán.
Organická chémia – časť chémie, kt. sa zaoberá organickými zlúč.
Organická porucha – choroba, kt. má zreteľné morfologické (tvarové) zmeny na orgánoch
(tkanivách, bunkách). Tieto zmeny moţno zistiť fyzikálnym vyšetrením, histologický vyšetrením,
operačne, endoskiopiou, pitvoru, zobrazovacími metódami a i. Napr. nádor, vred, zápal, infarkt,
krvácanie ap. Op. funkčná porucha.
Organické sklo – súhrnný názov pre transgénne polymérne materiály s typickými optickými
vlastnosťami, spracovateľný do geometricky presných tvarov (dosiek, šošoviek, hranolov ap.), kt. sa
pouţívajú namiesto org. skiel z dôvodov niţšej hmotnosti, nerozbitnosti a bezpečnosti, optických
vlastností al. z technologických dôvodov; najbeţnejšími materiálmi sú polymetylmetakrylát,
polykarbonát a polystyrén.
Organické zlúčeniny – chem. zlúč. štvorväzbového uhlíka, kt. ďalej obsahujú vodík (uhľovodíky),
kyslík (alkoholy, aldehydy, karboxylové kys., cukry, tuky a i.) a dusík (amíny, aminokyseliny, proteíny,
alklaloidy a i.) príp. i fosfor (fosfolipidy, nukleové kys.) al. síru (tio-, resp. merkaptozlúčeniny). Tieto
zlúč. tvoria základ ţivej prírody, uvedené prvky sa označujú ako biogénne Hranica medzi anorg. A org.
zlúč. nie je ostrá.
Organický psychosyndróm – označenie porúch duševných funkcií, kt. vznikajú na podklade
prechodného al. trvalého poškodenia (choroby) mozgu, napr. pri otravách, ťaţších obehových al.
metabolických poruchách, zápaloch a ich následkoch. Zahŕňa delírium, demencie, zmeny osobnosti
poruchy pamäti a i.→psychosyndróm.
organicus, a, um – [l.] organický, ústrojný, podloţený tvarovou zmenou tkaniva na rozdiel od
funkčných zmien.
®

Organidin (Wampole) – expektorans; jódovaný glycerol.
organificatio, onis, f. – [l. organum + l. facere činiť] organifikácia, proces, pri kt. sa anorg. Látky
zabudovávajú do org. zlúč. Napr. organifikácia jódu prebiehajúca v štítnej ţľaye.
organisatio, onis, f. – [l.] organizácia, usporiadanie.
organismus, i, m. – [l.] organizmus, ţivá bytosť, jedinec (ako celok), telo zloţené z orgánov.
organizátor jadierka – časť chromozómu (obyčajne jedného v bunke), oblasť heterochromatínu, na
kt. prisadá jadierko. Lepšie farbiteľná časť organizátora jadierka sa označuje ako satelit.
®

Organoderm – insekticídum, pedikulicídum; →malatión.

organofosfát – fosfát esterifikovaný na org. zlúč., ako je glukóza al. sorbitol. V med. ide o syntetické
látky, kt. zosilňujú nervový prenos sprostredkovaný acetylcholínom (predlţujú jeho účinok blokádou
acetylcholínesterázy). Otrava o. vyvoláva nadmerný účinok parasympatikového nervového systému
(slinenie, potenie, bolesti brucha, hnačku a i.) dráţdenie svalov (kŕče) a poruchy mozgu (poruchy
vedomia). V th. sa pouţíva atropín a látky reaktivujúce acetylcholínesterázu, benzodiazepíny (tlmia
kŕče). K o. patria niekt. bojové chem. látky, ale aj niekt. insekticídy, pesticídy (moţné profesné otravy
napr. v poľnohospodárstve).
organofosfor – zlúč. obsahujúca fosfor viazaný na org. molekulu; zlúč. o. sa pouţívajú ako insekticídy
pôsobiace ako vysoko toxické inhibítory acetylcholínesterázy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tab. Významnejšie organofosforové insekticídy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Acefát
Disulfotón
Mevinfos
Azinfosmetyl
Etyl p-nitrofenylbenzénNaled
Demetón
tiofosfonát
Paratión
Diazinón
Forát
Ronel
Dichlórvos
Fonofos
Schradan
Dikrotofos
Malatión
Temefos
Dimetoát
Metyldemetón
Tetraetylpyrofosfát
Dioxatión
Metylparatión
Trichlórfon
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

organogenesis, is, f. – [organo- + g. genesis vznik] organogenéza, vývoj základov jednotlivý
orgánov. V ľudskom zárodku a plode; končí sa asi v 12. týţd., spolu s ňou sa končí embryogenéza
a začína sa fetálny vývoj.
organographia, ae, f. – [organo- + g. grafein písať] organografia, opis, znázornenie orgánu.
organoides, es – [organo- + g. eidos podoba] organoidný, podobný orgánu, napodobujúci
usporiadanie orgánu.
organoidum, i, n. – [organ- + g. eidos podoba] organoid, bunkové štruktúry, kt. v bunke nikdy
nechýbajú a majú dôleţitú funkciu.
organoleptické skúšky – [organo- + g. lambanein chytať, zachytávať] hodnotenie liečiv zmyslovými
orgánmi. Podľa liekopisného návodu sa takto hodnotí priezračnosť, farebnosť al. bezfarebnosť,
zápach a chuť.
organoleptika – [organo- + g. lambanein chytať, zachytávať] 1. fyziol. pociťovanie (zachytávanie)
rozličných podnetov zmyslovými orgánmi; 2. farm., potrav. odbor zaoberajúci sa hodnotením
spotrebiteľskej akosti a prijateľnosti potravín posudzovaním ich zmyslových vlastností (vzhľadu,
vône, chuti) organoleptickými skúškami.
organokovové zlúčeniny – org. látky, v kt. je kovový atóm viazaný silne polárnou väzbou s uhlíkom
org. zvyšku; organoortutnaté zlúč. slúţia ako antiseptiká al. diuretiká (dezinfekčný prostriedok
fenylmerkuriboritan – Famosept), dimetylrtuť je metabolitom anorg,. aivazanej ortuti v rzbách
(smrteľné otravy z ortutnatých priemyslových odpadov vypúšťaných do mora), tetraetylolovo
(jedovatý antidetonačný prídavoj do benzínu).
organokremičité zläúčeniny – org. zlúč. s atómom kremíka viazaným na atóm uhlíka (s väzbou C –
Si); alkyl- al. arylsilány (napr. dimetyldichlórsilán (CH 3)4Si), halogénsilány (napr. dimetyldichlórsilán
(CH3)2SiCl2), silanoly a siloxány. Hydxrolýzou halogénsilánov a súčasnou polykondenzáciou
vznikajú makromolekulové silikóny (polysiloxány) s reťazcami striedajúcimi sa atómami Si a O
(silikónové oleje, laky, kaučuky). Organokremičité zlúč. majú význam o. i. ako medzivrstvy fázových
rozhraní a hydrofóbnych a hydrofilných látok, na hydrofobizáciu povrchov, pre svoju tepelnú a chem.
stabilitu.

organolit – [organo- + g. lithos kameň] miner. nerast anorg. pôvodu (napr. uhlie, bitúmen, ţivica ap.).
organologia, ae, f. – [organo- + g. logos náuka] organológia, náuka o jednotlivých orgánoch tela a ich
činnosti.
organomegalia, ae, f. – [organo- + g. megas veľký] organomegália, zväčšenie útrob; visceromegália.
organon, i, n. – [l.] →organum.
Organon Corti – Cortiho orgán, organum spirale; →ucho.
organonymia, ae, f. – [organo- + g. onymia meno] organonýmia, názvoslovie telových orgánov.
organopathia, ae, f. – [organo- + g. pathos choroba] organopatia, bliţšie neurčená choroba orgánu.
organopexis, is, f. – [organo- + g. péxis pripevnenie] organopexia, prišitie, chir. upevnenie orgánu.
organophilia, ae, f. – [organo- + g. filiá priazeň] organofília, organotropizmus.
organopreparáty – organoterapeutiká; →organoterapia.
organosol – [organo- + skr. l. solutio roztok] organosól, sól, pri kt. sú dispoerzným médiom org.
kvapaliny.
organotaxis, is, f. – [organo- + g. taxis usporiadanie, poriadok] tendencia k selektívnej migrácii k
niekt. orgánom.
organoterapia →terapia.
organotherapia, ae, f. – [organo- + g. therapeiá liečenie] →organoterapia.
organotoxicitas, atis, f. – [organo- + g. toxikon jed] organotoxickosť, toxickosť látky pre určitý orgán,
napr. hepatotoxickosť, neurotoxickosť, nefrotoxickosť, ototoxickosť.
organotrofický – heterotrofický.
organotropismus, i, m. – [organo- + g. tropé obrat] organotropizmus, špeciálna afinita chem. zlúč. al.
patogéna k určitému tkanivu al. orgánu tela; schopnosť látky pôsobiť na určitý orgán.
organum, i, n. – [l.] organon, orgán, nástroj, ústroj.
Organum accessorium – prídavný, vedľajší orgán.
Organum auditus – sluchový orgán.
Organum cardiovasculare – srdcocievne ústroje.
Organum circumventriculare – malé štruktúry uloţené okolo okrajov III. a IV. komory, v kt. chýba
hematoencefalická bariéra; slúţi na dôleţité neuroendokrinné interakcie. Patrí sem area postrema,
eminentia mediana, organum subcommissurale, organum subfornicale a organum vasculosum
laminae terminalis. Niekedy sa sem zahrňuje aj funiculus separans, neurohypofý-za a epifýza.
Organum digestivum – tráviaci ústroj.
Organum extraperitoneale – orgán leţiaci mimo peritoneálnej dutiny, napr. obličky uloţené
retroperitoneálne a pokryté peritoneom len na ich prednej strane.
Organum genitale – pohlavný ústroj; vnútorné a vonkajšie orgány súvisiace s reprodukciou.
Organum genitalia feminina externa – vonkajšie ţenské pohlavné orgány, vonkajší genitál ţeny,
zahrňuje pudendum feminimum, clitoris a urethra feminina.
Organum genitalia feminina interna – vnútorné ţenské pohlavné orgány: rôzne orgány ţien, kt.
súvisia s reprodukciou, patria sem ovaria, tuba uterina, uterus a vagina.

Organum genitalia masculina externa – vonkajšie muţské pohlavné orgány: vonkajšie genitálie
muţa, zahrňujú penis, scrotum a ureth-ra masculina.
Organum genitalia masculina interna – vnútorné muţské pohlavné orgnány, rôzne orgány súvisiace
s reprodukciou; patria sem testes, epididymis, ductus deferens, vesiculae seminales, ductus
ejaculatorius, prostata a glandula bulbourethralis
Organum gustus – o. gustatorium, chuťový ústroj.
Organum lacrimale – slzný ústroj.
Organum oculi accessorium – prídavný zrakový ústroj, patrí sem očné svaly a fascie, obrvy, mihalnice, spojovka a slzný aparát.
Organum olfactus – čuchový ústroj.
Organum respirationis – dýchací ústroj.
Organum retroperitoneale – o. extraperitoneale.
Organum sensuum – o. sensorium, zmyslový ústroj.
Organum spirale Corti – Cortiho špirálový ústroj, leţí na bazálnej membráne v ductus cochlearis
a obsahuje špecialne sluchové receptory; patria sem vnútorné a vonkajšie papilár-ne, vnútorne a
vonkajšie falangeálne, okrajové a Hansenove bunky.
Organum status et auditus – statický a sluchový ústroj.
Organum subcommissurale – skupina vysokých cylindrických ependýmových buniek vysteilajúcich
dorzálnu stranu aquaeductus cerebri, uloţená dorzoventrálne od komisúry epitalamu. Majú
neuroendokrinnú a neurosekrečnú funkciu; →organum circumventriculare.
Organum subfornicale – skupina špecializovaných ependýmových buniek, podobná subkomisúrovému orgánu, kt. sa projikujú do III. komory medzi columna fornicis; →organum
circumventriculares.
Organum tactus – hmatový ústroj.
Organa uropoetica – organa urinaria, močotvorný ústroj; orgány súvisiace s tvorbou a vy-lučovaním
moču; patria sem obličky, močovody, močový mechúr a močová rúra..
Organum vasculosum laminae terminalis – oblasť lamina terminalis hypothalami, kde prechádzajú
mnohé neuróny cez dve kapilárne riečiská a modifikovanú hematoencefalickú bariéru. Má povrchovú
kapilárnu vrstvu, kt. prijíma krv z blízkych tepien a drénuje do hlbšej vrstvy; krv z nej prúdi do
mozgových ţíl; →organum circumventriculare.
Organum vestibulocochleare – o. status et auditus; súborný názov štruktúr mimo CNS, kt. súvisia
s rovnováhou a sluchom; patrí sem vonkajšie, stredné a vnútorné ucho.
Organum visus – o. visuale, zrakový ústroj, súborný názov pre štruktúry mimo CNS, kt. súvisia
s videním; patrí sem bulbus a jeho tunica fibrosa, vascularis et interna, ako aj prídavné orgány oka.
Organum vocis – hlasový ústroj.
Organum vomeronasale Jacobsoni – krátky rudimentárny kanál tesne nad cartilago vomero-nasale,
otvor na bočnej stene nosovej priehradky a prechádzajúci odtiaľ slepo nahor a dozadu.
orgasmus, i, m. – [g. orgaó bujniem] orgazmus, pohlavné vzrušenie, vyvrcholenie pohlavné-ho styku.
®

Orgasteron (Organon) – androgén; →normetandrón.
®

Orgastyptin (Organon) – estrogén; →estriol.

®

Orgasuline (Organon) – biosyntetický ľudský →inzulín.
®

Ogratraz – anxiolytikum, antihistaminikum; →hydroxyzín.
®

Org GB 94 – antidepresívum; →mianzerín.
®

Org NC 45 – myorelaxans; →vekuróniumbromid.
®

Org OD 14 – anabolický steroid; →tibolón.
orgoteín – prekurzor proteínov rozp. vo vode izolovaný z erytrocytov, hepatocytov a i. buniek, Mr ~ 34
®
®
®
®
®
000; antiflogistikum, antireumatikum (Artolasi , Interceptor , Ormetein , Ontosein , Oxinorm ,
®
®
®
Palosein , Peroxidin , Peroxinorm ).
orch/i/do- – prvá časť zloţených slov z g. orchis semenník.
orchectomia, ae, f. – [orch- + g. ektomé odstránenie] orchektómia, chir. odtsránenie semen-níka.
orchialgia, ae, f. – [orchi- + g. algos bolesť] bolesť semenníka.
Orchidaceae – vstavačovité. Čeľaď jednoklíčnolistových rastlín, trvácich bylín, geofytov a epifytov.
Typická je mykoríza s niekt. hubami. Sú autotrofné, zriedka saprofytické. Vytrvávajú koreňovými
hľuzami, podzemkami, epifytické druhy mäsitými listami al. stonkovými hľuzami. Epifytické druhy
majú vzdušné korene. Trojpočetné a obojpohlavné kvety sú charakteristicky súmerné a extrémne
prispôsobené opeleniu hmyzom. V kvete je obyčajne uţ len 1 tyčinka, kt. peľové zrnká sú zlepené a
tvoria peľovú vločku – polínium. Obyčajne je zrastená s čnelkou a tvorí stĺpik. Plodom je tobolka s
mnoţstvom malých, nedokonale vyvinutých semien. V. rastú takmer po celom svete, najmä v
trópoch a subtrópoch (600 – 700 rodov, ~ 20 000 druhov). Naším najkratším domácim druhom je
črievičník papučka (Cypripedium calceolus), ďalšie rody sú vstavač (Orchis), trčník (Ophris),
päťprstovka (Gymnadenia), kruštík (Epipactis) a i. Hniezdočka hlístová (Neottia nidus-avis) je
saprofytická. Tropické druhy rodu Cattleya, Dendrobium a i., ako aj ich kríţence sa pestujú
v záhradníctvach pre voňavé nedozreté tobolky sa v trópoch pestuje vanilka voňavá (Vanilla
fragrans).
orchidoepididymectomia, orchioepididymectomia, ae, f. – [orchido- + l. epididymis nadsemenník +
g. ektomé odstránenie] orchidoepididymektómia, chir. odstránenie semenníka a nadsemenníka.
orchidoncos, orchioncos, i, m. – [orchid- + g. onkos nádor] orchi(d)onkos, nádor semenníka.
orchi(do)pexis, is, f. →orchiopexis.
orchidoplastica, ae, f. – [orchido- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] orchidoplastika, plastická
operácia semenníka.
orchidotomia, orchi(o)tomia, orchitomia, ae, f. – [orchio- + g. tomé rez] preťatie, odstránenie
semenníka.
orchiepididymitis, orchidoepididymitis, itidis, f. – [orchi- + g. epididymis nadsemenník + -itis zápal]
orchiepididymitída, zápal nadsemenníka.
orchichoria, ae, f. – [orchi- + g. choros tanec] orchichória, stále kŕčovité stúpanie a klesanie
semenníka.
®

Orchil – orceínové farbivo.
orchilysis, is, f. – [orchi- + g. lysis uvoľnenie] orchilýza, deštrukcia tkaniva semenníkov.
orchimyeloma, tis, n. – [orchio- + g. myelos miecha + -oma bujnenie] orchimyelóm,
orchioblastmoa, tis, n. – [orchio- + g. bolastos výhonok + -oma bujnenie] orchioblastóm,
embryonálny karcinóm semenníkov; postihuje najmä deti.

orchiocele, orchiokele, es, f. – [orchio- + g. kélé prietrţ, nádor] orchiokéla, prietrţ mieška, bliţšie
neurčený nádor semenníka.
orchiodynia, ae, f. – [orchio- + g. odyné bolesť] orchiodýnia, bolesť semenníka.
orchioneuralgia, ae, f. – [orchio- + neuralgia] bolesť semenníka.
orchiopathia, orchidopathia, ae, f. – [orchio- + g. pathos choroba] orchiopatia, nešpecifi-kovaná
choroba semenníka.
orchiopexis, orchidopexis, is, f. – [orchio- + g. péxis upevnenie] orchi(d)opexia, prišitie semenníka v
miešku, napr. pri kryptorchizme.
orchiorrhaphia, orchidorrhaphia, ae, f. – [orchio- + g. rhafé šev] orchiorafia, prišitie semenníka v
miešku.
orchioscheocele, es, f. – [orchio- + g. oscheon miešok + g. kélé prietrţ] orchioscheokéla, miešková
prietrţ.
orchis, is, m. – [g.] semenník.
®

Orchisterone-M – androgén; →17-metyltestosterón.
®

Orchisterone-P – androgén; →testosterónpropionát.
orchitis, itidis, f. – [orch- + -itis zápal] orchitída, zápal testis. Vzniká u starších muţov najmä
hematogénnou cestou pri infekciách iných orgánov (parotitída, kvapavka, filarióza, syfilis, tbc),
zriedkavejšie ascendentnou cestou pri zápaloch nadsemenníka (orchiepididymitída). Pri tzv.
spermatogénnej granulomatóznej o. nastáva nahradenie normálnych štruktúr testis sivobelavým
granulomatóznym tkanivom bez prejavov nekrózy; za jej príčinu sa pokladá reakcia na
spermatozoá. Traumatická o. vzniká po úraze, ligácie ciev, chir. manipulácie. Jestvujú aj idiopatické
o. O. môţe byť jedno- al. obojstranná (napr. pri parotitíde). Tlak edému môţe zapríčiniť atrofiu
parenchýmu testis, a tým sterilitu. O. sa začína horúčkou, opuchom testis a jeho bolestivosťou. Koţa
skróta je červenkastá, lesklá, zhrubnutá, semenník zväčšený, nadsemenník bez zmien. Môţe sa
vyvinúť akút. hydrokéla príp. absces s hmatateľnou fluktuáciou. Dyzúria nebýva prítomná. Dfdg.
treba odlíšiť epididymitídu a torziu testis. K dg. prispieva sonografické vyšetrenie. V th. sa osvedčuje
suspenzor, octanové obklady, príp. incízia tunica albuginea na hornom póle testis. Pri abscedovaní
celého semenníka a septickom stave je nevyhnutná semikastrácia. Ak ide o baktériovú infekciu, sú
indikované antibioká. Pri obojstrannom postihnutí hrozí potentio generandi.
®

Oribact tbl. (Orion) – Sulfamethoxazolum 400 mg + Trimethoprimum 80 mg v 1 dr.; širokospektrálne
batericídne chemoterapeutikum.
oriblety – orálne tbl.
®

Oricillin (Grünenthal) – antibiotikum; →propicilín.
®

Oricur – diuretikum; ortuťové →chlórmerodrín.
®

Oricyclin tbl. obd. (Orion) – Tetracyclini hydrochloridum 250 mg v 1 poťahovanej tbl.; antibiotikum;
→tetracyklín.
®

Oriens (Asche) – antiulcerózum; →acetoxolón.
oriens, entis, m. – [l.] orient, východ.
orientalis, e – [l.] orientálny, východný.
orientatio, onis, f. – [franc. orient východ, orienter usmerniť, zamerať] orientácia; 1. určenie polohy,
smeru vzľadom na svetové strany; 2. zaujatie stanoviska; usmernenie; 3. rozhľad v dačom,

informovanosť; 4. relat. poloha atómov al. atómových skupín v chem. zlúč.; 5. biol. pohyb
chromozómov, pri kt. sa centroméry stavajú do osi s vretienkom.
orientomycín – syn. cykloserín.
orifficium, i, n. – [l.] otvor.
Orifficium externum isthmi, o. externum uteri – ostium uteri.
Orifficium externum urethrae – vonkajší otvor močovej rúry.
Orifficium hymenis – ostium vaginae.
Orifficium internum isthmi, o. internum uteri – vnútorný otvor krčka maternice, kt. vyúsťuje do jej
dutiny.
Orifficium laryngis superius – horný hrtanový otvor.
Orifficium ureteris – ostium ureteris.
Orifficuium. urethrae externum muliebris – ostium urethrae masculinae.
Orifficium vaginae – pošvový otvor, ostium vaginae.
®

Orifungal M (Janssen) – antimykotikum; →ketokonazol.
®

Original Silicea Balsam gel (Anton Hübner) – Silicii dioxidum colloidale 2,8 % + Aqua purificata 97,2
%; substituens kremíka. Pouţíva sa pri chabej pleti, oslabení pojivosti tkanív, lámavosti vlasov a
nechtov, na podporu stavby kostí a ako protektívum sliznice ţalúdka a čriev následkom nedostatku
kremíka.
®

Original Schwedenbitter Tropfen sol. VP (Naturwaren Dr. Theiss) – fytofarmakum, stomachikum,
amarum, laxatívum. Zloţenie: Aloe 32 mg + Rhei radix 330 mg + Gentianae radix 180 mg +
Zedoariae radix 250 mg + Theriaca 500 mg + Angelicae radix 170 mg + Sennae folium 3 mg +
Calami radix 500 mg + Macidis flos 50 mg + Myristicae semen 920 mg + Tomentillae radix 530 mg +
Juglandis cortex 260 mg + Absinthii Herba 60 mg Saccharum naturale 530 mg + Spiritus 40 % ad
100 ml.
origo, inis, f. – [l.] pôvod, začiatok.
Origo musculi – začiatok svalu.
Origanum vulgare L. (Lamiaceae) – pamajorán obyčajný. Droga: Herba origani, syn. Herba majorani
vulgaris, Herba origani vulgaris. Vňať obsahuje silicu (0,2 – 1,5 %), najmä tymol (aţ 16 %), cymol,
karvakrol a ďalšie terpény. Ďalej sa tu nachádza do 8 % trieslovín, horčina a i. látky.
Vlastnosti: aromatikum, stomachikum, expektorans, spazmolytikum, mierne antiseptikum
a diuretikum, nervínum, balenologikum. Expektoráciu podporuje napr. kombinácia s Lichen
islandicus, Flos seu Folium malvae a i. Oleum origani má v malých dávkach stimulačný a vo väčších
dávkach narkotický účinok. Tymol v oleji v dávke × 5 g môţe vyvolať hemolýzu a hemoglobinúriu.
®

®

Prípravky – Melaton , Oleum origanum, L.; →Pamajorán obyčajný nálevové vrecká Slovakofarma,
®
Species aromarticae .
origuttae – umelý, u nás nepouţívaný názov pre kvapky.
®

Orimeten (Ciba) –
→aminoglutetimid.

inhibítor

aromatázy katalyzujúce premenu androgénov na estrogén;

®

Orimon – insekticídum, anthelmintikum; →fenotiazín.
®

Orimune – vakcína proti poliovírusu.

®

Orinase (Upjohn) – perorálne antidiabetikum; →tolbutamid.
Oriolidae – vlhovité, čeľaď vtákov z radu spevavcov (Passares). Sú dlhokrídle, prevaţne ţlto
sfarbené. Ţijú v Afrike, Ázii, na indonézskych ostrovoch, v Amerike sa nevyskytujú. V Európe ţije
jeden druh – vlha obyčajná (Oriolus oriolus). Je to sťahovavý vták, ţiví sa hmyzom, najmä
húsenicami.
®

Oriodide – rádiojód na dg. a th. nádorov štítnej ţľazy.
®

Orion – glukokortikoid; →triamcinolón.
3

oripavín – syn. O -demetyltebaín; 6,7,8,14-tetrahydro-4,5-epoxy-6-metoxy-17-metylmorfinan-3-ol,
C18H19NO3, Mr 297,34; látka izolovaná z rastliny Papaver orientale L. a P.
bracteatum Lindl., Papaveraceae.
Oripavín

®

®

Oriprim tbl. a Oriprim pro infantibus susp. (Cadila) – Trimethoprim 80, resp. 40 mg +
Sulfamethoxazolum 400 mg, resp. 200 v 1 tbl., resp. 5 ml susp.; širokospektrálne baktericídne
chemoterapeutikum.
®

Orisul – sulfónamid; →sulfofenazol.
®

Orisulf (Ciba) – sulfónamid; →sulfofenazol.
®

Orix
(Biomedica) – dihydropyridínový
antihypertenzívum; →nifedipín.

blokátor

vápnkových

kanálov,

antianginózum,

-orizanol – syn. -oryzanol.
®

Orizolin inj. sicc. (Cadila) – Cefazolinum natricum 500 mg al. 1 g v 1 fľaštičke; širokospektrálne
cefalosporínové antibiotikum I. generácie.
orkanet – syn. alkanet, adstringens, farbivo z koreňa Alkanna tinctoria Tausch, Boragina-ceae.
orliak – Haliacetus, rod veľkých dravcov z čeľade jastrabovitých (Accipetridae). Majú dlhé široké
krídla, silné nohy a veľký zobák.
orlistat(um) – inhibítor GIT lipázy; anorektikum.
Indikácie – obezita dospelých s Quételetovým hmotnostným indexom BMI > 30 a obéznych
pacientov s BMI > 28 s rizikovými faktormi (hypertenzia, diabetes mellitus, hypercholesterolémia,
ischemická choroba srdca).
Kontraindikácie – chron. malabsorpčný sy, cholestáza, precitlivenosť na o., gravidita, dojčenie, deti.
Dávkovanie – 3-krát 120 mg/d pred jedením, v jeho priebehu al. 1 h po kaţdom, hlavnom jedle.
®

®

®

Prípravky – Orlistar , Orlistato , Xenical .
®

Orlon – polyakrylonitril, získava sa polymerizáciou akrylonitrilu, plast vhodný na vonkajší nábytok,
plachty, rohoţky ap.
Orlon

®

Ormeta (Tanabe Seiyaku) – antiflogitsikum, antireumatikum; →orgoteín.
Ormondova choroba – [Ormond, John Kelso, *1886, amer. lekár] retroperitoneálna fibróza.
ormosanín – zloţka →ormozinínu.
ormozinín – 21-ormozanin-20-ylpanamín, C40H66N6, Mr 631,00; látka izolovaná zo semien Ormosia
dasycarpa Jacks., Leguminosae.
Ormozinín

Orn – skr. ornitín.
®

Ornicetil – kombinácia L-ornitínu a kys-2-oxoglutarovej, zloţiek močovinového cyklu; hepatikum.
Zvyšuje metabolizmus amoniaku. Podáva sa pri pečeňovej kóme a prekóme, portokaválnej
encefalopatii, hepatitíde; zniţuje koncentráciu amoniaku v krvi pri pwčeňovej cirhóze, po krvácaní do
GIT, pri popáleninách a intoxikáciách
®

Ornid – antiadrenergikum, antiarytmikum; →bertýliumtozylát.
®

Ornidal (Selvi) – antiulcerózum; →ornidazol.
ornidazol

–

-(chlórmetyl)-2-metyl-5-nitro-1H-imidazol-1-etanol,
antibiotikum, antiprotozoikum.

C7H11ClN3O3,

Mr

216,62;

Ornidazol

Indikácie – trichomoniáza, amébiáza, giardióza, anaeróbne infekcie (inj. forma je určená pre ťaţké
formy infekcií anaeróbnymi baktériami, pri kt. nie je vhodná al. je kontraindikovaná perorálna forma).
Kontraindikácie – neurol. poruchy (epilepsia, sclerosis multiplex, org. postihnutia CNS),
hypersenzitivita na o. al. deriváty nitroimidazolu, poruchy krvotvorby, chron. alkoholizmus, 1.
trimester gravidity, laktácia, deti < 3-r.
Dávkovanie – tbl.: vagínová trichomoniáza, nešpecifická vaginitída, giardióza, amébová kolitída,
anaeróbne infekcie ako po parenterálnej th. I. v.: anaeróbne infekcie: 0,5 – 1 g v 100 ml beţných
infúznych rozt. formou 20 – 30-min infúzie, ďalej 0,5 g v infúzii kaţdých 12 h. Deťom sa podáva 20 –
30 mg/kg/d kaţdých 12 h formou krátkodobej infúzie (20 – 30 min).
®

®

®

®

®

Prípravky – Ro 7-0207 , Avrazor , Madelen , Ornidal , Tiberal ).
®

Ornidyl (Merrell Dow) – inhibítor ornitíndekarboxylázy, antineoplastikum, antiprotozoi-kum;
→eflornitín.
ornipresín – 8-L-ornitínvazopresín; orn(8)-vazopresín, C45H63N13O12S2, Mr 1042,21; synte-tický
analóg vazopresínu, v kt. je L-ornitín nahradený L-arginínom, má vazopresorické účinky (POR 8
®
Sandoz ).
Cys–Tyr–Phe–Gln–Asn–Cys–Pro–Orn–GnyNH2
–––––––––––––––––––––––––-––––

Ornipresín

ornithinum – ornitín.
ornithosis, is, f. – [g. ornis-ornithos vták + -osis stav] →ornitóza.
ornitín – ornithinum, skr. Orn
-diaminovalérová; kys. 2,5diaminopentánová, C5H12-N2O2, NH2(CH2)3CH(NH2)COOH, Mr 132,16;
neesenciálna aminokyselin. Orn je rastový faktor potkanov. Neizoloval sa z
proteínov s
výnimkou alkalickej hydrolýzy.
Pouţíva
sa
ako
®
®
anticholesterolemikum (aspartát – Hepa-Merz , Orparan ).
Orotidín

Hyperornitinémia je prejavom autozómovo recesívne dedičných porúch metabolizmu ornití-nového
cyklu. Môţe ísť o 2 poruchy: 1. deficit ornitín-5-aminotransferázy, kt. sa prejavuje šeroslepotou,
myopiou, poruchou periférneho videnia a kataraktou (gyrovitá atrofia sietnice a chorioidey),
manifestuje sa vo veku 5 – 10 r. a končí sa slepotou do 40. r. ţivota. V th. sa odporúčajú vysoké
dávky pyridoxínu (500 – 1000 mg/d) a nízkoarginínová diéta; 2. sy. hyperornitinémie–
hyperamoniémie–homocitrulinémie (HHH sy.) s hromadením o. v cytosóle buniek. Prejavuje sa
neprospievaním, vracaním, mentálnou retardáciou a kŕčmi. V th. sa odporúča nízkobielkovinová
diéta.
8-L-ornitín-vazopresín →ornipresín.
ornitóza – [ornithosis] antropozoonóza vyvolaná Miyagawanella ornithosis. Postihuje pomerne často
kačice, menej husy, holuby, moriaky, z divých vtákov hrdličky, čajky a divé kačice. Ide väčšinou o
profesionálne nákazy ľudí, kt. spracúvajú al. chovajú kačice. Kačice na farmách ţijú v prirodzenom
prostredí a aj keď sa od divých nakazia, prebieha ich choroba latentne, pôvodca v ich organizme
preţíva, ale nevylučuje sa. Choroba sa manifestuje aţ s uhynutím vtákov a masívnym vylučovaním
pôvodcu pri nesprávnych postupoch pri doprave a pred poráţkou. Choré vtáky vylučujú pôvodcu
trusom a hlienom z nosových prieduchov a spojoviek, človek sa nakazí vdýchnutím
kontaminovaného prachu z peria. V hydinárskych podnikoch sa zjavujú sporadické choroby i
epidémie. Po prekonaní choroby nevzniká solídna imunita, takţe sa choroba môţe opakovať.
Klin. obraz – inkubačné obdobie trvá 6 – 12 d. Klin. obraz charakterizuje horúčka, katar horných
dýchacích ciest, u mladých osôb chrípkové príznaky. Typickým prejavom o. je pľúcna forma s
celkovými príznakmi, dýchavicou, suchým, dráţdivým kašľom a skromnou expektoráciou väzkého,
zriedka sangvinolentného spúta. Poklepový a posluchový nález na pľúcach je chudobný, na rtg
snímke sa zisťuje perihilózne zatienenie jedných al. obidvoch pľúc. Po kazuálne th. celkové príznaky
ustúpia v priebehu 1–2 d, infiltrát na pľúcach sa stráca za 7 aţ 10 d, niekedy však aj po th. pretrváva
niekoľko týţd.
Dg. – stanovuje sa na základe epidemiol. anamnézy, klin. a rtg nálezu a potvrdzuje sa sérol.
vyšetrením (komplementfixačná reakcia, príp. modifikovaný Coombsov test, dg. preukazný je 4násobný vzostup titra protilátok v rekonvalescencii proti akút. štádiu). Izolácia miyagawanel je ťaţká,
v spúte sa niekedy podarí dokázať Lewinthalove-Colesove-Lillieho telieska.
Th. – kauzálnym liekom sú tetracyklíny, v dávke 30 – 40 mg/kg/d v 4 čiastkových dávkach počas 10
– 14 d. Pacienta treba izolovať na infekčnom oddelení Choroba sa hlási telefonicky i písomne.
Nešpecifická prevencia ortinózy-psitakózy sa zameriava na obmedzenie dovozu, karanténova-nie,
vyšetrovanie a príp. preliečením importovaných exotických vtákov, najmä papagájovitých

antibiotikami. Chovatelia sa majú pri podozrení na o. na veterinárneho lekára, kt. zariadi potrebné
mikrobiol. vyšetrenie a sanitárne opatrenia. V chovoch hydiny treba dodrţiavať zásady všeobecnej
hygieny a veterinárny dohľad. Podobné zásady platia aj pre chovy domácich zvierat. Gravidné ţeny
treba vylúčiť z kontaktu s domácimi zvieratmi v období očakávaných pôrodov a moţných potratov.
ornitínaminotransferáza – ornitín–transamináza oxokyselín, skr. OAT, enzým z triedy transferáz, kt.
1
katalyzuje konverziu ornitínu na  -pyrolín-5-karboxylát cestou prenosu ornitínovej aminoskupiny na
2-oxokyselinu (napr. 2-oxoglutarát). Reakcia je dôleţitá pre degradáciu ornitínu vzniknutého pri
nadbytku diétneho arginínu, pri biosyntéze prolínu a syntéze ornitínu de novo. Enzým je
mitochondriový matrixový proteín vyskytujúci sa skoro vo všet-kých bunkách. Jeho deficit
podmieňuje autozómovo recesívne dedičnú atrofiu chorioidey a sietnice.
ornitínkarbamoyltransferáza – skr. OCT, ornitíntranskarbamoyláza, skr. OTC, EC 2.1.3.3, enzým z
triedy transferáz, kt. katalyzuje karbamoyláciu ornitínu z karbamoylfosfátu za vzniku citrulínu.
Reakcia prebieha v mitochondriách pečene ako súčasť cyklu močoviny. Deficit o. podmieňuje
aminoacidopatiu viazanú na chromozóm X s poruchou biosyntézy močoviny; väčšina
hemizygotných muţov vykazuje úplné chýbanie enzýmu s exitom v prvom mes. ţivo-ta.
Heterozygotné ţeny vykazujú rôzny stupeň deficitu a rôzny vek začiatku choroby. Charakteristické
príznaky zahrňujú hyperamoniémiu, neurol. abnormality a acidúriu kys. oro-tovej.
ornitíndekarboxyláza – EC 4.1.1.17, cytozolový enzým z triedy lyáz, kt. katalyzuje dekarboxyláciu
ornitínu za vzniku putrescínu. Reakcia je dôleţitá pre konverziu arginínu na spermín a spermidín a
-aminomaslovej cestou putrescínu. Enzým vyţaduje ako kofaktor pyridoxalfosfát a
koncentruje sa v rýchlo proliferujúcich bunkách.
ornitíntranskarbamoyláza →ornitínkarbamoyltransferáza.
Ornithodoros – rod kliešťov z čeľade Argasidae, z kt. mnohé druhy sú rezervoárom al. vektorom
spirochét (Borrelia) a rekurentných horúčok. Hlavné vektory sú: azíjsky O. asperus, mexický O.
dugesi, španielsky a severoafrický O. erraticus, austrálsky O. gureyi, západoamerický O. hermsi a
O.parkeri, juhoafrický O. moubata, tuniský O. normandi, stredo- a juhoamerický O. rudis, africký,
arabský a indický O. savignyi, ruský O. tartakovskyi, turkestanský, sýrsky a izraelský O. tholozani,
mexický, texaský a kalifornský O. turicata a se-verokaukazský O. vernicosus.
Ornithodoros coriaceus – pajaroello, jedovatý kliešť z Kalifornie, kt. poštípanie vyvoláva bolestivé
zdurenia. Nie je známe, či prenáša chorobu.
Onithonyssus – rod roztočov, star. názov Liponyssus.
Ornithonyssus bacoti – star. názov Liponyssus bacoti, tropický roztoč potkanov v trópoch;
poštípanie vyvoláva bolestivú dermatitídu, experimentálne prenáša myší týfus.
Ornithonyssus bursa – tropický roztoč hydiny a divých vtákov, vyskytuje sa aj v ich hniezdach.
Ornithonyssus sylviarum – severný roztoč hydiny.
ornoprostil – metylester kys. (11,13E,15S,17S)-11,15-dihydroxy-17,20-dimetyl-6,9-dioxo-prost-13en-1-ovej; metylester 17S, 20-metyl-6-oxoprostaglandínu E1,
®
®
C23H38O6, Mr 410,55; antiulcerózum (ONO-1308 , OU-1308 ,
®
®
Alloca , Ronok ).
Ornoprostil

orn-8-vazopresín →ornipresín.
oro- – prvá časť zloţených slov z 1. l. os, oris ústa; 2. g. oros srvátka, sérum; →orrho-.

Orobanchaceae – zárazovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, trvácich al. jednoročných
parazitických bylín bez chlorofylu, so šupinovitými listami a haustóriami. Obojpohlavné päťpočetné
kvety sú úmerné (dvojpyskovité), vnútri majú 4 dvojmocné tyčinky. Plodom je tobolka. Rastú
prevaţne v sev. miernom pásme (13 rodov, 150 druhov). Na bôbovitých rastlinách parazituje záraza
ţltá (Orobanche flava), na konope a na tabaku záraza vetvistá (Orobanche ramosa).
®

Orobetina (Bergamon) – kofaktor enzýmov; →prosultiamín.
®

Orobronze (Applipharm) – farbivo; kantaxantín.
®

Orocillin – antibiotikum; →penicilín V.
orodiagnóza – [orrhodiagnosis] dg. stanovená pomocou séroreakcie.
oroimunita – [orrhoimmunitas] pasívna odolnosť.
orológia – [orrhologia] sérológia.
oromeningitída – [orrhomeningitis] zápal seróznej membrány.
®

Orofar (Zyma) – antiseptikum; →benzoxóniumchlorid.
®

Orofungin antimykotikum, antiprotozoikum; →mepartricín.
®

Oroken (Pharmuka) – antibiotikum; →cefbuperazón.
orol – Aquila, rod dravcov z čeľade jastrabovitých (Accipetridae). Majú silné nohy a pazúry, veľký
zobák, samičky sú väčšie ako samce.
orolingualis, e – [oro- + l. lingua jazyk] týkajúci sa úst a jazyka.
oromandibularis, e – [oro- + l. mandibula sánka] týkajúci sa úst a sánky.
oromaxillaris, e – [oro- + l. maxilla čeľusť] týkajúci sa úst a čeľuste.
oromeningitis, itidis, f. – orrhomeningitis.
oronasalis, e – [oro- + l. nasus nos] týkajúci sa úst a nosa.
®

Oronazol tbl. (Krka) – Ketoconazolum 200 mg v 1 tbl.; antimykotikum so systémovým účinkom.
®

Oronol (Schering) – antireumatikum; →aurotioglukóza.
oropharynx, gis, m. – [oro- + g. farynx hltan] orofarynx, ústna časť hltana.
Oropsylla – rod bĺch.
Oropsylla idahoensis – blcha ţijúca v záp. oblastiach USA, prenáša mor hlodavcov (sylvatic
plague).
Oropsylla montana – star. názov pre Diamanus montanus.
Oropsylla silantiewi – blcha Manchuria marmot; prenáša mor.
®

Oropur – urikozurikum; →kyselina orotová.
ororeakcia – [orrhoreactio] séroreakcia.
ororea – [orrhorrheoa] nadmerná sekrécia séra.
Oros – skr. orálny terapeutický systém.
®

Orosulfan – sulfónamid; →sulfaperín.
orotát – anión, ester al. soľ kys. orotovej.

orotátfosforibozyltransferáza – skr. OPRT, EC 2.4.2.10, enzým z triedy transferáz, kt. katalyzuje
,
prenos ribozylovej skupiny z fosforibozylpyrofosfátu (PRPP) z orotátu za vzniku orotidín-5 -fosfátu,
ako krok v syntéze pyrimidínových nukleotidov. Katalytické miesto pre aktivitu o., ako aj pre aktivitu
orotidínfosfátdekarboxylázy (ODC) sa nachádza na jedinom proteíne, tzv. UMP-syntáze. Deficit
obidvoch aktivít podmieňuje recesívne dedičnú hereditárnu orotovú acidúriu typu I.
oroterapia – [orrhotherapia] th. látkami, kt. boli izolovali zo séra (napr. antitoxínom pri pasívnej
imunizácii); séroterapia.
orotidín – kys. 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-3--D-ribofuranozyl-4-pyrimidínkarboxylová, C10H12N2O8,
Mr 288,22; ribozid kys. orotovej získaný z kultúry mutantov Neurospora
crassa.
Orotidín

,

orotidín-5 -fosfátdekarboxyláza – ODC, orotidylátdekatrboxyláza, EC 4.1.1.23, enzým z triedy lyáz,
,
kt. katalyzuje dekarboxyláciu orotidín-5 -fosfátu za vzniku uridínmonofosfátu pri syntéze
pyrimidínových nukleotidov. Katalytické miesta pre túto akltivitu a pre aktivitu
orotátfosforibozyltransferázy (OPRT) sa nachádzajú na jedinom proteíne. Deficit len aktivity ODC
podmieňuje autozómovo recesívne dedičnú orotovú acidúriu typ II.
orotidylát – disociovaná forma kys. orotidylovej.
orotidylátdekarboxyláza →orotidín-5,-fosfátdekarboxyláza.
orotová acidúria – 1. nadbytok kys. orotovej v moči, vyskytujúci sa pri rôznych metabolic-kých
poruchách a po niekt. liekoch; 2. autozómovo recesívne dedičná porucha metabolizmu pyrimidínu.
,
Ide o následok deficitu orotátfosfátribozyltransferázy (OPRT) al. orotidín-5 -fosfátdekarboxylázy
(ODC). Prejavuje sa kryštalúriou a nadmerným vylučovaním kys. orotovej močom, megaloblastickou
anémiou s hypochrómnymi mikrocytmi v KO a telesnou a duševnou retardáciou. Biochemicky ide o
dva typy: typ I z deficitu OPRT a typ II z deficitu ODC.
®

Oroturic – urikozurikum; →kyselina orotová.
®

Orotyl – urikozurikum; →kyselina orotová.
®

Orovermol (Brasil) – anthelmintikum; →tetramizol.
®

Oroxine – hormón štítej ţľazy; →levotyroxín.
oroxylín A – 5,7-dihydroxy-6-metoxy-2-fenyl-4H-benzopyran-4-ón, C16H12O5, Mr 248,26; ţlté platničky
z etanolu, nachádza sa v koreni stromu Oroxylum indicum Vent.,
Bignoniaceae.
Oroxylín A

oroyská horúčka – [Oroya (Peru), kde sa opísali r. 1885 prvé prípady] bartonelóza.
orozomukoid – 1-kyslý glykoproteín; →proteíny plazmy.

orpanoxín – 5-(4-chlórfenyl)-b-hydroxy-2-furánpropánová, C13H11ClO4; antiflogistikum.
®

Orparan – ornitínaspartát.
orphan drugs – angl. „sirotské lieky“, lieky určené pre zriedkavé choroby (angl. orphan diseases),
najmä vrodené poruchy metabolizmu. Takéto lieky nemôţu výrobcom za beţného stavu pokryť
náklady na vývoj. Pojem sa vzťahuje na zákon vydaný v USA r. 1983 (OPrphan Drugs Act; podobné
pravidlá nerskôr vydala Európska úunia), kt. zvýhodňuje spoločnosti vyvíjajúce takýto liek (daňové
úľavy, dlhší čas monopolu ap.). Zoznam o. d. zahŕňa vyše 100 liekov, napr. akulizumab, epogén,
fenylbutyrát, laronidáza, sunitinib a i.
orphan receptory – angl. „sirotské receptory“, receptory, objavené metódami molekulovej biológie
obyčajne na základe znalosti genómu, ku kt. zatiaľ nebol nájdený špecifický ligand. Skupina zahŕňa
niekt. receptory spojené s G-proteínmi a predovšetkým nukleárny o. r. Pre mnohé z nich sa ligandy
objavia (napr. pre xenobiotiká), iné môţu byť „metabolické senzory“, kt. s rôznou afinitou viaţu
lipidové látky intermediárneho metzabolizmu.
®

Orphol – blokátor -adrenergických receptorov, pouţíva sa v geriatrii; →ergoloidmezylát.
®

Orpidan (Heumann) – diuretikum; →chlórazanil.
orpiment – arzéntrisulfid.
®

Orpizin – diuretikum; →chlórazanil.
®

Orquisteron (Merck & Co.) – androgén; →testosterón.
®

Orquisteron-E – androgén; →testosterónenantát.
orrho- – prvá časť zloţených slov z g. orrhos srvátka, sérum.
orrhodiagnosis, is, f. – [orrho- + g. diagnosis určenie] →orodiagnóza.
orrhoimmunitas, atis, f. – [orrho- + l. immunis odolný] →oroimunita.
orrhologia, ae, f. – [orrho- + g. logos náuka] →orológia.
orrhomeningitis, itidis, f. – [orrho- + meningitis] zápal seróznej membrány.
orrhoreactio, onis, f. – [orrho- + l. reactio odpoveď] →ororeakcia.
orrhorrhoea, ae, f. – [orrho- + g. rhoiá tok] →ororea.
orrhotherapia, ae, f. – [orrho- + g. therapeiá liečenie] →oroterapia.
Orrova metóda →metódy.
®

Orsanil (Orion) – antipsychotikum; →tioridazín.
®

Orseilles – orceínové farbivo.
Orsiho-Groccova metóda →metóda.
®

Orsile – diuretikum, antihypertenzívum; →bendroflumetiazid.
orsín – syn. p-fenyléndiamín.
®

Orstanorm – antimigrenózum; →dihydroergotamín.
®

Orsudan – antimalarikum; →3-metylarzacetín.
®

Orsulon – sulfónamid; →sulfapyridín.
®

Ortacrone – antiarytmikum, antianginózum; →amiodarón.
®

Ortal Sodium – sedatívum, hypnotikum; →hexetal sodný.

®

Ortanol cps. (Lek) – Omeprazolum 20 mg v 1 cps.; inhibítor protónovej pumpy, antiul-cerózum;
→omeprazol.
®

Ortazol – antibiotikum; →furazolidón.
®

Ortédrine – stimulans CNS, anorektikum; →amfetamín.
®

Ortensan – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén.
ortéza – [orthesis] prístroje, kt. úlohou je nahradiť porušenú funkciu orgánu, najmä poruchy stability
kĺbového aparátu. Funkcie kaţdého kĺbu zabezpečujú 2 zákl. faktory: aktívna, dynamická zloţka –
svaly a pasívna, statická zloţka – väzy, puzdro, kĺbové plochy atď.), kt. sú regulátorom príslušného
nasmerovania posunu jednotlivých častí kĺbov. Pokiaľ sila pôsobiaca na väzivový aparát presiahne
jeho pevnosť, ten sa poruší, a tým vzniká nestabilita kĺbu. Na obnovenie stability po úraze
(zabezpečenie hojenia poranených mäkkých tkanív), ako aj po plastikách väzov moţno s výhodou
pouţiť o. Jej výhodnou v porovnaní so sadrovým obväzom je zabezpečenie včasnej mobilizácie,
ochrana poraneného väzu pred následným poranením, nemoţnosť vzniku svalovej atrofie z
imobilizácie, zlepšenie prekrvenia končatín, neporušenie koţného krytu pri dlhodobej sadrovej
imobilizácii, včašší začiatok aktívneho pohybu a najmä skrátenie celkového času th. (čas návratu
svalovej funkcie býva 7 – 10-krát dlhší ako čas vlastného znehybnenia).
O. môţu mať trvalé uhlové nastavenie v kĺbe majú kĺbový mechanizmus. Najčastejšie sa pouţívajú o.
pre kolenový kĺb. Rozlišujú sa o. pooperačné a funkčné. O. vyuţívajú najmä športovci pri doliečovaní
poúrazových stavov.

Ortéza ramenného kĺbu Artromot

Ortéza kolenového kĺbu

®

Orthene (Chevron) – insekticídum; →acefát.
®

Orthesin – miestne anestetikum; →etylaminobenzoát.
orthesis, is, f. – [g. orthos priamy, správny] ortóza.
ortho- – prvá časť zloţených slov z g. orthos priamy, správny.
®

Ortho 5353 – insekticídum; →bufénakrab.
®

Ortho 9006 – insekticídum, akaricídum; →metamidofos.
®

Ortho 12420 – insekticídum; →acefát.
orthoarteriotonus, i, m. – [ortho- + l. arteria tepna + g. tonos napätie] ortoartériotonus, normálny TK.
orthobiosis, is, f. – [ortho- + g. bios ţivot + -osis stav] →ortobióza.
orthocephalia, ae, f. – [ortho- + g. kefalé hlava] →ortokefália.
®

Orthocide-406 – fungicídum; kaptan.
®

Orthoclone OKT3 – muromonab-CD3.

®

Orthocoll – tonikum; glycerofosfát draselný.
®

Ortho-Creme – neiónový surfaktant; →nonoxynol.
orthocranium, i, n. – [ortho- + g. kránion lebka] →ortokránium.
orthocrasia, ae, f. – [ortho- + g. krásis miešanie, spojenie] →ortokrázia.
orthocytosis, is, f. – [ortho- + g. kytos bunka] →ortocytóza.
orthodiagraphia, ae, f. – [ortho- + g. dia skrz + g. grafein písať] →ortodiagrafia.
orthodiagramma, tis, n. – [ortho- + g. dia- skrz + g. gramma zápis] →ortodiagram.
orthodiametria, ae, f. – [ortho- + g. diametros priemer] →ortodiametria.
orthodiascopia, ae, f. – [ortho- + g. dia skrz + g. skopein pozorovať] ] →ortodiaskopia.
ortodiazín – syn. pyridazín.
®

Ortho-Dibrom – insekticídum, akaricídum; →naled.
orthodontia, ae, f. – [ortho- + g. odús-odontos zub] →ortodoncia.
orthoepia, ae, f. – [ortho- + g. epos slovo] →ortoepia.
®

Orthoform (Winthrop) – miestne anestetikum; →ortokaín.
orthofunctionalis, e – [ortho- + l. functio činnosť] →ortofunkčný.
orthogenesis, is, f. – [ortho- + g. genesis vznik, pôvod] →ortogenéza.
orthognathia, ae, f. – [ortho- + g. gnathos čeľusť] →ortognatia.
orthographia, ae, f. – [ortho- + g. grafien písať] →ortografia.
®

®

Ortho-Gynest (Cilag) – estrogén; estriol.
®

orthochromaticus, a, um – [ortho- + g. chróma farba] ortochromatický.
orthochromia, ae, f. – [ortho- + g. chróma farma] →ortochrómia.
®

Ortho-Klor – insekticídum, akaricídum; →chlordan.
orthomelia, ae, f. – [ortho- + g. melos úd] →ortomélia.
orthomesometrialis, e – [ortho- + g. mesos stredný + g. métrá maternica] ortomezometriový.
orthometron, i, n. – [ortho- + g. metron miera] →ortometer.
®

®

Ortho-Mite . – miticídum; →Aramite .
orthomolecularis, e – [ortho- + l. moles hmota] →ortomolekulový
orthomorphia, ae, f. – [ortho- + g. morfé tvar] →ortomorfia.
®

Ortho-Novin 1/50 (Ortho-Cilag) – kombinácia mestranolu a noretindrónu, antikoncepčný prostriedok.
®

®

Ortho-Novum 1/35 , Ortho-Novum 1/50
a Ortho-Novum
etinylestradiolu a noretindrónu, antikoncepčný prostriedok.

®

7/7/7

(Ortho)

orthoopticus, a, um – [ortho- + g. optikos očný] →ortooptický.
orthopaedia, ae, f. – [ortho- + g. paideiá výchova] →ortopédia.
orthophonia, ae, f. →ortofónia.
orthophoria, ae, f. – [ortho- + g. forá nesenie, vedenie pohybovanie] →ortoforia.

–

kombinácia

orthopnoe, es, f. – [ortho- + g. pnoé dýchanie] →ortopnoe.
®

Ortho Spotless (Ortho) – antimykotikum; →dinikonazol.
orthostaticus, a, um – [ortho- + g. statikos stojaci] →ortostatický.
orthotonus, i, m. – [ortho- + g. tonos napätie] →ortotonus.
®

Orthotran – miticídum; →ovex.
®

Orthoxine (Upjohn) – bronchodilatans; →metoxyfenamín.
®

Orthoxycol – narkotické analgetikum, antitusikum; →hydrokodón.
®

Ortcicalm (Squibb) – antihypertenzívum; →rezeprín.
®

Ortin – vazodilatans; →trolintrátfosfát.
®

Ortisporina (Turro) – antibiotikum; →cefalexín.
®

Ortizon – dezinficiens; hydrogénperoxid močoviny.
orto- – 1. prvá časť zloţených slov z g. orthos priamy, správny; 2. symbol o-; v org. chémii predpona
označujúca 1,2-substituovaný benzénový kruh, napr. o-xylén (1,2-dimetylbenzén) al. o-nitrofenol (2nitrofenol); 3. v anorg. chémii predpona označujúca beţnú formu kys. na rozdiel od dimérickej al.
polymérického anhydridu označeného predponou pyro-, resp. meta-.
ortoarteriotónia – [orthoarteriotonia] normálny artériový TK.
ortobióza – [orthobiosis] správna ţivotospráva, ţivotospráva rešpektujúca princípy zdravia.
ortodoncia – [orthodontia] úprava zhryzu, upravenie chybného chrupu.
ortodoxná psychológia – Tartov výraz pre súčasnú prevaţujúcu →psychológiu.
®

Ortodrinex – bronchodilatans; →metoxyfenamín.
ortoepia – [orthoepia] správna výslovnosť, náuka o spisovnej výslovnosti.
ortofória – [orthophoria] rovnováţne postavenie očí, pri kt. pozorovaný bodový objekt sa zobrazuje na
korešpondujúce miesta sietnice obidvoch očí; op. heterofórie; →strabizmus.
ortognatia – [orthognathia] priame, normálne uloţenie čeľustí.
ortochorea – [orthochorea] choreiformné pohyby vo vzpriamenej polohe.
ortochromatický – [orthochromaticus] 1. normálne sfarbený al. ofarbený; 2. týkajúci sa fotografickej
emulzie citlivej na všetky farby s výnimkou červenej.
ortochrómia – [orthochromia] normálny obsah hemoglobínu v erytrocytoch.
ortochromofilný – [orthochromophilus] farbiaci sa normálne neutrálnymi farbivami.
ortokaín – metylester kys. 3-amino-4-hydrobenzoovej, C8H9NO3, Mr 167,16; miestne anestetikum
®
®
(Orthoform , Orthoform New ).
Ortokaín

ortokefália – [orthocephalia] normálna veľkosť hlavy s vertikálnym indexom 70,1 aţ 75.
ortoklas – aluminosilikát KAlSi3O8, nerast obsahujúci draslík.

ortokyselina – kys. obsahujúca toľko hydroxylových skupín, aká je valencia kyselinotvornej zloţky.
ortomyxovírusy – vírusy; patria sem pôvodcovia chrípky. Prispôsobujú sa vplyvom vonkajšieho
prostredia, čo sa prejavuje zmenou ich antigénových vlastností (imunol. posun), čo má význam pre
udrţiavanie o. v populácii. Pribliţne v 10-r. cykloch nastáva výrazný antigénový zvrat v dôsledku
čoho sa chrípka šíri aţ celosvetovo. Zdrojom infekcie je vţdy človek. V prevencii chrípky sa
najrizikovejším skupinám obyvateľstva podáva vakcína.
®

Ortonal – hypnotikum, sedatívum; →metakvalón.
ortoxenol – fungicídum, dezinficiens; syn. o-fenylfenol.
®

Ortrel (Ortho) – kombinácia progestagénu →norgestimátu a estrogénu etinylestradiolu.
ortopédia – [orthopaedia] náuka o vrodených a získaných chybách tvaru al. polohy pohybo-vých
ústrojov a o ich ošetrovaní; chirurgia pohybových ústrojov.
ortopnoe – [orthopnoe] najvyšší stupeň záduchu, pri kt. pacient nemôţe leţať, iba sedieť al. stáť.
ortostatický – [orthostaticus] vzťahujúci sa na polohu v stoji al. vznikajúci pri tejto polohe.
ortotonus – [orthotonus] kŕč pri vzpriamenom drţaní tela.
ortóza – [orthosis] ortopedická pomôcka al. prístroj na podporu, vyrovnanie, prevenciu al. korekciu
deformít al. zlepšenie funkcie pohyblivých častí tela.
ortuť – hydrargyrum, značka Hg, angl. mercury, quicksilver, nem. Quecksilber, Ar 200,59, Z = 80,
valencia 1, 2, prvok z 2b skupiny periodickej sústavy prvkov. V zemskej kôre je 0,5 ppm Hg.
Prírodné izotopy sú 189 – 206. Hg sa získava praţením sírnika ortutnatého. Pri izbovej teplote je to
striebrolesklá, ťaţká, pohyblivá, kovová kvapalina, mierne prchavá, jej pary sú prudko toxické. V
prírode sa vyskytuje ako rumelka HgS, v elementárnej forme málo.
Hg sa pouţíva v tlakomeroch, teplomeroch, hydrometroch, pyrometroch, v oblúkových ortuťových
výbojkách produkujúcich UV ţiarenie, v spínačoch, fluorescenčných lampách, ortuťových bojleroch,
na výrobu zrkadiel, pri extrakcii zlata a striebra z rúd, výrobe amalgámov, elekt. usmerňovačov, v
stomatol., pri stanovovaní dusíka Kjeldahlovou metódou, pri príprave Millonovho činidla, ako katóda
pri elektrolýze, v elektroanalýze, polarografii, v poľnohospodárstve a i. Voľná Hg a jej zlúč. vrátane
org., patria k najstarším liečivám. Uplatňujú sa ako antiparazitiká a antiseptiká (sivá ortuťová masť,
rozt. sublimátu, kyanidu a káliummerkurijo-didu), kaustiká (kalomel, ţltý oxid ortutnatý), antisyfilitiká
(ortuťová masť, jodid, kyanid, org. zlúč.), laxatíva a diuretiká (kalomel).
Zlúčeniny ortuti – Hg tvorí skoro so všetkými kovmi okrem Mn, Fe, Co a Ni amalgámy. Amalgámy
zlata a striebra sa pouţívajú v stomatol. Zliatiny tvorí s väčšinou kovov s výnimkou ţeleza a pri
beţnej teplote sa zlučuje so sírou. Na vzduchu reaguje s rozt. amoniaku za tvorby Millonovej bázy,
Hg2NOH.
Oxid ortutný – Hg2O, Hydrargyrum oxydulatum nigrum, ľahko sa rozkladá na HgO a Hg.
Oxid ortutnatý – HgO, Hydrargyrum oxydatum, vyskytuje sa ako ţltý (Hydrargyrum oxydatum
flavum) a červený (Hydrargyrum oxydatum rubrum). Líšia sa spôsobom prípravy, od kt. závisí
veľkosť častíc a účinnosť. Ţltá forma je jemnejšia, a tým aj účinnejšia ako červená forma.
Chlorid ortutný – Hg2Cl2, kalomel, Hydrargyrum chloratum, je biely prášok, nerozp. vo vode, na
svetle tmavne. Poţíval sa ako laxatívum a mierne diuretikum a v mastiach v dermatol. Parou
zráţaný chlorid ortutný (Hydrorgyrum chloratum vapore paratum) pripravuje sa ochladením pár
chloridu ortutného prehriatou vodnou parou al. horúcim vzduchom. Ortutné soli sú okrem niekoľkých
výnimiek (dusičnan, chloristan) nerozp.

Chlorid ortutnatý – HgCl2, sublimát, Hydrargyrum bichloratum, je prudko toxická látka, pouţíva sa v
medicíne ako antiseptikum
Jodid ortutnatý – HgI2, Hydrargyrum bijodatum, dáva s jodidom draselným komplexný jodid K 2[HgI4],
kt. zalkalizovaný rozt. sa pouţíva ako Nesslerovo činidlo na amoniak vo vode.
Amid-chlorid ortutnatý – HgNH2Cl, biely precipitát, Hydrargyrum amidochloratum, pouţíva sa v
mastiach v ortalmológii.
Sírnik ortutnatý – HgS, rumelka, Hydrargyrum sulfuratum rubrum, ako najmenej rozp. zlúč. Hg je
najmenej toxická.
Kyanid ortutnatý – Hg(CN)2, Hydrargyrum cyanatum, je toxická látka. Oxid-kyanid (zásaditý kyanid)
ortutnatý 2Hg(CN)2.HgO + 7 Hg(CN)2, Hydrargyrum oxycyanatum sa pouţíva obdobne ako sublimát
na dezinfekciu.
Dusičnan ortutnatý – Hg(NO3)2, Hydrargyrum nitricum oxydatum, uplatňuje sa ako zákl. odmerná
látka v merkurimetrii.
®

Phenylhydrargyrum boricum (ČSL 4, Famosept ), Hydrargyrum oxycyanatum a Hydrargy-rum
dichloratum (ČSL 4, sublimát) sú častou príčinou vzniku profesionálnych dermatóz u zdravotníkov.
197

Metylortuť prechádza placentou a vyvoláva poškodenie plodu.
Hg patrí k rádionuklidom, kt.
211
emitujú kaskády Augerových elektrónov. Spolu s At ničí nádorové bunky cirkulujúcich v krvi.
Biologický význam ortuti – Hg je abiogénny, toxický prvok. V ľudskom tele sa nachádza 1 aţ 10
mg/kg a viaţe sa na tiolové a fosfátové skupiny. Resorbuje sa dýchacími cestami (pary
2+
elementárnej Hg a zlúč. Hg), intaktnou koţou a GIT. Kovová Hg rozpustená v tuku a ióny Hg sa
+
resorbujú rýchle, Hg a org. viazaná Hg pomaly. Org. zlúč. prechádzajú dobre hematoencefalickou
bariérou a placentou, kým anorg. zlúč. zle. Príleţitostné poţitie kovovej ortuti nie je škodlivé. Nebezpečné je však najmä zahriatie a rozliatie Hg.
Hg a jej zlúč. sa kumulujú v kostiach, erytrocytoch a vo vlasoch. S postupujúcim vekom sa kumulujú
najmä v krvi, obličkách, pečeni, pľúcach. Koncentrácia v plazme je vyššia ako v erytrocytoch. V
porovnaní s kadmiom je kumulácia Hg v tele menšia a jej koncentrácie sa zniţujú akonáhle prestane
jej prívod. Hg sa vylučuje stolicou, močom, slinami, potom a mlie-kom. Vylučovanie močom je
nepravidelné a trvá dlho. Napr. biol. t0,5 metylortute je ~ 60 – 70 d.
Toxikologický význam ortuti – Hg je neurotropný a psychotropný jed. Toxické účinky zlúč. Hg
závisia od ich mocenstva a org. väzby. Hg mení permeabilitu membrán, v erytrocytoch blokuje
prienik glukózy a deštruuje membránu.
-aminovelulovej, cholínesterázu,
cyto-chróm c a syntézu hému väzbou na skupiny SH. Inhibíciou aktivity enzýmov môţu zlúč. Hg
ovplyvniť biotransformáciu liekov a predlţovať, resp. zvyšovať ich toxickosť. Hg je nefrotoxická.
Vyvoláva nekrózu proximálnych tubulov a renálnu insuficien-ciu s tvorbou inkrustácií vápnika. Príjem
Hg potravinami tento typ otravy nevyvoláva. Prívod Hg môţe potencovať účinky diuretík.
Zdrojom kontaminácie človeka Hg je potrava, ovzdušie al. voda. Silne toxická sú najmä org. zlúč.
(napr. alkyl- a metylortuť) a kovová Hg vo forme pár al. rozpustená v tukoch. Menej jedovaté sú
anorg. zlúč., arylortutnaté zlúč., ortutnaté moridlá, dezinficienciá. Vzhľadom na zlú rozpustnosť sú
málo toxické jednomocné ióny Hg, kt. sa však v bunkách môţu oxidovať na silne toxické dvojmocné
ióny.
V potravinách sú toxické najmä alkyl- a metylortuť nachádzajúca sa v rybách. Ale aj menej jedovaté
zlúč. Hg sa vplyvom planktómu menia na alkylortuť al. metylortuť, kt. potom pre-chádza do mäsa rýb
a i. morských ţivočíchov. Hg sa nachádza vo väčšom mnoţstve aj v pe-čeni a obličkách zvierat.
Koncentráciu Hg v potravinách zvyšuje voda obsahujúca zvyšky moridiel a fungicíd (metyl- a

etylortuť), do kt. sa Hg dostáva z pôdy a z odpadových vôd. Vyššie hodnoty Hg sa zisťujú pri
dobytku po krmení obilím moreným fenylmerkurichloridom (Agronal H‹).
Max. povolená koncentrácia Hg v ţivočíšnych tukoch je 0,001 mg/kg, v tuniakovitých rybách a
konzervách z nich aţ 0,7 mg/kgm, v pitnej vode je 0,001 mg/l. Do ovzdušia sa Hg dostáva
z priemyslových emisií, najmä pri spaľovaní fosilných palív. Významným zdrojom Hg je daţďová
voda. Profesionálne sú expozícii Hg vystavení pracovníci v baniach na Hg, pri výrobe zrkadiel ap.
3
Max. prípustná koncentrácia Hg vo voľnom ovzduší je 0,7 mg/m , v pra-covnom ovzduší
3
3
celosmenová 0,05 mg/m a limitná 0,2 mg/m vzduchu.
Pri alimentárnej otrave vzniká akút. encefalitída so zúţením zorného poľa, neurogénna hluchota,
ataxia dyzartria, dysgrafia, porucha rovnováhy s trasom, poruchami vedomia. Inkubácia je 2 – 5 d,
najčastejšie sú zrakové poruchy, terminálne príznaky sú obrny.
Neurotoxické prejavy vznikajú aj pri chron. expozícii, a to najmä metylortuti. Prejavujú sa periférnymi
nervovými poruchami, neurasténiou, letargiou, senzorickými poruchami, slinením trasom,
eretizmom, poruchami výslovnosti a najmä u detí bolestivosťou končatín a urtikáriárnou
erytrodermiou. Tieto chorn. otravy sa vyskytujú najmä u profesionálne exponovaných jedincov a
detí. Deti otrávených matiek asi za 1 mes. po narodení môţu náhle ochrnúť a neskôr sa môţe u nich
prejaviť úbytok intelektu. Prenatálna expozícia metylortuti môţe byť v neskoršom ţivote príčinou
porúch učenia a abnormálneho správania. Vznikajú lézie mozoč-kových granulárnych buniek a
dorzálnych koreňových ganglií. Po anorg. zlúč. Hg sa tento obraz rozvíja pomaly.
Hromadná otrava s prejavmi neurotoxickosti sa vyskytla v 50. r. v minimatskej zátoke (Japonsko),
kam chem. továrne vypúšťali zlúč. Hg. Morské ţivočíchy z usadenín v bahne ju premenili mikrobiol.
transformáciou morskými rastlinami na metylortuť, kt. sa nahromadila v rybách a mäkkýšov. V
ťaţkých prípadoch tejto minimatskej choroby vznikala slepota, hluchota, kóma a exitus. Opísali sa
malformácie plodov. Obdobné prípady sa vyskytli v Niigate (Japonsko) a v 70. r. v Iraku (10 000
postihnutých, 459 úmrtí), kde bolo príčinou otravy pouţívanie sadbového obilia ošetrovaného
ortuťovými fungicídmi.
Akútna otrava Hg – soli Hg pôsobia korozívne na koţu a sliznice, vyvoláva ťaţkú nauzeu, vracanie,
bolesti brucha, krvavú hnačku, poškodenie obličiek a exitus obyčajne v priebehu 10 d. Inhalácie
prvku môţu vyvolať poškodenie pľúc.
Chronická otrava Hg – prejaví sa stomatitídou, resp. gingivitídou s hypersaliváciou, vypadávaním
zubov, poškodením obličiek (sublimátová oblička), trasom, zášklbmi, kŕčmi končatín, zmenami
osobnosti, depresiami, dráţdivosťou a nervozitou. Fenylortuťové a alkylortuťové zlúč. môţu vyvolať
poleptania a môţu sa resorbovať koţou. Pocity pálenia sa dostavujú s latenciou niekoľkých h a
neupozornia na nebezpečie. Alkyly majú afinitu k mozgovému tkanivu a môţu vyvolať trvalé
poškodenie. Fenyly sú toxickejšie ako anorg. Hg. Antidótom Hg je dimerkaprol (BAL). Hg a jej zlúč.
môţu poškodiť plodnosť muţa.
Sírnik ortutnatý (Hydragryrum sulfuratum rubrum, ČSL 4) hoci je mimoriadne rozp., sa pri aplikácii
v mastiach resorbuje porušenou koţou, penetruje epidermis a vyvoláva zvýšenú koncentráciu Hg
v sére. Preto u osôb s poruchou obličkových funkcií sa lokálna aplikácia mastí s obsahom Hg
®
neodporúča. Pred toxickosťou Hg chráni selén. Antitoxické účinky má aj kys. lipoová (Thioctacid ).
Hg sa dá stanovovať neutrónovou aktivačnou analýzou s rádiochemickou separáciou Biol.
-aminolevulovej. Niekt. autori za spoľahlivý
indikátor expozície pokladajú obsah Hg vo vlasoch.
V rámci prvej pomoci pri otrave Hg moţno pouţiť vajcový bielok s mliekom, kt. môţu čiastočne
2+
vyviazať ióny Hg
na bielkoviny obsahujúce skupiny SH. Lokálne moţno pomocou
2+
formaldehydsulfoxylátu sodného redukovať ióny Hg a zníţiť tak jeho rozpustnosť. Na špecifické

®

vyviazanie Hg sa pouţíva i. m. aplikácia dimerkaprolu (Sulfactin ). Vylučovanie Hg močom
®
vyvoláva 2,3-dimerkaptopropan-1-sulfonát sodný (Unitiol ).
ortuťová intrúzna metóda – kvantit. stanovenie veľkosti pórov a ich objemu v tuhých látkach
(práškoch) a filtračných priehradkach.
ortuťová výbojka – zdroj ultrafialového →žiarenia, pouţívaná vo →fototerapii; →výbojky.
®

Ortyn-Retard – anticholínergikum; →benzilóniumbmorid.
®

Orudis – antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén.
®

Orugesic – antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén.
®

Oruvail – antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén.
®

Orvagil – antiprotozoikum; →metronidazol.
®

Oryvita (Ijaku) – antiulcerózum, antihyperlipoproteinemikum; →-oryzanol.
Oryza (Poaceae) →ryža.
®

Oryzaal (Sankei) – antiulcerózum, antihyperlipoproteinemikum; →-oryzanol.
oryzacidín – C8H13NO5, Mr 203,19; antibiotikum produkované kmeňom Asperigllus oryzae, je to
hygroskopické ihličky, rozp. vo vode, metanole, etanole, izopropanole a horúcom acetóne. O. A
C22H34N4O12 – oranţový amorfný prášok, rozp. v éteri, benzéne, CCl4, metanole, etanole
butylacetáte, chloroforme, pyridíne, dioxáne, kys. octovej, toluéne a xyléne.
oryzalín – 4-(dipropylamino)-3,5-dinitrobenzénsulfónamid, C12H18N4O6S, Mr 346,36; herbicídum (EL
®
®
®
®
119 , Dirimal , Ryzelan , Surflan ).
Oryzalín

-oryzanol – OZ, -OZ, -orizanol, zmes sterolových esterov kys.
ferulovej (kampestrol, -sitosterol, stigmasterol) a
triterpénových
alkoholov
(cykloartanol,
cykloartenol,
24-metylén-cykloartanol,
cyklobranol), extrahovaný z raţových otrúb,
®
kukurice a jačmeňového oleja (Calclate ,
®
®
®
Gammajust 50 , Gamma-Oz , Gammariza ,
®
®
®
®
Gammatsul , Guntrin , Hi-Z , Maspiron ,
®
®
®
®
Oliver , Oryvita , Oryzaal , Thiaminogen ).

os – l. axis.
os, oris, n. – [l.] ústa.
os, ossis, n. – kosť; kostné tkanivo, skelet.
Os acetabuli – acetabulum.
Os acromiale – pohyblivá kosť medzi spina scapulae a epifýzou akromia.

Os acromiale secondarium – okrúhla štruktúra na rtg snímke tesne nad tuberositas humeri.
Os basilare – spodinová kosť, označenie klinovej a záhlavnej kosti.
Os breve – krátka kosť; kosť, kt. hlavné rozmery sú pribliţne rovnaké.
Os calcis – calcaneus, pätová kosť.
Os capitatum – hlavičkatá kosť; kostička distálneho radu zápästných kostí medzi o. trapezoidum a
o. hamatum; →ossa carpi.
Os carpale distale primum – o. trapezoideum.
Os carpale distale quartum – o. hamatum.
Os carpale distale secundum – o. trapezoideum
Os carpale distale tertium – o. capitatum.
Ossa carpalia – ossa carpi.
Ossa carpi – zápästné kosti; 8 kostičiek zápästia (carpus): o. capitatum, o. hamatum, o. lunatum, o.
pisiforme, o. scaphoideum, o. trapezium, o. trapezoideum a o. triquetrum (obr. I).
Obr. I. Ossa carpi – zápästie, záprstie a prsty
ruky. 1 – carpus (súbor 8 zápästných kostí,
uloţených

medzi

kosťami

predlaktia

a

5

záprstnými kosťami); 2 – ossa carpi (zápästné
kosti); 3 – os centrale (samostatná zápästná
kostička medzi os capitatum, os scaphoideum a
os

trapezoideum,

embryového

perzistujúca

obdobia,

scaphoideum);

4

–

obykle
os

niekedy
splýva

s

scaphoideum

z
os
(os

naviculare, členkovitá kosť, medzi os hamatum, os trapezium a os
trapezoideum); 5 – tuberculum ossis scaphoidei (hrbček na dlaňovej strane
kosti, radiálne; je viditeľný pri radiálnej dukcii ruky) ; 6 – os lunatum
(polmesiačikovitá kosť, medzi os scaphoideum a os triquetrum); 7 – os
triquetrum (trojhranná kosť, medzi os hamatum a os lunatum, dorzálne od
os pisiphorme); 8 – os pisiforme (hráškovitá kosť, prikĺbená k os triquetrum
palmárne; pôvodom je to sézamská kostička v šľache m. flexor carpi
ulnaris); 9 – os trapezium (os multangulum majus, väčšia mnohohranná
kosť, medzi os scaphoideum a 1. metakarpom); 10 – tuberculum ossis trapezii (hrbček distálne od tuberculum
ossis scaphoidei, navonok od brázdy pre šľachu m. flexor carpi radialis); 11 – os trapezoideum (os
multangulum minus, lichobeţníková kosť, menšia mnohohranná kosť, medzi 1. metakarpom a os
scapehoideum a medzi os trapezium a os capitatum); 12 – os capitatum (hlavičkatá kosť, centrálne v karpe
medzi 3. metakarpom a os lunatum); 13 – os hamatum (háková kosť, medzi 4. a 5. metakarpom, os capitatum
a os triquetrum); 14 – hamulus ossis hamati (hákovitý výbeţok na dlaňovej ploche os hamatum, distálne od os
pisiforme); 15 – sulcus carpi (priehlbina zäpastnej kostry medzi hrbčekmi os scaphoideum a os trapezium
radiálne a hamulus ossis hamati a os pisiforme ulnárne; priečne retinaculum flexorum dopĺňa tentio ţliabok na
kanál pre šľachy ohýbačov prstov); 16 – metacarpus (súbor 5 záprstných kostí v oblasti dlane a chrbta ruky,
medzi zápästnými kosťami a kosťami prstov); 17 – ossa metacarpi (I – IV, záprstné kosti); 18 – basis
metacarpalis (proximálne rozšírený koniec, bázy zápästnej kosti); 19 – corpus metacarpale (telo záprstnej
kosti); 20 – caput metacarpale (hlavica záprstnej kosti, distálny koniec); 21 – os metacarpale tertium (III.
metakarp, na kt. nadväzuje 3. prst); 22 – processus styloideus (násadcovitý výbeţok); 23 – ossa digitorum,
phalanges (kosti prstov, články prstov); 24 – phalanges (články prstov); 25 – phalanx proximalis (proximálny,

bazálny článok prsta); 26 – phalanx media (stredný článok prsta); 27 – phalanx distalis (tretí, distálny článok
prsta); 28 – tuberositas phalangis distalis (drsnatina na dlaňovej strane rozšíreného distálneho konca 3. prsta.
kde je zakotvené väzivo hmatovej podušky); 29 – basis phalangis (telo článku); 30 – corpus phalangis (telo
článku); 31 – caput phalangis (trochlea phalangis, distálna hlavica článku); 32 – ossa sesamoidea (sézamské
kostičky; drobné kostičky vloţené v šľachách al. väzoch)

Os centrale – centrálna kosť; prídavná kosť vyskytujúca sa niekedy na chrbte zápästia.
Os centrale carpi →ossa carpi.
Os centrale tarsi – o. naviculare.
Os coccygis – coccyx, kostrč malá kosť kaudálne od kríţovej kosti, vzniká zrastením 4 (príp. 5 al.
3) rudimentárnych stavcov; tvorí kaudálny koniec chrbtice.
Os coronae – kosť konského kopyta.
Os costae – o. costale, costa, rebrová kosť.
Os coxae – o. pelvicum, panvová kosť, pozostáva z o. ilium, ischium et pubis (obr. II a III).

Obr. II. Os coxae pravej strany B – zľava: pohľad zvonka, os
coxae mladistvého jedinca a pohľad zvnútra (os pelvicum, panvová kosť pravej strany, pohľad zvnútra;
skladá sa zbedrovej, sedacej a lonovej kosti). 4 – foramen obturatum (veľký otvor obkolesený sedacou
a lonovou kosťou); 5 – acetabulum (kĺbová jamka bedrového kĺbu, utvorená bedrovou, sedacou a lonovou
kosťou); 6 – limbus (margo) acetabuli (okraj acetabula, prerušený v mieste incisura acetabuli); 7 – fossa
acetabuli (najhblšia časť jamky, obklopená kĺbovou plochou, facies lunata); 8 – incisura acetabuli (zárez
acetabula proti foramen obturatum; v záreze je prerušená facies lunata a vybieha tam fossa acetabuli); 9 –
facies lunata (vlastná kĺbová plocha polmesiacovitého tvaru na obvode acetabula); 10 – os ilii (bedrová kosť);
11 – corpus ossis ilii (telo bedrovej kosti; centrálna časť privrátená k acetabulu); 12 – sulcus supracetabularis
(vkleslina nad okrajom acetabula, medzi ním a telom bedrovej kosti); 13 – ala ossis ilii (bedrová lopata)); 14 –
linea arcuata (oblúkovitá hrana oddeľujúca veľkú a malú panvu); 15 – crista iliaca (bedrový hrebeň); 16 –
labium externum (kostná línia po vonkajšom okraji crista iliaca, miesto začiatku m. obliquus externus
abdominis); 17 – tuberculum iliacum (vyvýšené rozšírenie na labium externum cristae iliacae, asi 5 cm za spina
iliaca anterior superior, v mieste spojenia linea glutealis anterior s crista iliaca); 18 – linea intermedia (kostná
línia medzi labium externum a internum; miesto začiatku m. obliquuus internus abdominis); 19 – labium
internum (kostná líénia po vnútornom okraji crista iliaca, meisto začiatku m. transversus abdominis); 20 – spina
iliaca anterior superior (predný horný bedrový tŕň; kostný výstupok na prednom konci crista iliaca; miesto

začiatku m. sartorius); 21 – spina
iliaca anterior inferior (predný dolný
bedrový tŕň; kostný výstupom na
prednom okraji bedrovej kosti; miesto
začiatku m. rectus femoris); 22 –
spina iliaca posterior superior (zadný
horný bedrový tŕň, kostný výstupok
na zadnom konci crista iliaca); 23 –
spina iliaca posterior inferior (zadný
dolný bedrovýtŕň. Kostný výstupok na
hornom

konci

incisura

ischiadica

major); 24 – fossa iliaca (bedrová
jama;

vklesnutá

bedrovej

vnútorná

plocha

–

facies

lopaty);

25

glutaealis (vonkajšia plocha bedrovej
lopaty); 26 – linea glutaealis anterior
(nízka lišta asi v strede bedrovej
lopaty,

kt.

oddeľuje

začiatky

m.

glutaeus medius a minimus); 27 –
linea iliaca posterior (vyvýšená líénia
medzi začiatkami m. glutaeus medius
a maximus); 28 – linea glutaealis
inferior

(kostná

čiara

nad

acetabulom, medzi začiatkami m.
glutaeus

minimus

a m.

rectus

femoris); 29 – facies sacropelvina
(plocha dorzálneho úseku os ilium,
privrátená

k os

sacrum,

s dvoma

ďalej uvedenými útvarmi); 30 – facies
auricularis (styčná plocha v tvare ušnice, pre skĺbenie s os sacrum); 31 – tuberositas iliaca (drsná locha za
facies auricularuis a nad ňou, kde sú pripojené ligamenta sacroiliaca interossea)(podľa Feneisa, 1996)
Obr. III. Os coxae B. Hore: Dolná polovica os coxae pravej strany zvonka a zvnútra; v strede: muţská
a ţenská opanva spredu; dole: panva zhora a z mediálnej strany. Ossa coxae tvoria spolu s kríţovou kosťou
pelvis (panvu); panvou uzavretý priestor sa nazýva cavitas pelvis (panvová dutina) 1 – os ischii (sedacia kosť,
obkolesuje vzadu a dole formaen obturatum); 2 – corpus ossis ischii (telo sedacej kosti; časť za foramen
obturatum); 3 – ramus ossis ischii (rameno sedacej kosti; časť pod foramen obturatum, vpredu zrastená
s ramus inferior ossis pubis); 4 – tuber ischiadicum (hrboľ sedacej kosti, pri dolnom okreji incisura ischiadica
minor); 5 – spina ischiadica (výbeţok medzi

incisura ischiadica major a minor; sedací tŕň); 6 – incisura

ischiadica major (rozsiahly oblúkovitý zárez medzi spina iliaca posterior inferior a spina ischiadica); 7 – incisura
ischiadica minor (menší oblúkovitý zárez medzi spina ischiadica a tuber ischiadicum); 8 – os pubis (lonová
kosť, tvorí predné a dolné ohraničenie foramen obturatum); 9 – corpus ossis pubis (telo lonovej kosti, pred
foramen obturatum); 10 – tuberculum pubicum (hrbolček vpredu a laterálne od symfýzy); 11 – facies
symphysialis (plocha pre symfýzu, ktorou je kosť spojená s druhostrannou os pubis); 12 – crista pubica (lišta od
tuberculum pubicum mediálne k symfýze; miesto úponu m. rectus abdominis); 13 – ramus sup. ossis pubis
(horné rameno lonovej kosti uloţené nad foramen obturatum); 14 – eminentia iliopubica (eminentia iliopectinea,
mierne nadvihnutie na proximálnej časti lonovej kosti); 15 – pecten ossis pubis (ostrý kostný hrebeň idúci
v pokračovaní linea arcuata k tuiberculumm pubicum; miesto začiatku m. pectineus); 16 – crista obturatoria
(hrana od tuberculum pubicum k dolnému okraju incisura acetabuli; miesto začiatku lig. pubofemorale); 17 –
sulcus obturatorius (brázda hore vo formaen obturatum); 18 – tuberculum obturatorium ant. (malý hrbolček

vyčnievajúci do foramen obturatum vpredu pri sulcus obturatorius); 19 – tuberculum obturatorium post.
(nekonštantný hrbolček za sulcus obturatorius); 20 – ramus inf. ossis pubis (dolné rameno lonovej kosti, vpredu
a pod foramen obturatum, od spojenia s os ischii k symfýze); 22 – arcus pubis (lonový oblúk, zaoblený, tupý
uhol ţenskej panvy, tvorený pravou a ľavou lonovou kosťou); 23 – angulus subpubicus (angulus pubicus, ostrý
uhol na muţskej panve tvorený pravou a ľavou lonovou kosťou; u muţa); 24 – pelvis major (veľká panva,
priestor nad linea terminalis medzi bedrovými lopatami obidvoch strán); 25 – pelvis minor (malá panva, priestor
medzi ossa coxae obidvoch strán a kríţovou kosťou, pod linea terminalis); 26 – linea terminalis (panvový
vchod, vchod do malej panvy, ohraničený linea terminalis); 27 – apertura pelvis sup.; 28 – apertura pelvis inf.
(panvový východ, východ malej opanvy, kt. ohraničuje os coccygis, arcus pubis a ligamenta sacrotuberalia); 29
– axis pelvis (os panvy, spojnica stredov všetkých priamych rozmerov malej panvy medzi symfýzou a prednou
plochou kríţovej kosti); 30 – diameter conjugata (spojnica promontoria a zadnej plochy symfýzy, dlhá asi 11
cm); 31 – diameter transversa (priečny panvový rozmer panvového vchodu, za normálnych okolností asi 13
cm); 32 – diameter obliqua (širkmý rozmer panvového vchodu; ide o sakroiliakálneho skĺbenia jednej strany
šikmo dopredu k miestu eminentia iliopubica druhej strany; predstavuje asi 12,5 cm); 33 – inclinatio pelvis
(sklon panvy; uhol medzi rovinou panvového vchodu a horizontálnou rovinou)(podľa Feneisa, 1996)

Ossa cranialia – ossa cranii.
Ossa cranii – ossa cranialia, kosti lebky: o. occipitale, ossa sphenoidalia, ossa temporalia, ossa
parietalia, o. frontale, o. ethmoidale, o. lacrimale, o. nasale, conchae nasales a vomer.
Os cuboideum – kockovitá kosť, kocka, má nepravidelný tvar. Nachádza sa na laterálnej strane
priehlavku medzi pätovou kosťou a 4. a 5. predpriehlavkovou kosťou. Proximálne má prehnutú
styčnú plôšku pre pätovú kosť, distálne 2 ploché a fibulárne mierne odklonené fazety pre IV. a V.
metatarzus, na tíbiovom okraji plôšku pre os cuneiforme III. Na fibulovej strane sa začína brázda, kt.
sa prehĺbuje na stupajovú stranu do sulcus nn. fibularis longi, proximálne od tejto brázdy je hrbolček,
tuberositas ossis cuboides (úpon pre ligg. calcaneo-cuboidea).
Os cuneiforme intermedium – o. cuneiforme tertium, intermediárna klinovitá kosť, najmenšia z 3
priehlavkových kostičiek uloţená mediálne od kockovitej kosti medzi o. naviculare a prvými 3
predpriehlavkovými kosťami.
Os cuneiforme laterale – o. cuneiforme tertium, bočná klinovitá kosť, najlaterálnejšia z 3 klinovitých
priehlavkových kostí uloţená medzi o. cuboideum, o. naviculare a prvými 3 predpriehlavkovými
kosťami.
Os cuneiforme mediale – os cuneiforme primum, stredná klinovitá kosť: najväčšia z 3 klinovitých
kostí priehlavku uloţená mediálne od kockovitej kosti medzi o. naviculae a prvými 3 metatarzálnymi
kosťami.
Os cuneiforme primum – os cuneiforme mediale, prvá (najväčšia) klinovitá kosť, obracia sa ostrou
hranou chrbta nohy. Proximálne ma styčnú plôšku pre os naviculare, distálne plôšku (na fibulovom
okraji vykrojenú) pre palcovú priehlavkovú kosť. Na fibulovej strane má trojcípu plôšku pre os
cuneiforme secundum a pred ňou plôšku pre okraj bázy II. predpriehlavkovej kosti.
Os cuneiforme secundum – o. cuneiforme intermedium, druhá (najmenšia) klinovitá kosť, má
zreteľne tvar klinu, kt. smeruje hranou plantárne. Proximálne a distálne je ukončená rovnými
plôškami pre os naviculare a metatarsus II. Po bokoch má polmesiacovitú plôšku pre os cuneiforme
I a úzku plôšku pre os cuneiforme III.
Os cuneiforme tertium – o. cuneiforme laterale, tretia klinovitá kosť, vybieha taktieţ hranou
plantárne. Proximálna styčná plôška je pre os naviculare, distálna pre metatarsus III, tibiálne je
plôška pre os cuneiforme II a úzka plôška pre okraj bázy II. metatarzu.

Ossa digitorum manus – kosti prstov ruky, syn. phalanges digitorum manus, články prstov ruky: 14
kostí, kt. tvoria kostru prstov – 3 pre palec a 3 pre kaţdý prst.
Ossa digitorum pedis – kosti prstov nohy, syn. phalanges digitorum pedis články prstov nohy: kosti
tvoriace kostru nohy – 3 pre palec a často aj 5. prst a 3 pre ostatrné prsty.
Os epithymanicum – kosť raného embryového vývoja, z kt. vzniká zadná časť šupiny a sčasti aj
cellulae mastoideae.
Os ethmoidale – čuchová kosť, riečica, časť lebkovej bázy. Je to kockovitá kosť uloţená medzi
očnicami a pozostávajúca z lamina cribrosa, lamina perpendicularis a párových massae laterales.
O. e. sa tvorí v chrupkovej capsula ethmoidea. Skladá sa z 3 hlavných častí: 1. lamina cribriformis;
2. lamina mediana; 3. labyrynthi ethmoidei.
Lamina cribriformis – syn. lamina horizontalis, dierkovaná platnička, tenká vodorovná doštička,
uloţená pred strednou časťou malých krídel klinovej kosti, vsadená do zárezu medzi partes orbitales
ossis frontalis, Je prederavená veľkým počtom otvorčekov pre vlákna čuchového nervu (fila
radicularia n. olfactoriiá) a vetvičky n. et a. ethmoidea anterior. V strednej čiare platničky sa do lebky
dvíha výbeţok, crista galli, na kt. sa pripája väzivový pás, vsunutý medzi mozgové hemisféry (tzv.
falx cerebri).
Lamina mediana – syn. lamina perpendicularis, zvislá platnička, kt. tvorí v strednej rovine hornú časť
nosovej priehradky. Ventrokraniálne sa dotýka nosových kostičiek, dorzokraniálne klinovej kosti,
dorzokaudálne sa stýka s čerieslom; kaudálny okraj sa dotýka chrupavčitej priehradky nosa, na
macerovanej kosti je voľný.
Labyrinthi ethmoidei – dva postranné čuchové labyrinty, kt. tvoria rad tenkostenných duti-niek, sinus
ethmoidei (cellulae ethmoideae), kt. súvisia s nosovou dutinou. Bočné ohraničenie labyrintu tvorí
papierovo tenká lamina orbitalis (l. papyracea), privrátená do očnice. Ventrálne sa dotýka slznej
kostičky, kraniálne čelových kostí, dorzálne malých krídel a kaudálne čeľusti. Dutinky labyrintu sa
delia na sinus ethmoidei ant. et post., a to podľa toho, či ústia do nosovej dutiny pod strednou
nosovou mušľou al. nad ňou. Mediálna plocha labyritnu je privrátená do nosovej dutiny, z nej sa
proti septu nosa vykleňujú nosové mušle, concha nasalis sup., a pod ňou väčšia concha nasalis
media. Počas vývoja je nad concha nasalis sup. ešte naznačená concha nasalis suprema, kt. sek.
zakrpatieva.
Concha nasalis media vysiela na dolnom obvode štíhly výbeţok, kt. sa dotýka dolnej nosovej mušle
(concha nasalis inferior); nazýva sa proc. uncinatus. Z bočnej steny sa vykleňuje jeden z predných
čuchových sínusov, tzv. bulla ethmoidea, proti proc. uncinatus.
O. e. sa začína osifikovať v 5. plodovom mes., a to najprv v základe concha media a partes
laterales. Budúca lamina cribriformis sa začína osifikovať krátko po narodení, najprv vzadu, a je
úplne kostná v 2. r. V priamom pokračovaní lamina cribriformis osifikuje lamina mediana, kt. sa do
kontaktu s vomerom dostáva však aţ koncom rastového obdobia. V crista galli sa zjavuje
samostatné jadro aţ v 2. r. a zrastá do kocna 4. r. Cellulae ethmoideae sa utvárajú v 2. r. ako plytké
výklenky široko od seba oddelené a zaoblené. Aţ v neskoršom veku sa zväčšujú a cellulae sa
začínajú nachádzať tesne na sebe. V puberte nadobúdajú definitívny tvar, niekedy sa zväčšujú aj
potom
a
zasahujú
do
susedných kostí.
Obr. IV A. Zľava: os lacrimale,
ľavostranná dolná nosová
mušľa a vomer; pohľad z
laterálnej strany
a spredu

sprava

Obr. IV B. Zľava: os

ethmoidal
e sprava a
ľavá polovica bez lamina perpendicularis,
pohľad z mediálnej strany
Obr. V C. Zľava: os ethmopidale zozadu a zhora
2 – lamina cribosa et foramina cribrosa (dierkovaná platnička čuchovej kosti v strednej čiare pozdĺţne, hranica
medzi cavum nasi a prednou lebkovou jamou; jej otvorčekmi prechádzajú vlákna čuchového nervu); 3 – crista
galli (kostný hrebeň, kt. vyčnieva vpredu v strednej čiare do lebkovej dutiny; naň sa pripája falx cerebri); 4 – ala
cristae galli (párový krídelkovitý výbeţok, kt. spája crista galli s crista frontalis čelovej kosti); 5 – lamina
perpendicularis (zvislá platnička, kt. zostupuje od laminacribrosa v strednej čiare; tvorí hlavnú časť kostnej
septum nasi); 6 – labyrinthus ethmoidalis (čuchový labyrint, súborné označenie pre čuchové dutinky medzi
orbitou a cavum nasi); 7 – cellulae ethmoidale (čuchové dutinky); 8 – infundibulum ethmoidale (úzka pozdĺţna
vkleslina pod strednou nosovou mušľou, medzi proc. uncinatus a bulla ethmoidalis, kam ústi sinus frontalis,
sinus maxillaris a predné čuchové dutinky); 9 – hiatus semilunaris (ústie infundibula obrátené od cavum nasi);
10 – bulla ethmoidalis (predná, nápadne väčšia a prominujúca dutinka čuchovej kosti, kt. zuţuje infundibulum
ethmoidale); 11 – lamina orbitalis (lamina papyracea, veľmi tenká kostná platnička, kt. sa zúčastňuje na tvorbe
mediálnej steny očnice a kryje čuchové dutinky); 12 – foramina ethmoidalia (otvory al. brázdy na hranici čelovej
kosti pre výstup nn., aa. et vv. ethmoidales z očnice); 13 – concha nasalis suprema (najkraniálnejšia,
rudimentárna nosová mušľa); 14 – concha nasalis superior (horná nosová mušľa); 15 – concha nasalis media
(stredná nosová mušľa); 16 – proc. uncinatus (štíhly výbeţok, kt. smeruje ako háčik dorzokaudálne; spája sa s
concha nasalis inferior; pokrýva ho stredná mušľa a zuţuje hiatus semilunaris); 17 – concha nasalis inf. (dolná
nosová mušľa; samostatná kosť, na laterálnej stene nosovej dutiny); 18 – proc. lacrimalis (výbeţok
ventrokraniálne k slznej kosti); 19 – proc. maxillaris (výbeţok laterálne a dole, kt. sa dolná mušľa pripája na
dolný obvod hiatus maxillaris; tvorí časť mediálnej steny čeľusťovej dutiny); 20 – proc. ethmoidalis (výbeţok
kraniálne spojený s proc. uncinatus čuchovej kosti); 21 – os lacrimale (slzná kosť, leţí pred lamina orbitalis
ossis ethmoidis); 22 – crista lacrimalis post. (lišta, kt. ohraničuje vzadu vstup do canalis nasolacrimalis); 23 –
sulcus lacrimalis (ţliabok, kde sa začína canalis nasolacrimalis); 24 – hamulus lacrimalis (háčkovitý dolný okraj
vstupu do canalis nasolacrimalis); 25 – fossa sacci lacrimalis (jamka, kt. tvorí začiatok canalis nasolacrimalis,
rozšírený pre slzný vak); 26 – os nasale (nosová kosť, párová kosť medzi pravou a ľavou čeľusťou, kraniálne
pripojená k os frontale); 27 – sulcus ethmoidalis (ţliabok na spodnej strane nosovej kosti

pre r. nasalis

externus z n. ethmoidalis anterior); 27a – foramina nasalia (nekonštantné otvorčeky na priechod vetvičiek z n.
ethmoidalis anterior al. z jeho r. nasalis externus a na cievy); 28 – vomer (čerieslo, nepárová kosť, kt. tvorí
zadnú dolnú časť nosovej priehradky; leţí medzi klinovou, podnebnou kosťou, čeľusťou a lamina
perpendicularis čuchovej kosti); 29 – ala vomeris (párové lamela v tvare krídielka pri hornom okraji čeriesla,
spája čerieslo s klinovou a podnebnou kosťou); 30 – sulcus vomeris (šikmá brázda na bočných plochách

čeriesla pre n. nasopalatinus a sprievodné cievy); 30a – crista choanalis vomeris (zadná hrana čeriesla,
viditeľná medzi choanami); 30b – pars cuneiformis vomeris (klinovitá zvislá časť čeriesla),

Ossa facialia – ossa faciei, kosti tvárovej časti lebky: maxillae, o. palatinum, o. zygomaticum,
mandibula a o. hyoideum.
Os femorale – femur.

Ossa fonticulorum – ossa suturalia, kosti švov,
často prítomné vo fontanelách.
Os frontale – čelová kosť; nepárová kosť, tvoriaca
prednú časť lebky a kostru čela; vzniká z 2 polovíc,
niekedy v dospelosti pretrváva deliaca čiara (sutura
metopica).
Obr. V A – Os frontale spredu
Obr. V B – Os frontale zozadu
Obr. V C – Os frontale zdola
2 – squama frontalis (šupina čelovej kosti); 3 – facies externa (vonkajšia plocha čelovej kosti); 4 – tuber frontale
(eminentia frontalis, párový hrboľ čelovej kosti); 5 – arcus superciliaris (nadočnicový oblúk, kostný val nad
horným okrajom očnice); 6 – glabella (políčko medzi obidvoma nadočnicovými oblúkmi); 6a – sutura frontalis
(niekedy pretrvávajúci šev medzi pôvodne samostatnou pravou a ľavou polovicou čelovej kosti); 7 – margo
supraorbitalis (horný okraj očnice); 8 – incisura supraorbitalis (foramen supraorbitale (zárez al. otvor v hornom
okraji očnice pre a. supraorbitalis a r. lateralis n. supraorbitalis; miesto pohmatového vyšetrenia prvej vetvy n.
trigeminus); 9 – incisura frontalis/foramen frontale (zárez al. otvor mediálne od predchádzajúceho pre a.
supratrochlearis a r. medialis n. supraorbitalis); 10 – facies temporalis (bočná vonkajšia plocha čelovej kosti,
obrátená di spánkovej jamy); 11 – margo parietalis (dozadu smerujú okraj šupiny čelovej kosti, spojený švom s
os parietale); 12 – linea temporalis (pokračovanie linea temporalis inferior temennej kosti); 13 – proc.
zygomaticus (výbeţok navonok od orbity na spojenie s os zygomaticum); 14 – facies interna (vnútorná plocha
čelovej kosti privrátená k mozgu); 15 – crista frontalis (kostný hrebeň na pripojenie falx cerebri; prebieha v
strednej čiare na vnútornej ploche čelovej kosti); 16 – sulcus sinus sagittalis superioris (ţliabok pre sinus
sagittalis superior prebiehajúci kraniálne v pokračovaní crista frontalis); 17 – foramen caecum (väčšinou slepý
kanálik za crista frontalis; keď ostáva priechodný, obsahuje prídavné emissarium); 17a – sutura frontalis (sutura
metopica, nezrastený čelový šev, spája vývojovo samostatne párové čelové kosti); 18 – pars nasalis (stredný

úsek kosti medzi obidvoma partes orbitales); 19 – spina nasalis (hrot vyčnievajú z pars nasalis v strednej čiare
ventrokaudálne); 20 – margo nasalis (pílovitý kaudálny okraj pars nasalis, kde sa pripája pravé a ľavé os
nasale); 21 – pars orbitalis (párová časť čelovej kosti tvoriaca strop očnice); 22 – facies orbitalis (plocha
očnicovej časti čelovej kosti, obrátená do orbity); 23 – spina trochlearis (nekonštantný malý výbeţok pre m.
obliquus superior, vpredu na prechode mediálnej steny a stropu očnice); 24 – fovea trochlearis (malá jamka na
pripojenie väzivového putka kladky m. obliquus superior); 25 – foramina ethmoidalia (otvory pre rovnomenné
nervy); 26 – fossa glandulae lacrimalis (jamka pre slznú ţľazu vpredu v hornom vonkajšom uhle očnice); 27 –
incisura ethmoidalis (zárez medzi pravou a ľavou pars orbitalis, kde sa pripája lamina cribrosa čuchovej kosti);
28 – sinus forntalis (dutina čelovej kosti; je priemerne 3 cm vysoká, 2,5 cm široká a má predozadný rozmer 1,8
cm; zasahuje pritom do stropu očnice); 29 – apertura sinus frontalis (mediálne v spodine dutiny čelovej kosti
uloţený otvor na odtok sekrétu do nosovej dutiny – do infundibulum ethmoidale pod strednou nosovou mušľou);
30 – septum intersinuale frontale (septum sinuum frontalium, priehradka medzi pravou a ľavou dutinou čelovej
kosti)(podľa Feneisa, 1996)

Os hamatum – háková kosť; stredná kosť distálneho radu zápästných kostí; →ossa carpi.
Os hyoiduem – [l.] jazylka, kosť splanchnokránia, tvaru ostrohy uloţená na spodine jazyka, tesne
nad cartilago thyroidea, na krku medzi bradou a hrtanom, zavesená väzmi na proc. styloides
spánkovej kosti pomocou lig. stylohyoideum. Jazylku podopiera jazyk a je miestom začiatku
početných svalov. Skladá sa z tela (corpus ossis hyoidis), strednej rozšírenej časti, z kt. vybiehajú
dva páry rohov, kraniálnejšie malé a kaudálnejšie veľké rohy.
Corpus má tvar platničky priečne postavené. Predná plochá je konvexná a rozdelená hranou na
horný a dolný oddiel, často ešte v strednej čiare zvislou hranou. Zadná plocha je konkávna. Telo
jazylky vzniká splynutím nepárovej spony 2. a 3. ţiabrového oblúka.
Veľké rohy (cornua majora) smerujú dorzálne ako pokračovanie tela jazylky, sú dlhé a na konci
paličkovito zhrubnuté pre úpon lig. thyroideum. Z nich hore odstupujú svalové zväzky do jazyka, m.
hyoglossus. Cornua majora vznikajú z 3. ţiabrového oblúka. Od kaudálneho okraja tela jazylky a od
okraja cornua majora sa začína väzivová membrana hyothyreoidea, kt. sa pripája k jazyku najväčšia
z hrtanových chrupiek, štítna chrupavka (cartilago thyreoidea). K jazylke sa pripájajú početné svaly,
kt. idú nahor (do jazyka, čeľuste, hltanovej steny), kaudálne (k hrtanovým chrupavkám, k hrudnej
kosti a lopatke). Činnosť týchto svalov sa poloha jazylky na krku mení. V lig. stylohyoidem sa
vyskytuje v dospelosti niekedy 1 – 2 kostičky, kt. sú obdobou kostičiek niektorých cicavcov.
Malé rohy (cornua minora) sú krátke, valčekovité aţ kuţeľovité, smerujú kraniálne, v detstve dlho
chrupavčité a obyčajne aţ do staroby pripojené pohyblivo väzivom k telu jazylky. Na cornua minora
sa pripája lig. stylohyoideum. Cornua minora vznikajú z hyoidu (2. ţiabrový oblúk). V tele jazylky sa
zjavuje jedno jadro krátko pred narodením, v cornua majora vzniká po jednom jadre taktieţ pred
narodením, inak ostáva jazylka u novorodenca a v detskom veku dlho chrupková. Jadra v cornua
minora sa zjavujú postnatálne asi v 1. r. Na konci rastového obdobia majú cornua majora i minora
samostatné prídavné jadrá. Cornua majora zrastajú s telom jazylky koncom rastového obdobia. Aţ
do staroby bývajú malé rohy pohyblivo pripojené k telu jazylky pomocou väziva. Na malé rohy sa
upína lig. stylohyoideum, kt. spája jazylka s processus styloideus spánkovej kosti. Jazylka u
novorodenca je pomerne veľká a najmä jej cornua majora sú pomerne dlhé.
Os iliacum – o. ilii, o. ilium, bedrová kosť, rozšírená horná časť panvovej kosti; v ranom štádiu
vývoja je to samostatná kosť. Corpus o. i. je časť p., kt. sa zúčastňuje na utvorení bedrovej jamky.
Smerom nahor sa rozlišuje bedrová lopata, ala ossis iliaci. Jej vnútorná plocha je hladká a vyhĺbená
do bedrovej jamy, fossa iliaca. Dorzálnym smerom je na nej drsná facies auricularis, povlečená
chrupavkou, pre kríţovobedrový kĺb. Za facies auricularis je rozsiahla drsnatina, tuberositas iliaca,
pre úpon väzov (ligg. sacroiliaca). Smerom do panvy zahýba okraj bedrovej jamy do oblúkovej linea
arcuata. Kraniálny okraj bedrovej lopaty tvorí bedrový hrebeň, crista iliaca, kt. sa vo ventrálnej časti

vykleňuje laterálne, v dorzálnej časti mediálne. Hrebeň bedrovej kosti je na ţivom hmatateľný a
ventrálne sa končí hmatateľným (u chudých i viditeľným) predným bedrovým tŕňom, spina iliaca
ventralis. Bedrový hrebeň je zdrnený a moţno na ňom pozorovať tri súbeţné drsné čiary: labium
externum, linea interme-dia a labium internum, určené pre úpony plochých brušných svalov. Na
vonkajšej strane, asi vo ventrálnej štvrtine je hrebeň v jednom mieste zhrubnutý: tzv. tuberculum
glutaeum anterior Waldeyeri.
Od spina iliaca anterior sa začína lig. inguinale a m. sartorius. Pod ním je bedrový hrbolček,
tuberculum iliacum, od kt. sa začína časť m. rectus femoris a puzdro bedrového kĺbu.
Na dorzálnej strane sa končí bedrový hrebeň na spina iliaca posterior superior a pod ňou menším
hrbolčekom, spina iliaca posterior inferior. Pod týmto hrbolčekom má o. i. oblúkovitý zárez, incisura
ischiadica major, kt. pokračuje plynule aţ na sedaciu kosť do tŕňa, tzv. spina ossis ischiadici.
Na vonkajšej strane bedrovej kosti sú 3 drsné, oblúkovité čiary, individuálne rôzne utvorené: linea
glutaea posterior (dorsalis), linea glutaeaanterior (cranialis) a linea glutaea inferior
(supraacetabularius). Sú to hranice medzi pásmi, v kt. sa začínajú sedacie svaly (mm. glutaei); →os
coxae.
Os incae – o. interparietale.
Os incisivum – medzičeľusť, časť maxily, nesúca rezáky; vzniká z premaxilky, kt. neskôr splýva s
maxilou; pri niekt. stavovcoch pretrváva ako nezávislá kosť.
Os innominatum – bezmenná kosť, o. coxae.
Os intercuneiforme – nekoštantná kosť uloţená medzi o. cuneiforme mediale a o. inter-mediale.
Os intermedium – o. lunatum.
Os intermetatarseum – nekonštantná prídavná kosť uloţená medzi proximálnymi koncami 1. a 2.
predpriehlavkovou kosťou.
Os interparietale – časť šupiny záhlavnej kosti leţiaca nad najvyššou linea nuchalis, keď je táto
časť samostatná po celý ţivot.
Os irregulare – nepravidelná kosť, nezatriedená medzi dlhé, krátke ani ploché kosti; patria sem
lebkové kosti, panvové kosti a stavce.
Os ischii – sedacia kosť, dolná zadná časť panvových kostí, je uţ vo včasnom štádiu vývoja
samostatná. Skladá sa z tela, corpus ossis ischii, zúčastnená na kĺbovej jamke, a z ramena, ramus
ossis ischii, tvaru L, na kt. sa rozoznáva širšia a zadná pars acetabularis a uţšia predná pars
pubica. Obidve časti prechádzajú do seba drsným sedacím hrboľom, tuber ossis ischii. Nad hrboľom
je plytká incisura ischiadica minor, kraniálne ohraničená tŕňom, spina ossis ischii (miesto pre úpon
lig. sacrospinale). Na sedacom hrboli sa začinajú zadné stehnové svaly (caput longum m. bicipitis
femoris, m. semitendineus, m. semimembranaceus); →os coxae.
Os lacrimale – slzná kosť, tenká miskovitá kosť na prednej strane mediálnej steny očnice, spája sa
s čelovou kosťou, riečicou, maxilou a dolnou nosovou mušľou.
Os longum – dlhá kosť; kosť, kt. dĺţka presahuje šírku a hrúbku.
Os lunatum – mesiačkovitá kosť, kosť v proximálnom rade zápästia medzi os. scaphoideum a os
triquetrum; →ossa carpi.
Os magnum – o. capitatum.
Ossa manus – kosti ruky: zápästné, záprstné kosti a články.
Os mastoideum – pars mastoidea ossis temporalis.

Ossa membri inferioris – kosti dolnej končatiny: os coxae, panva, patela, tíbia, priehlavok,
prepriehlavok a články.
Ossa membri superioris – kosti hornej končatiny: humerus, radius, ulna, zápästie, záprstie
a články.
Ossa metacarpalia – ossa metacarpi, kosti zápästia, 5 valcovitých kostí zápästia, kt. proximálne
spojené so záprstnymi kosťami, distálne s proximálnymi článkami prstov; rátajú sa od palca; →ossa
carpi.
Os metacarpi tertium – tretia al. stredná záprstná kosť, kt. predstavuje processus styloideus na
dorzálnej ploche radiálnej strany jej základne; →ossa carpi.
Ossa metatarsi – ossa metatarsalia, predpriehlavkové kosti, 5 kostičiek uloţených medzi
priehlavkom a článkami prstov, rátajú sa od mediálnej k najlaterálnejšej. Skladajú sa z bázy, tela a
hlavičky. Bázy sú s výnimkou I. metatarzu opatrené skoro rovnými styčnými plôškami pre
predpriehlavkové kosti a na obidvoch bokoch majú plôšky pre kĺbové spojenie medzi sebou. Telá sú
väčšinou zoablene trojboké a distálne sa zuţujú. Hlavičky majú konvexné styčné plôšky, kt. sa
predlţujú na plantárnu stranu, kde obyčajne vybiehajú do dvoch jazýčkov. Zo strán sú hlavičky
stlačené.
Tela metatarzov osifikujú od 3. fetálneho mes. Jadrá epifýz sa zjavujú v 2. – 3. r. (často aj skôr) a
zrastajú s telami matetarzov medzi 15. – 18 r. Metatarzus I má epifýzu na proximál-nom konci,
metatarzy II aţ IV na distálnom konci. Často sa zjavujú aj pseudoepifýzy. Tuberositas metatarsi V
má samostatné prídavné jadro, kt. môţe niekedy perzistovať ako samostatná kostička (,,os
Vesalianum“).
Metatarsus I je krátky a hrubý. Báza má konkávnu styčnú plôšku obličkovitého tvaru pre os
cuneiforme I. Na plantárnom okraji bázy sú dve drsnatiny, tibiálne pre úpon m. tibialis anterior a
fibulárne pre m. fibularis longus. Capitulum má na plantárnej strane brázdy od sézamských
kostičiek.
Metatarsus II je z metatarzov najdlhší a svojou bázou zasahuje proximálne, tak ţe je zasadený do
zárezu medzi všetkými troma ossa cuneiformia. Na fibulárnej strane je na báze styčná plôška pre III.
metatarzu, často rozdvojená.
Metatarsus III má na báze fazetu pre os cuneiforme III, tibiálne dve plôšky pre II, a fibulárne jednu
plôšku pre IV. metatarzus.
Metatarsus IV je o niečo kratší, má na báze fazetu pre os cuboideum a po stranách po jednej fazete
k susedným metatarzom.
Metatarsus V – priaty predpriehlavok, má plôšky pre os cuboideum a metatarsus IV, na fibulárnom
okraji bázy vybieha do hmatného hrbolčeka, tuberositas metatarsi quinti, kde sa upína šľacha m.
fibularis brevis. Foramina nutritia sú na fibulovej strane tiel okrem V. metatarzu, kde je foramen na
tíbiovej strane. Foramina smerujú proximálne, len na palcovom metatarze distálne. Metatarsus I má
epifýzu proximálne, ostatné metatarzy distálne.
Os multangulum majus – veľká mnohohranná kosť, o. trapezium.
Os multangium minus – malá mnohohranná kosť, o. trapezoideum.
Os nasale – nosová kosť, párové, pozdĺţne kosti, kt. spoločne tvoria chrbát nosa.
Os naviculare manus – o. scaphoideum.
Os naviculare pedis – člnkovitá kosť nohy, vajcovitá kosť priehlavku, uloţená medzi členkovou
kosťou a 3 ossa cuneiforia. Proximálne má oválnu a konkávnu styčnú plôšku pre caput tali, distálne

3 ploché klbové fazety pre 3 klinovité kostičky. Na tíbiovej strane má pod koţou hmatný hrbolček,
tuberositas ossis navicularis, na kt. sa upína lig. calcaneonaviculare a časť šľachy m. tibialis
posterior.
Os naviculare pedis retardatum – Köhlerova choroba.
Os occipitale – záhlavná, nepárová trapezoidná kosť, časť →neurokránia, uloţená v zadnej
a dolnej časti lebky, spojená s 2 temennými a 2 spánkovými kosťami, klinovou kosťou a atlasom;
nachádza sa v nej foramen magnum (foramen occipitale magnum). Časť záhlavnej kosti uloţená
ventrálne od veľkého záhlavného otvoru sa nazýva pars basilaris (corpus ossis occipitalis),
postranné časti partes laterales ossis occipitalis, časť uloţená dorzálne a vyklenutá dozadu je
squama occipitalis. Tieto štyri oddiely sú pôvodne rozdelené chrupkou a zod-povedajú štyrom
kostiam, z kt. z. k. fylogeneticky vznikla (basioccipitale, occipitalia lateralia, supraoccipitale).
Chrupkovité hranice miznú okolo 4. – 7. r.
Pars basilaris ossis occipitalis je na dorzálnej strane ľahko prehĺbená (clivus) a dopredu sa spája s
klínovou kosťou, v detstve chrupkovitej (synchrondrosis sphenooccipitalis seu basialis), neskôr s
ňou priamo zrastá. Na spodnej strane bazálnej časti je v strednej čiare hltanový hrbolček
(tuberculum pharyngeum), úpon raphe pharyngis.
Na laterálnych častiach sú bazálne kĺbové hlavice (condyli occipitales), kt. sú prevŕtané otvorčekom
pre XII. n. (canalis n. hypoglossi). Na dorzálnom okraji kondylov je fossa condylaris, v kt. býva
canalis condylaris pre spojku extrakraniálnych a intrakraniálnych ţíl.
Na vonkajšej strane pars lateralis je plytký zárez (incisura jugularis), kt. sa s podobným zárezom
spánkovej kosti dopĺňa do foramen jugulare. Týmto otvorom prechádza v dorzolaterálnej časti ţilový
splav, kt. vedie do jugulárnej ţily, vo ventrolaterálnej časti vychádzajú z dutiny n. XI (n. accessorius),
X (n. vagus) a IX (n. glossopharyngeus).
Záhlavná šupina (squama occipitalis) sa vykleňuje dozadu a navonok má hrboľ (protuberantia
occipitalis externa), na kt. sa upína šijový väz (septum nuchae). Od protuberantia occipitalis externa
na obidve strany sa rozbiehajú drsné čiary: a) linea nuchalis supraterminalis seu l. nuchae suprema,
b) linea nuchalis terminalis seu l. nuchae superior, na kt. sa upínajú m. trapesius a m.
sternocleidomastoideus, c) linea plani nuchalis seu l. nuchae inferior, na kt. sa upínajú krátke
subokcipitálne svaly. Oblasť kosti pod protuberantia occipitalis externa sa nazýva planum nuchale.
Okraj šupiny je zubatý a vybieha na spôsob obráteného V medzi temenné kosti (margo
lambdoideus). Pri lambdovitom okraji sú často vsunuté drobné kostičky (ossa suturarum Wormiana).
Horná časť záhlavnej šupiny osifikuje vo väzive samostatne; hranice medzi ňou a ostatnou šupinou
býva niekedy viditeľná ako tzv. sutura mendosa. Niekedy ostáva časť al. celá horná šupina, kt.
osifikovala vo väzive, trvale oddelená od spodnej časti šupiny švom, čím vzniká samostatná kosť,
tzv. os interparietale (os incae), príp. 2 – 3 samostatné kosti (os interparietale bipartitum,
tripartitum). Na vrchole záhlavnej šupiny
bývajú
2
malé
kostičky
(ossa

praeinterparietalia), inokedy splývajú v jedinú kostičku. Prechodne sa vo fetálnom období zjavuje pri
zadnom obvode foramen magnum samostatná kostička (ossiculum Kerckringi). Na ventrálnom
obvode foramen magnum býva kĺbová plôška (condylus tertius), o kt. sa opiera hrot dens
(epistropheus).

Obr. VI – Ossa cranii (kosti lebky) – os occipitale (záhlavná kosť, leţí medzi klinovou, spánkovými
a temennými kosťami). 3 – foramen magnum (záhlavný otvor pre prichod predlţenej miechy, ciev a nervov); 4 –
basion (kraniometrický bod na báze záhlavnej kosti, v strede predného okraja foramen magnum); 5 – opisthion
(kraniometrický bod v strede najdorzálnejšie vyčnievajúceho vyklenutia šupiny záhlavnej kosti); 6 – pars
basilaris (báza čiţe telo kosti, časť pred záhlavným otvorom); 6a – clivus (plocha na vnútornej strane záhlavnej
kosti medzi foramen magnum a sella turcica); 7 – sulcus sinus petrosi inferioris (odtlačok sinus petrosus
inferior); 8 – tuberculum pharyngeum (hrbolček na spodnej ploche záhlavnej kosti, kam sa pripája raphe
pharyngis); 9 – pars lateralis (bočná časť kosti, uloţená navonok od záhlavného otvoru); 10 – squama
occipitalis (šupina záhlavnej kosti; časť kosti za záhlavným otvorom); 11 – margo mastoideus (okraj spojený so
spánkovou kosťou); 12 – margo lambdoideus (okraj spojený lambdovým švom s temennými kosťami); 13 – os
interparietale (variácia, pri kt. je švami oddelená pribliţne horná polovica šupiny záhlavnej kosti: os Incae); 14 –
condylus occipitalis (párový vyvýšený kĺbový výstupok, kondyl, pre skĺbenie s atlasom); 15 – canalis condylaris
(kanálik za kondylom záhlavnej kosti pre prídavný ţilový odtok z lebkovej dutiny); 16 – canalis hypoglossi
(kanál pre XII. hlavový nerv, prebiehajúcii ventrolaterálne pri záhlavnom otvore naprieč bázy kondylu); 17 –
fossa condylaris (jamka za kondylom, kde vyúsťuje canalis condylaris); 18 – tuberculum jugulare (vyvýšenie na
vnútornej strane záhlavnej kosti nad canalis hypoglossi); 19 – incisura jugularis (záhyb okraja záhlavnej kosti,
lemujúci foramen jugulare); 20 – processus jugularis (laterálny výbeţok pri zadnom okraji incisura jugularis,
viditeľný zvonka i zvnútra; zodpovedá priečnemu výbeţku stavca); 21 – processus intrajugularis (výbeţok do
incisura jugularis; rozdeľuje niekedy foramen jugulare na dorzolaterálny úsek pre v. jugularis int.
a ventromediálny úsek pre nervy); 22 – protuberantuia occipitalis int. (na ţivom hmatný výstupok záhlavnej
kosti v strede šupiny); 23 – inion (antropologický merný bod zodpovedajúci protuberantia occipitalis externa);
24 – crista occipitalis ext. (variabilné hrebeňovité vyvýšenie v predĺţení protuberantia occipitalis externa
k foramen magnum); 25 – linea nuchalis suprema (nízka priečna lišta vybiehajúca oblúkovite laterálne, od
horného okraja protuberantia occipitalis externa; miesto začiatku m. epicranius, jeho venter occipitalis); 26 –
linea nuchalis superior (priečna lišta vo výške protuberantia occipitalis externa; medzi ňou a linea nuchalis
suprema je miesto úponu trapézového svalu); 27 – linea nuchalis inf. (priečna lišta medzi linea nuchalis
superior a záhlavným otvorom; medzi ňou a linea nuchalis superior je úponové miesto m. semispinalis capitis);
27a – planum occipitale (plocha nad protuberantia occipitalis externa); 28 – eminentia cruciformis (kríţovité
vyvýšenie na vnútornej ploche šupiny záhlavnej kosti, so stredom v protuberantia occipitalis interna); 29 –
protuberantia occipitalis int. (stred eminentia cruciformis); 30 – crista occipitalis int. (individuálne rôzne utvorená
sagitálna lišta od protuberantia occipitalis ext. k záhlavnému otvoru); 31 – sulcus sinus sagittalis sup. (ţliabok
v kosti v priebehu sinus sagittalis sup.); 32 – sulcus sinus transversi (párový ţliabok v priebehu sinus
transversus); 33 – sulcus sinus sigmoidei (ţliabok v priebehu sinus sigmoideus, pred jeho vstupom do foramen
jugulare); 33a – sulcus sinus occipitalis (ţliabok v priebehu sinus occipitalis); 34 – processus paramastoideus
(nekonštantný výbeţok proc. jugularis, kt. smeruje k priečnemu výbeţku atlasu); 34a – fossa cerebralis (jama
pre záhlavný lalok koncového mozgu); 34b – fossa cerebellaris (jama pre mozočkovú hemisféru)

Obr. VII. – Ossa baseos cranii (kosti
lebkovej bázy). 2 – fossa cranii ant.
(predná lebková jama); 3 – fossa cranii
media (stredná lebková jama); 4 –
fossa cranii post. (zadná lebková jama);
5 – clivus (úsek zadnej lebkovej jamy,
kt. sa zvaţuje dozadu od dorsum sellae
po foramen magnum, tvorený klinovou
a záhlavnou kosťou); 6 – impressiones
digitatae

(gyrorum)(ploché

preliačiny

zodpovedajúce mozgovým závitom); 7
– sulci venosi (nekonštantné ţliabky
pre ţily na vnútornej ploche temennej
kosti); 8 – sulci arteriales (ţliabky pre
tepny, najmä a. meningea media a jej
vetvy, na vnútornej ploche lebkových
kostí); 16 – norma basilaris (pohľad na lebku a jej zobrazenie kolmo zdola; v tomto pohľade je viditeľná basis
cranii externa – spodná – vonkajšia plocha lebkovej bázy); 17 – canalis palatinus major (kanál z fossa
pterygopalatina ohraničený maxilou a podnebnou kosťou pre n. palatinus major a a. palatina descendens); 18 –
foramen jugulare (väčší otvor medzi os occipitale a skalnou kosťou pre priechod v. jugularis interna a IX., X.
a XI. hlavového nervu); 19 – fissura sphenopetrosa (štrbina medzi hrotom pars petrosa spánkovej kosti
a dorzomediálnym okrajom veľkého krídla klinovej kosti; jej rozšírením je foramen lacerum); 20 – fissura
petrooccipitalis (štrbina uloţená mediálne od skalnej kosti medzi pars petrosa a záhlavnou kosťou, ako
ventromediálne pokračovanie foramen jugulare); 21 – foramen lacerum (rôzne veľký otvor nepravidelného tvaru
v kostnej báze lebky, v strednej lebkovej jame medzi hrotom pars petrosa a klinovou kosťou); 22 – palatum
osseum (kostné podnebie); 23 – foramen palatinum majus (otvor, kde vyúsťuje canalis palatinus major, poblíţ
zadného okraja kostného podnebia medzi os palatinum a podnebným výbeţkom maxily)

Os odontoideum – anomálna kosť, kt. nahrádza celý al. časť dens axis a nie je spojená s atla-som.
Os orbiculare – 1. proc. lenticularis incudis; 2. o. pisiforme.
Os in os – oţiarením vyvolané poškodenie prejavujúce sa na rtg snímke, napr. stavec v stavci.
Os palatinum – podnebná kosť, kosť nepravidelného tvaru tvoriaca zadnú časť tvrdého pod-nebia,
laterálnu stenu fossa nasalis medzi lamina pterygoidea medialis a maxilou a zadnú časť dna očnice.
Os parietale – temenná kosť, párová kosť štvorhranného tvaru, kt. tvorí časť hornej a bočnej strany
lebky, navzájom spojená s druhostrannou kosťou v strednej čiare pomocou sutura sagittalis; →os
temporalis.
Os pedis – kosť konského kopyta.
Ossa pedis – kosti nohy; tvoria kostru nohy. Zahrňujú priehlavkové kosti (ossa tarsalia),
predpriehlavkové kosti (ossa metatarsalia) a články prstov – phalanges digitorum pedis. Počet a
zákl. úprava článkov prstov na nohe je obdobná ako na ruke. Pretoţe však prsty tu stratili
uchopovaciu funkciu a slúţia len ako pomocné podpery, sú články prstov nohy skrátené a na
fibulárnom okraji nohy majú okrem toho na V a IV. prste tendenciu k zrastom. Skrátenie sa týka
najmä stredných (t. j. druhých) článkov (brachymezofalangia). Na stredných článkoch sa obyčajne
ani nezakladajä epifýzy. Na malíku a IV. prste často zrastá stredný článok s konečným (bifalangia).

Obr. VIII A. Talus pravej strany, Obr. VIII B. Talus pravej strany, VIII C. Calcaleus pravej strany,
zdola
zhora
pohľad z laterálnej strany

D. Calcaneus pravej strany, pohľad z mediálnej strany

E. Kostra pravej nohy z mediálnej strany

Obr. VIII. Ossa pedis A. 1 – tarsus (súbor 7 priehlavkových kostí; sú to talus, calcaneus, os naviculare, os
cuboideum a 3 ossa cuneiformia; E); 2 – ossa tarsi (priehlavkové kosti; 3 – talus (členková kosť); je skĺbená s
kosťami predkolenia a ďalej s pätovou a člnkovitou kosťou; A, B, E); 4 – caput tali (hlavica talu; je sklbená s os
naviculare; A, B); 5 – collum tali (krček talu, zúţenie proximálne od hlavice; A, B); 6 – corpus tali (telo talu; B; 7
– trochlea tali (kĺbová plocha pre skĺbenie s kostami predkolenia podobná kladke; A); 8 – facies sup. (horná
časť kĺbovej plochy pre facies articularis inf. tibiae; A); 9 – facies malleolaris med. (takmer sagitálne postavená
bočná plocha pre skĺbenie s vnútorným členkom; A); 10 – facies malleolaris lat. (kĺbová plocha na vonkajšej
strane trochlea tali pre vonkajší členok; A); 11 – proc. lateralis tali (výstupok navonok pod facies malleolaris
lateralis; A); 12 – facies articularis calcanea posterior (kĺbová plocha pre pätovú kosť uloţená vzadu a na
spodku; B); 13 – sulcus tali (ţliabok medzi strednou a zadnou kĺbovou plochou pre kalkaneus; B); 14 – facies
articularis calcanea media (stredná kĺbová plocha pre pätovú kosť na spodnej ploche talu; B); 15 – facies
articularis calcanea ant. (predná kĺbová plocha pre pätovú kosť na spodnej ploche hlavice talu; B); 16 – facies
articularis navicularis (kĺbová plocha pre os naviculare, vpredu na hlavici talu; A, B); 17 – proc. posterior tali
(široký výbeţok smerom dozadu, pod zadným okrajom trochlea tali; je na ňom tuberculum mediale, tuberculum
laterale a medzi oboma sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi; A, B); 18 – sulcus tendinis m. flexoris hallucis
longi (ţliabok pre šľachu rovnomenného svalu vzadu a mediálne na proc. posterior tali; A, B); 19 – tuberculum
mediale (výstupok mediálne od sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi; A, B); 20 – tuberculum laterale
(výstupokl laterálne od sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi; A); 21 – os trigoum (nekonštantné tuberculum
laterale proc. posterioris tali, vzniknuté na základe samostatného osifikačného jadra; E); 22 – calcaneus
(pätová kosť; C, D, E); 23 – tuber calcanei (hrboľ pätovej kosti, na zadnej strane kosti; C, D); 24 – proc.
medialis tuberis calcanei (malý výstupok dopredu, dole a mediálne na tuber calcanei; D); 25 – proc. lateralis
tuberis calcanei (menší výstupok dole a laterálne na tuber calcanei; C); 26 – tuberculum calcanei (hrbolček
vpredu na spodnej ploche kalkanea; miesto začiatku lig. calcaneocuboideum plantare; C); 27 – sustentaculum
tali (výbeţok mediálne ako podpera talu; nesie facies articularis talaris media; D, E); 28 – sulcus tendinis m.
flexoris hallucis longi (kostný ţliabok pre šľachu rovnomenného svalu pod sustentaculum tali; D); 29 – sulcus
calcanei (ţliabok medzi facies articularisb talaris media a posterior; C, D); 30 – sinus tarsi (priestor medzi talom
a kalkaneom, uzavretý medzi sulcus tali a sulcus calcanei. Je tu lig. talocalcaneare interosseum; B, C)
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Pravostranný
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a z laterálnej strany

C. Kostra pravej nohy, zhora a zdola

zhora

Obr. VIII B. Ossa pedis. 1 – facies articularis talaris ant. (menšia predná kĺbová plôška na kalkaneu pre talus;
A,B); 2 – facies articularis talaris media (stredná kĺbová plôška na kalkaneu pre talus, oddelená od zadnej
plôšky priebehom sulcus calcanei; A, B); 3 – facies articularis talaris post. (zadná, najväčšia kĺbová plôška pre
talus; A, B); 4 – sulcus tendinis m. peronaei (fibularis) longi (ţliabok na vonkajšej strane pod trochlea
peronaealis; B); 5 – trochlea peronaealis (fibularis)(výstupok nad sulcus tendinis m. peronaei longi, okolo kt.
zahýba šľacha m. peronaeus longus; tu sa upína časť retinaculum mm. peronaeorum; m. peronaeus brevis
prebieha nad trochlea peronaealis; B); 7 – os naviculare (člnkovitá kosť, leţí mediálne medzi hlavicou talu a 3
klinovitými kosťami; C, D); 8 – tuberositas ossis navicularis (drsný hrboľ mediálne a dole, kam sa upína m.
tibialis posterior; je hmatateľný na ţivom; D); 9 – os cuneiforme mediale (vnútorná, prvá klinovitá kosť, medzi os
naviculare a 2. metatarzom; hrot klinovitého tvaru smeruje do chrbta nohy; C, D);

10 – os cuneiforme

intermedium (stredná, druhá klinovitá kosť, medzi os naviculare a 2. metatarzom; hrot klinoviého tvaru smeruje
do stupaje; C, D); 11 – os cuneiforme laterale (vonkajšia, tretia klinovitá kosť, medzi os naviculare a 3.
metatarzom; hrot klinovitého tvaru smerujen dole do stupaje); 12 – os cuboideum (kockovitá kosť, medzi
pätovou kosťou a 4. a 5. metatarzom; C, D); 13 – sulcus tendinis m. peronaei (fibularis) longi (brázda na
vonkajšej a spodnej ploche
kockovitej kosti pre šľachu
príslušného svalu; D); 14 –
tuberositas
(drsnatina

ossis

cuboidei

kockovitej

kosti,

výbeţok na spodnej ploche
kockovitej kosti, proximálne od
sulcus tendinis m. peronaei
longi; D); 15 – proc. calcaneus
(výčnelok na plantárnej strane
kosti proximálnym smerom s
časťou

kĺbovej

plochy,

kt.

zasahuje pod okraj pätovej
kosti; D); 16 – metatarsus
(súbor 5 predpriahlavkových
kostí,

uloţených

priehlavkovými

medzi

kosťami

a

prstami; C, D); 17 – ossa
metatarsi

(I

predpriehlavkové

–

V,
kosti,

metatarzy, 1 – 5; D); 18 –
basis metatarsalis (základňa
predpriehlavkovej

kosti,

proximálny rozšírený koniec
metatarzu; D); 19 – corpus
metatarsale (telo predpriehlavkovej kosti; D); 20 – caput metatarsale (hlava predpriehlavkovej kosti; D); 21 –
tuberositas metatarsalis primi (I) (výstupok na laterálnom okraji stupajovej plochy bázy 1. metatarzu; D); 22 –
tuberositas ossis metatarsalis quinti (V)(veľký hrboľ lateroproximálne na báze 5. metatarzu; miesto úponu m.
peronaeus brevis; C, D); 23 – ossa digitorum (kosti prstov; C, D); 24 – phalanges (články prstov; C, D); 25 –
phalanx proximalis (bliţší, proximálny, bazálny článok prsta; D); 26 – phalanx media (druhý, stredný článok
prsta; D); 27 – phalanx distalis (tretí, distálny článok prsta; D); 28 – tuberositas phalangis distalis (drsnatina na
stupajovej strane distálneho rozšírenéhop konce 3. článku prsta, kde je zakotvené väzivo nášľapnej podušky;
D); 29 – basis phalangis (základňa, báza článku, proximálne rozšírená a vyhĺbená časť článku; D); 30 – corpus
phalangis (telo článku; D); 31 – caput phalangis (distálna hlavica článku; D); 32 – ossa sesamoidea (sezamsklé
kosti; drobné kostičky vloţené v šľachách al. väzoch, pravidelne sa vyskytujú pod hlavicou 1. metatarzu, po
oboch stranách šľachy m. flexor hallucis longus; D)

Os pelvicum – o. coxae, panvová kosť.
Os penis – o. priapi.
Os peroneum – sézamská kostička utvorená niekedy v šľache m. peroneus longus.
Os petrosum – pyramis, skalná kosť, pyramída, je vsadená do lebkovej bázy pred záhlavnou
kosťou. Má podobu štvorbokej pyramídy, kt. otupený vrchol (apex pyramidis seu apex partis
petrosae) smeruje ventromediálne medzi ala magna a os occipitale a tu ju dopĺňa chrupavka
(fibrocartilago basialis). Na macerovanej kosti je tu nepravidelný otvor (foramen lacerum). Široká
báza pyramídy smeruje dorzolaterálne a zrastá hlávkovým výbeţkom. Pyramída má 4 steny:
prednú, zadnú, ventrobazálnu a spodnú.
Predná plochá (facies cerebralis seu anterior) je obrátená do strednej lebkovej jamy, pri hrote je na
nej odtlačok od ganglia trojklaného nervu (impressio trigemini). Zadná plocha pyramídy (facies
cerebellaris seu posterior) sa obracia do zadnej lebkovej jamy a je na nej okrúhly otvor, vchod do
vnútorného zvukovodu (porus acusticus internus). Spodná plocha pyramídy (facies basalis seu
inferior) má uprostred otvor, kt. vedie do krčnicového kanála (canalis caroticus). Krčnicový kanál
prechádza skalnou kosťou, vyúšťuje pri hrote pyramídy. Dorzolaterálne od vchodu do canalis
caroticus je na spodnej strane pyramídy hlboká jama (fossa jugularis), laterálne od nej vystupuje
násadcovitý výbeţok (proc. styloideus). Dorzo-laterálne od násadcovitého výbeţku sa nachádza
hlávkový výbeţok (proc. mastoideus), medzi násadcovitým a hlávkovým výbeţkom je otvor
(foramen stylomastoideum). Vyúsťuje tu cana-lis facialis, kt. prechádza skalnou kosťou (začina sa
na zadnej ploche pyramídy vo vnútornom zvukovode). Na mediálnej strane hlávkového výbeţku je
hlboký zárez (incisura mastoidea). Štvrtá plocha pyramídy, facies ventrobasalis, je z väčšej časti
pokrytá bubienkovou kosťou, tvorí vnútornú stenu bubienkovej dutiny. Z bubienkovej dutiny
pokračuje k hrotu pyramídy kostný kanál (canalis musculotubarius). V skalnej kosti sa nachádza
kostné bludisko vnútorného ucha (labyrinthus osseus), skladá sa z predsiene (vestibulum), 3
polkruhovitých kanálikov (canales semicirculares) a slimák (cochlea).
Kanáliky a dutinky v skalnej kosti
1. Krčnicový kanál (canalis caroticus) začína sa na bazálnej ploche pyramídy, zahýba mediálne
vpred a vyúsťuje do lebečnej dutiny pri hrote pyramídy. Jeho ohyb leţí blízko steny stredoušnej
dutiny a v koncovom, skoro horizontálnom priebehu prebieha súbeţne s canalis musculotubarius. Z
neho vedú dva malé canaliculi caroticotympanici do stredoušnej (bubienkovej) dutiny.
2. Kanál tvárového nervu (canalis facialis Falloppii) obsahujúci n. facialis sa začína na cerebelárnej
strane pyramídy v meatus acusticus int., nad crista transversa a smeruje v prvom úseku
ventrolaterálne (kolmo na pozdĺţnu os pyramídy) aţ k hiartus canalis n. facialis na cerebrálnej
ploche, tu sa ohýba (geniculum canalis facialis) a vysiela tu n. petrosus (superficialis) major do
rovnomenného ţliabka. Odtiaľ začína druhý úsek canalis facialis, idúci súbeţne s pozdĺţnou osou
pyramídy (dorzolaterálne), a to aţ k prominentia canalis facialis, kt. vidieť v bubienkovej dutine nad
fenestra ovalis. V mieste prominentia canalis facialis je kostná plocha kanálika niekedy
prederavená, čo môţe vysvetliť obrnu n. facialis pri hnisaní stredného ucha. Z prominentia canalis
facialis vystupuje eminentia pyramidalis pre m. stapedius, kt. je inervovaný n. facialis.
3. Bubienkový kanálik (canaliculus tympanicus) sa začína na spodnej ploche pyramídy (vo fossula
petrosa), vedie do bubienkovej dutiny, a to do sulcus tympanicus na promontoriu a pokračuje nahor
na cerebrálnu plochu pyramídy do apertura interna canaliculi n. petrosi superficialis minoris. Cez
canaliculus tympanicus prebieha n. tympanicus, kt. pokračuje do n. petrosus (superficialis) minor.
4. Kostné blúdisko (labyrinthus osseus) leţí vnútri skalnej kosti. Tvorí kompaktný obal okolo
statoakustického zmyslového ústroja (labyrinthus membranaceus), kt. tenké steny sú z väziva.
Dutinky kostného labyrintu sa delia na predsieň (vestibulum), tri polokruhovité kanáliky (canales

semicirculares) a slimák (cochlea). Do predsiene kostného labyrintu sa dostávame cez fenestra
vestibuli. Vestibulum rozdeľuje jemná kostená hrana (crista vestibuli) na dorzolaterálny recessus
ellipticus a ventromediálny recessus sphaericus. Z recessus ellipticus sa začínajú tri canales
semicirculares: ant., post. a lat.
5. Canalis musculotubarius je kostný kanál vedúci z cavum tympani ventromediálne aţ po hrot
skalnej kosti. Je rozdelený jemnou kostnou hranou na horný a dolný kanálik. V dolnom kanáliku je
Eustachova trubica spájajúca stredoušnú dutinu s nosohltanom.
N. facialis prechádza Fallopovým kanálom a vystupuje vo foramen stylomastoideum. Jeho krvné
zásobenie zabezpečujú vetvy a. carotis int. i ext. Najuţším miestom Fallopovho kanála, kde je
najčastejšie lokalizovaná lézia vyvolávajúca parézu n. facialis pri fraktúrach spánkovej kosti a
vírusovej infekcii, je labyrintový úsek. Extrakraniálny úsek (v priušnici) má viaceré anat. variácie.
Os pisiforme – hráškovitá kosť, hrášok, stredná kostička proximálneho radu zápästných kostí;
→ossa carpi.
Os planum – 1. plochá kosť, kt. hrúbka je malá, niekedy ju tvorí len tenká vrstva kompaktnej kosti
al. dve vrstvy medzi kt. je spongiózna kosť a dreň; obyčajne je skôr ohnutá al. zakrivená ako rovná;
2. lamina orbitalis ossis ethmoidalis.
Os pneumaticum – pneumatická, vzdušná kosť, obsahujúca dutiny al. zátoky vyplnené vzdu-chom.
Os priapi – o. penis, baculum, heterotopická kosť vzniknutá z väzivovej priehradky medzi corpora
cavernosa a nad močovou rúrou, kt. tvorí kostru penisu pri hmyzoţravcoch, netopie-roch,
hlodavcoch, mäsoţravcoch a primátoch s výnimkou človeka.
Os pubis – lonová kosť, párová kosť, predná dolná časť panvových kostí (o. coxae) spojená
s druhostrannou kosťou v prednej strednej čiare pomocou lonovej spony (symphysis ossis pubis).
Začína sa v bedrovej jamke ako corpus ossis pubis a pokračuje do ohnutého ramus ossis pubis, na
kt. sa rozoznáva horné (pars acetabularis) a dolné rameno (pars symphysica). Na pars acetabularis
je na hornom okraji zhrubnutie, pecten ossis pubis, kt. sa blízko symfýzy končí pri malom hrbolčeku
(tuberuclum pubicum). Zdola je táto pars acetabularis plytko vykrojená šikmo a ventromediálne
idúcim sulcus obturatorius, v kt. je rovnomenný nerv a tepna. Na corpus ossis pubis, v mieste kde
sa pripája uţ ku corpus ilieum, je eminentia ileopectinea. Dolné rameno, pars symphysica, má horný
okraj ostrý, dolný zdrsnený do tzv. crista phallica; →panva.
Os radiale – o. scaphoideum.
Os sacrum – o. sacrale, kríţová kosť, kosť klinovitého tvaru, utvorená obyčajne zrastom 5 stavcov
uloţených dorzálne medzi dvoma panvovými kosťami.
Os scaphoideum – o. naviculare manus, člnkovitá kosť, najlaterálnejšia kostička proximálne-ho
radu zápästia; →ossa carpi.
Os sedentarium – tuber ischiadicum.
Os sesamoideum – sezamská kostička. Ossa sesamoidea manus →ossa carpi. Ossa sesamoidea pedis sú konštantné pod hlavičkou palcového metatarzu, a to po obidvoch stranách, fibulárne,
kde sa upína časť m. flexor hallucis brevis a m. adductor hallucis, i tibiálne, kde sa upína m.
abductor a druhá časť m. flexor hallucis brevis. Niekedy sú obidve palcové sézamské kostičky
dvojité a mohli by sa pokladať na rtg snímke za zlomené. Pod hlavičkou V. a II. metatarzu sú
sézamské kostičky taktieţ veľmi časté. Zriedkavejšie sa vyskytujú pod hlavičkou metatarzu III. a IV.
Sézamská kostička sa vyskytuje aj pri tuberositas ossis cuboidei, v šľache m. fibularis longus.
Tela článkov osifikujú od 3. do 9. fetálneho mes., výnimočne neskôr, aţ po narodení. Individuálne
časové variácie sú veľké. Najskôr osifikujú obyčajne články distálne. Najvariabilnejšie sa správajú

články stredné, kt. často od začiatku splývajú s distálnymi článkami, najmä na V. a IV. prste. Aj
osifikácia článkových epifýz podlieha veľkým časovým variáciám. Za priemerný čas sa pokladá 3. a
4. rok. Obyčajne najskôr je viditeľná epifýza na konečnom článku I. prsta a epifýzy na stredných a
konečných článkoch ostatkých prstov. Zrastamnie epifýz s telami článkov sa začína okolo 15. r. a
končí sa v 17. aţ 18. r. Sézamské kostičky nohy osifikujú okolo 12. r.
Os sphenoidale – [l.] klinová kosť; nepárová nepravidelná kosť klinovitého tvaru na spodine lebky,
kt. tvorí časť dna prednej, strednej a zadnej lebkovej jamy; →splanchnocranium. Skladá sa z tela
(corpus ossis sphenoidalis) a 3 párov výbeţkov: a) malé krídla; b) veľké krídla; c) krídlovité výbeţky.
Dolná strana tela klinovej kosti tvorí v strednej rovine hranu (rostrum sphenoidale), ku kt. sa
zospodu prikladá čerieslo (vomer).

Os sphenoidale zozadu

Os sphenoidale spredu

Os sphenoidale spredu. Do dutiny kosti
vyrezané okienko

1 –

Obr. IX. Klinová kosť – leţí medzi
čelovou, záhlavnou a spánkovými kosťami;

2 –

corpus (telo klinovej kosti, od kt. odstupujú
krídla a krídlové výbeţky); 3 – jugum

sphenoidale (klinové jarmo, spojenie malých krídiel obidvoch strán); 4 – sulcus praechiasmaticus (brázda
skríţenia zrakových nervov, priečny ţliabok, kt. spája pravý a ľavý canalis opticus); 5 – sella turcica (turecké
sedlo, priehlbina hornej plochy tela nad dutinou klinovej kosti, zvýraznené okolitými výbeţkami; 6 – tuberculum
sellae (nízky hrbček sedla pred jamkou pre hypofýzu); 7 – proc. clinoideus medius (stredný naklonený výbeţok,
nekonštantný párový hrbolček laterálne v jamke pre hypofýzu); 8 – fossa hypophysialis (jama podmozgovej
ţľazy); 9 – dorsum sellae (chrbát sedla, vyvýšená zadná stena tureckého sedla); 10 – proc. clinoideus posterior
(zadný naklonený výbeţok, výbeţok po obidvoch stranách horného okraja dorsum sellae); 11 – sulcus
caroticus (krčnicová brázda, ţliabok pre a. carotis interna, kt. vedie z mediálneho úseku foramen lacerum
dopredu na telo klinovej kosti); 12 – lingula sphenoidalis (jazýček klinovej kosti, štíhly výbeţok klinovej kosti
laterálne od vstupu a. carotis interna do lebkovej dutiny); 13 – crista sphenoidalis (hrebeň klinovej kosti, kostná
hrana v strednej čiare na prednej ploche tela klinovej kosti; je spojená s lamina perpendicularis čuchovej kosti);
14 – rostrum sphenoidale (zobák klinovej kosti, pokračovanie crista sphenoidalis na spodnú stranu tela klinovej
kosti; je spojené s vomerom); 15 – sinus sphenoidalis (dutina klinovej kosti, párová dutina v tele klinovej kosti);
16 – septum intersinuale sphenoidale (septum sinuum sphenoidalium, priehradka dutín klinovej kosti, medzi
pravou a ľavou dutinou klinovej kosti); 17 – apertura sinus sphenoidalis (otvor dutiny klinovej kosti, párové ústie
dutiín klinovej kosti, kt. vedie dopredu do recessus sphenoethmoidalis); 18 – concha sphenoidalis (mušľa
klinovej kosti, časť prednej a spodnej steny sinus sphenoidalis, mediokaudálne uzatvárajúca apertura sinus
sphenoidalis; vznikla z čuchovej kosti); 19 – ala minor (malé krídlo klinovej kosti); 20 – canalis opticus (kanál
pre prichod n. opticus et a. ophthalmica); 21 – proc. clinoideus anterior (predný naklonený výbeţok, kuţeľovitý

výbeţok malého krídla spredu obojstranne nad fossa hypophysialis); 22 – fissura orbitalis superior (štrbina
medzi malým a veľkým krídlom klinovej kosti pre priechod nervov a ţíl); 23 – ala major (veľké krídlo klinovej
kosti); 24 – facies cerebralis (mozgová plocha veľkého krídla privrátená k mozgu); 25 – facies temporalis
(spánková plocha veľkého krídla hľadiaca zvonka do spánkovej jamy); 26 – facies maxillaris (plocha veľkého
krídla privrátená k čeľusti; vyúsťuje tu foramen rotundum); 27 – facies orbitalis (očnicová plocha veľkého krídla
hľadiaca do očnice); 28 – margo zygomaticus (okraj veľkého krídla spojený s os zygomaticus); 29 – margo
frontalis (čelový okraj veľkého krídla zrastený s os frontale); 30 – margo parietalis (temenný okraj okraj veľkého
krídla zrastený s os parietale); 31 – margo squamosus (uzpinový okraj veľkého krídla spojený šupinovým švom
s os temporale); 32 – crista infratemporalis (kostná hrana medzi zvislou temporálnou a horizontálnou spodnou
plochou veľkého krídla); 33 – foramen rotundum (okrúhly otvor, otvor pre n. maxillaris, kt. prebieha veľkým
krídlom z cerebrálnej plochy na maxilárnu plochu, do fossa pterygopalatina); 34 – foramen ovale (oválny otvor,
otvor pre n. mandibularis, kt. vedie z cerebrálnej plochy na spodnú plochju veľkého krídla, ventromediálne od
foramen spinosum); 35 – foramen venosum (ţilový otvor, otvor pre priechod ţilovej spojky vedľa foramen
spinosum; predtým foramen Vesalii)); 36 – foramen spinosum (tŕňový otvor, otvor pre priechod a. menigea
media dorzolaterálne od foramen ovale); 37 – foramen petrosum (skalný otvor, otvor pre priechod n. petrosus
minor pri foramen spinosum; predtým canaliculus innominatus Arnoldi); 38 – spina ossis sphenoidalis (tŕň
klinovej kosti, špicatý výbeţok dorzolaterálneho uhla veľkého krídla vyčnievajúci kaudálne); 39 – sulcus tubae
auditivae (sulcus tubae auditoriae, brázda sluchovej kosti, plytký ţliabok pre sluchovú rúru na spodnej ploche
veľkého krídla, navonok od odstupu proc. pterygoideus)

Malé krídla (alae minores) vystupujú z ventromediálneho okraja tela klínovej kosti ako úzke trojcípe
platničky. Ventrálne okraje sa prikladajú k čuchovej kosti, po stranách k čelovej kosti. Koreňom
malých krídel preniká canalis fasciculi optici (canalis opticus), kt. vedie do očnice a obsahuje
fasciculus opticus a a. ophthalmica. Za canalis opticus vyčnievajú malé krídla dozadu a tvoria
processus clinoideus anterior.
Na odstupe malých krídel idú za sebou dorzolaterálnym smerom tieto otvory: a) foramen rotundum
(canalis rotundus) pre II. vetvu n. trigeminus; b) foramen ovale (pre III. vetvu n. trigeminus); c)
foramen spinosum pre a. meningica media a r. meningicus seu spinosus III. vetvy n. trigeminus; d)
mediálne od foramen ovale je často foramen Vesali pre ţilovú spojku; e) od foramen spinae smeruje
niekedy dorzálne úzky canaliculus innominatus Arnoldi (pre n. petrosus superficialis major, ak tento
kanálik neprebieha priamo cez synchondrosis spheno-petrosa). Medzi zadným okrajom malých
krídel a predným okrajom veľkých krídiel je pretiahnutá štrbina, vedúca z lebečnej dutiny do očnice
(fissura orbitalis cerebralis seu f. orbitalis sup.), kt. prestupujú n. III (n. oculomotorius), IV (n.
trochlearis), VI (n. abducens), I. vetva n. V (n. ophthalmicus n. trigemini) a ţila (v. ophthalmica sup.).
Veľké krídla (alae majores) sú po stranách tela klínovej kosti. Privracujú sa jednak do lebečnej
dutiny (facies cerebralis), jednak navonok do spánkovej oblasti (facies temporalis), smerom dopredu
do očnice (facies orbitalis) a malou plôškou navonok a nadol (facies sphenomaxillaris).
Na bazálnej infratemporálnej ploche blízko foramen spinosum vyčnieva malý tŕň (spina sphenoidalis
seu spina angularis). Na vonkajšej strane tvorí hranicu medzi facies temporalis a infratemporalis
kostná hrana (crista infratemporalis).
Krídlovité výbeţky (processus pterygoidei) vystupujú zospodu od okraja tela klínovej kosti. Majú dve
laminy, širšiu lamina lateralis a uţšiu, lamina medialis. Lamina medialis vybieha do háčika, hamulus
pterygoideus, okolo kt. sa obtáča časť m. tensor veli palatini. Obidve laminy sú ventrálne spojené a
rozbiehajú sa dozadu, takţe tvoria jamu (fossa pterygoidea), v kt. sa začína m. pterygoideus
medialis. Kraniálny cíp jamy sa označuje ako fossa scaphoidea. V mieste, kde sa proc. pterygoideus
pripája k telu klínovej kosti, je anteroposteriórne idúci kanálik (canalis pterygoideus Vidii) pre n. a a.
canalis pterygoidei.
Os subtibiale – príleţitosne sa vyskytujúca kosť ned hrotom mediálneho maleola.

Ossa suprasternalia – suprasternálne kostičky príleţitosne sa vyskytujúce vo väzoch sternoklavikulárneho kĺbu.
Ossa suturalia – ossa Wormi, ossa epactales, kosti švov, malé nepravidelné kosti vo švoch medzi
kosťami lebky, najčastejšie v priebehu sutura lambdoidea a často vo fontanelách (ossa
fonticulorum).
Os tarsale distale primum – o. cuneiforme mediale.
Os tarsale distale quartum – o. cuboideum.
Os tarsale distale secundum – o. cuneiforme intermedium.
Os tarsale distale tertium – o. cuneiforme laterale.
Os tarsalia – ossa tarsi, kosť priehlavku, 7 kostičiek priahlavku: pätová kosť (→calcaneus), o.
cuboideum, 3 klinové kostičky (ossa cuneiformia intermedia, laterale et mediale), člnkovitá kosť (o.
naviculare), členková kosť (→talus) a kockovitá kosť (o. cuboideum). Z tarzálnych kostí najskôr
osifikuje calcaneus (5. – 6. fetálny mes.), po ňom talus (7. mes.) a os cuboideum (okolo pôrodu). U
novorodenca bývajú preto na rtg snímke 2, niekedy 3 osifikačné jadrá. V postnatálnom období
osifikuje os cuneiforme III (3.–24. mes.), potom os cunieforme I (2. r.) a cuneiforme II (v 2. – 3. r.).
Os naviculare osifikuje z tarzálnych kostí najneskôr (v 4. aţ 5. r., zriedka skôr), jeho jadro je často
nepravidelné, niekedy dvojité. Prídavné apofýzové jadro má calcaneus apophysis calcanearis, v
miestach pätového hrboľa a na zadnej strane kosti. Zjavuje sa v 6. aţ 9. r. a zrastá s pätovou
kosťou v 16. aţ 18. r.
Ossa tarsi (kosti priehlavku) zahrňujú: 1. →talus; 2. →calcaneus; 3. os naviculare; 4. os cuneiforme
primum; 5. os cuneiforme secundum; 6. os cuneiforme tertium; 7. os cuboidum.
Z priehlavkových kostí osifikuje najprv calcaneus (jadro v 5. – 6. fetálnom mes.), po ňom talus (7.
mes.) a os cuboideum (v čase pôrodu) U novorodenca sa na skiagrame zisťujú 2 – 3 osifikačné
jadrá. Postnatálne osifikuje najprv os cuneiforme III (3. – 24. mes.), potom os cuneiforme I (2. r.) a
cuneiforme II (2. – 3. r.). Najneskôr osifikuje os naviculare, jeho jadro je často nepravidelné, niekedy
dvojité (4. – 5. r.).
Os tarsi fibulare – calcaneus.
Os tarsi tibilae – talus.
Os temporale – spánková kosť, jedna z párových nepravidelných kostí tvoriacich časť laterál-nej
klenby a bázy lebky, obsahuje sluchové orgány časť →neurokránia. O. t. pozostáva z 3 častí: 1.
skalná kosť (→os petrosum), 2. spánková šupina, 3. bubienková kosť. Patria k nej 2 výbeţky: a)
hlávkový výbeţok (→processus mastoideus); b) násadcovitý výbeţok (→processus styloideus).
Spánková šupina (squama temporalis) sa spája šupinovým švom s temennou kosťou. Ventrálne
vybieha jarmový výbeţok (proc. zygomaticus), kt. spojením s jarmovou kosťou tvorí jarmový oblúk
(arcus zygomaticus). Pri odstupe proc. zygomaticus je na spodnej strane šupiny jamka pre
spánkovosánkový kĺb (fossa mandibularis).Bubienková kosť je kornútovite stočená kosť, utvára
prednú a spodnú plochu vonkajšieho zvukovodu.

Obr. IX A Os sphenoidale zozadu

Obr. IX C Os temporale pravej strany
zdola

Obr. IX B Os sphenoidale zdola

Obr. IX D Os temporale pravej strany
zvnútra

Obr. IX E Os temporale
pravej strany zvonka

Obr. IX. Os sphenoidale (klinová kosť) a os temporale (spánková kosť) 1 – proc. pterygoideus ossis
sphenoidalis (krídlovitý výbeţok klinovej kosti; A, B); 2 – lamina lat. (vonkajšia lamela krídlovitého výbeţka; A,
B); 3 – lamina med. (vnútorná lamela krídlovitého výbeţka; A, B); 4 – incisura pterygoidea (kaudálne otvorený
zárez medzi lamina med. a lamina lat. pre proc. pyramidalis podnebnej kosti; A); 5 – fossa pterygoidea (jama
dorzálne medzi lamina medialis a lateralis pre m. pterygoideus med.; A, B) ; 6 – fossa scaphoidea (pozdĺţna
jamka za odstupom proc. pterygoideus; miesto začiatku m. tensor veli palatini; A); 7 – proc. vaginalis (malá
kostná hrana mediálne od odstupu lamina med.; ohraničuje laterálne malý ţliabok; A, B); 8 – sulcus
palatovaginalis (ţliabok tvoriaci spolu s podnebnou kosťou canalis palatovaginalis; B); 9 – sulcus
vomerovaginalis (ţliabok pri báze proc. pterygoideus; spolu s vomerom tvorí canalis vomerovaginalis; B); 10 –
hamulus pterygoideus (výbeţok dolného konca lamina med. zahnutý ako háčik; A, B); 11 – sulcus hamuli
pterygoidei (brázda tvorená zakriveným odstupom hamulus pterygoideus, kt. slúţi ako kladka pre m. tensor veli
palatini; B); 12 – canalis pterygoideus Vidii (kanál pre n. petrosus major pre n. petrosus major et profundus;
prechádza odstupom proc. pterygoideus zozadu dopredu, do fossa pterygopalatina, kde nervy vstupujú do ggl.
pterygopalatinum; A); 13 – proc. pterygospinosus (malý hrot na zadnom okraji lamina lat.; A); 14 – os temporale
(spánková kosť, leţí medzi záhlavnou, klinovou a temennou kosťou; pozostáva z pars petrosa, pars tympanica
a pars squamosa; C, D, E); 15 – pars petrosa (pyramis, skalná kosť; obsahuje vnútorné ucho; D); 16 – margo
occipitalis (okraj pripojený k os occipitale; C, D); 17 – proc. mastoideus (hlávkový výbeţok; leţí za vonkajším
zvukovodom; C, E); 18 – incisura mastoidea (zárez na spodnej ploche, mediálne od proc. mastoideus; miesto
začiatku zadného bruška m. digastricus; C); 19 – sulcus sinus sigmoidei (ţliabok pre sinus sigmoideus vzadu
na vnútornej poche kosti; D); 20 – sulcus a. occipitalis (brázda pre a. occipitalis mediálne od incisura
mastoidea, pri margo occipitalis; C); 21 – foramen mastoideum (otvor za hlávkovým výbeţkom pre ţilovú
spojku z lebkovej dutiny; C, D); 22 – canalis facialis (kanál pre n. facialis; začína sa v porus acusticus int. a
končí sa vo foramen stylomastoideum; C, D, E); 23 – geniculum canalis facialis (záhyb kanála n. facialis tesne
pod prednou plochou skalnej kosti, v mieste hiatus canalis n. petrosi majoris; D); 24 – canaliculus chordae
tympani (tenký priechod pre chorda tympani z canalis facialis do stredoušnej dutiny; D, E); 25 – apex partis
petrosae (dopredu mediálne smerujúci hrot skalnej kosti; C, D); 26 – canalis caroticus (kanál pre a. carotis
interna; začína sa na spodnej ploche medzi fossa jugularis a canalis musculotubularius, ústi na hrote pyramídy;
C); 27 – canaliculi caroticotympanici (drobné kanáliky v stene canalis caroticus pre mediálne smerujúci do
stredného ucha z a. carotis interna a z plexus caroticus internus; C); 28 – canalis musculotubarius (dvojitý
kanál pre tuba auditiva a m. tensor tympani; ide pred canalis caroticus od hrotu skalnej kosti do stredoušnej
dutiny; C, E); 29 – semicanalis m. tensoris tympani (kanál pre vyššie uloţený m. tensor tympani; E); 30 –
semicanalis tubae auditoriae (kaudálne uloţený kanál pre sluchovú trubicu; E); 31 – septum canalis

musculotubarii (pozdĺţna kostná priehradka medzi semicanalis m. tensoris tympani a semicanalis tubae
auditoriae; E)

Ossa thoracis – kosti hrudníka: hrudníkové stavce, rebrá a mostík.
Os tibiale externum – malá anomálna kosť uloţená v uhle medzi os naviculare a hlavičkou
členkovej kosti.
Os trapezium – trapézová kosť, o. multangulum majus, najlateralnejšia kosť distálneho radu
zápästných kostí; →ossa carpi.
Os trapezoideum – lichobeţníková kosť, o. multangulum minus, kosť distálneho radu zápäst-ných
kostí medzi o. trapezium a o. capitatum; →ossa carpi.
Os trigonum tarsi – trojuholníková kosť priehlavku: vonkajší hrbolček na chrbte členkovej kosti;
niekedy sa vyskytuje ako samostatná kosť.
Os triquetrum – trojhranná kosť; kosť v proximálnom rade zápästných kostí medzi os lunatum a os
pisiforme; →ossa carpi.
Os unguis – o. lacrimale.
Os vesalianum pedis – Vesaliova kosť; proximálna a vonkajšia časť tuberositas ossis metatarsalis
V.
Ossa Wormi – ossa suturalia.
Os zygomaticum – [l.] jarmová kosť, kosť →splanchnokránia. Má 3 výbeţky: proc. frontalis smeruje
kraniálne, spája sa s čelovou kosťou, proc. maxillaris smeruje mediálne, spája sa s čeľusťou a proc.
temporalis, kt. smeruje dorzálne, spája sa s proc. zygomaticus spánkovej kosti a tvorí jarmový oblúk
(arcus zygomaticus).
®

Osacyl – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
®

Osadrin – analgetikum, antipyretikum; →fenopyrazón.
osajín – 5-hydroxy-3-(4-hydroxyfenyl)- 8,8-dimetyl-6-(3-metyl-2-butenyl)-4-H,8H-benzol[1,2-b;3,4-b,]dipyran-4-ón, C25H24O5, Mr 404, 44; svetloţlté kryštáliky izolované z
Maclura pomifera (Raf.) Schneid. (M. aurantiaca Nutt), Moraceae.
Osajín

osalmid – syn. axafenamid; 2-hydroxy-N-(4-hydroxyfenyl)benzamid, C13H11NO3, Mr 229,23;
®
®
®
®
®
choleretikum (Bichol , Dribazil , Driol , Driol-Labaz , Enidran ,
®
®
Kanochol , Saryurin ).
Osalmid

osamelý – l. solitarius.
®

Osbil (Upjohn; M & B) – rtg kontrastná látka; →kyselina jobenzamová.
Osbornova-Folinova metóda →metódy.

®

Osarsal – antiprotozoikum; →acetarzón.
®

Osarsol (Rosse) – antiprotozoikum; →acetarzón.
oscilácia – [oscillatio] chvenie, kmitanie.
oscillatio, onis, f. – [l. oscillum kolísanie] →oscilácia.
Oscillospira – rod paličkovitých baktérií tvoriacich endospóry neurčitej afiliácie. Predtým sa zaraďoval
do čeľade Oscillospiraceae. Patrí sem jediny druh O. guilliermondi. Sú to anaerób-ne pohyblivé
mikróby, vyskytujúce sa v GIT herbivor.
oscillotonographia, ae, f. – [l. oscillum kolísanie + g. tonos napätie + g. grafó píšem]
oscilotonografia, zisťovanie pulzácie tepien.
oscilografická obrazovka – elektronické zariadenie na pozorovanie časovo rozvinutých elekt. veličín.
Je to katódová trubica, v kt. tok elektrónov uvoľnený ţeravenou katódou K sa riadi valcovou
elektródou W (Wehneltovou). Obsahuje anódy A 1, A2. Anóda A1 sústredí rozptyľujúce sa elektróny
do úzkeho zväzku. Potrebnú rýchlosť im udelí druhá anóda A 2 s vyšším potenciálom. Funkciou
anódy je usmernenie prúdu elektrónov vystupujúceho z katódy K do úzkeho zväzku. Stredovým
otvorom druhej anódy vyletujú elektróny, kt. dopadajú na tienidlo T, kde vyvolajú svetelnú stopu.
Tienidlo predstavuje vnútorná, čelná stena sklenej banky, na kt. je nanesený tenký povlak vhodnej
anorg. zlúč. (napr. sírnika zinočnatého) s aktivačnou prímesou. Povlak na miestach zasiahnutých
elektrónmi fluoreskuje tým intenzívnejšie, čím je pohybová energia elektrónového zväzku a ich
počet väčší.
Elektrónový lúč prechádza dvoma pármi kolmo na seba postavených vychyľovacích doštičiek D 1, D2
umiestených medzi druhou anódou a tienidlom. Dvojica D1 vychyľuje elektrónový lúč v zvislom
smere, dvojica D2 vo vodorovnom. Na dvojicu D1 sa privádza pozorované napätie a napätie na D2
tvorí časovú základňu (stopu elektrónového lúča, najčastejšie v tvare úsečky, zapisovanú
rovnomernou, v určitom intervale voliteľnou rýchlosťou, kt. slúţi na pozorovanie časovo rozloţených
elekt. veličín). Prstencová anóda A2 s veľkým potenciálom urýchľuje elektróny, kt. po prechode
vychyľovacími doštičkami stratili časť svojej energie, čím sa dosiahne dobrá svietivosť tienidla.
Ak sa na doštičky D1 privádza striedavé napätie a na doštičky D 2 plynule lineárne stúpajúce napätie,
zjaví sa na tienidle časovo rozvinutý priebeh napätia privádzaného na doštičky D. Pomocou rôznych
snímačov moţno rýchle zmeny neelekt. veličín premeniť na elekt. napätie a prostredníctvom
obrazovky pozorovať ich priebeh. Zariadenie, kt. má zabudovanú obrazovku a pouţíva sa na
vizuálne pozorovanie časovýchn priebehov elekt. signálov, sa nazýva osciloskop. Vychyľovanie
elektrónov rovinnými vychyľovacími elektródami nepripúšťa rozmery tienidla > 10 cm. V jednej
banke býva aj viacej systémov, takţe na tienidle moţno pozorovať viac striedavých dejov súčasne.
Televízna obrazovka je veľkoplošná. Slúţi na reprodukovanie televízneho obrazu. Veľkosť obrazu je
normovaná dĺţkou uhlopriečky (36, 43, 53, atď. cm) pri pomere strán 4:3. Pri veľkoplošných
obrazovkách sa pouţíva magnetické vychyľovanie elektrónového zväzku. S oscilografickou
obrazovkou má zhodnú katódou K, riadiacu elektródu W, fokusačnú anódu A 1 a urýchľovaciu anódu
A2. Riadkový raster sa dosiahne dvoma pármni vychyľovacích cievok (magnetické vychyľovanie), kt.
sú nasadené na hrdlo obrazovky.
Pre tel
sleduje zväčšenie uhla, aby sa skrátila dĺţka obrazovky.
Aby bol obraz pozorovateľný aj pri dennom svetle, pouţívajú sa metalizované obrazovky, kt. majú
fluorescenčnú vrstvu tienidla zozadu pokrytú nespojitou vrstvičkou hliníka, kt. ako reflektor odrazí k
pozorovateľovi svetlo smerujúce dozadu. Vrstva prepúšťa elektróny zachytí však ťaţké ióny
rozrušujúce tienidlo.

Obraz v televíznej obrazovke sa sníma snímacími elektródami. Ich názvy súvisia s vývojom
systémov záznamu. Patrí sem ikonoskop, superikonoskop, ortikon a superortikon. Ich podsta-tou je
transformácia svetelných impulzov na elekt. v prísnej časovej následnosti.

Oscilografická obrazovka. K – katoda; W – Wehneltova
elektróda, A1, A2, A3 – urýchľovacie a fokusačné elektródy
(anódy); D1, D2 – páry vychyľovacích doštičiek; T – tienidlo
®

Oscine – degradačný produkt skopolamínu; →skopolín.
Oscinis pallipes – Hippelates pallipes.
®

Oscorel – antiflogistikum, analgetikum; →ketoprofén.
osculum, i, n. – [l.] malý otvor.
osfreziofóbia – [osphresiophobia] chorobný strach pred vôňou.
osfreziológia – [osphreosiologia] náuka o čuchu.
Osgoodova-Schlatterova choroba – [Osgood, Robert Bailey, 1873 – 1956, amer. ortopéd; Schlatter,
Carl, 1864 – 1934, švajč. chirurg] →choroby.
oscheo- – prvá časť zloţených slov z g. oscheos miešok.
oscheitis, itidis, f. – [osche- miešok + -itis zápal] oscheitída, zápal mieška.
oscheocele, es, f. – [oscheo- miešok + g. kélé prietrţ] oscheokéla, miešková prietrţ.
oscheotomia, ae, f. – [oscheo- + g. tomé rez] oschetómia, preťatie mieška.
osifikácia – [ossificatio] kostnatenie, premena mezenchýmu na kostné tkanivo; →skelet.
®

Osiren (Hoechst) – antagonista aldosterónu, diuretikum; →spironolaktón.
-osis – prípona slov označujúca chorobu, chorobných stav.
oslabenie (zmyslov) – l. hebetudo.
oslabený – l. mitigatus.
Oslerova-Weberova-Renduova choroba →choroby.
osmaríny – vysokomolekulové polyméry uhľovodíkov s osmiom; skúšali sa v th. artritídy.
osmaron B – dezinficiens. Skladá sa z benzoátov prim. alifatických amínov získaných z palmového a
kukuričného oleja. Obsahuje najmä dodecylamóniumbenzoát a tetradecylamóniumbenzoát. Je to
ţltohnedá hustá kvapalina, katiónová povrchovo aktívna látka. Pouţíva sa ako mazanie na vemená
pri strojovom dojení.
osmaesthesia, ae, f. – [g. osmé čuch + g. aisthesis cítenie] schopnosť vnímať a rozlišovať vône.
osmidrosis, is, f. – [g. osmé zápach + g. hidros pot + -osis stav] osmidróza, pot so zvláštnym
zápachom.
osmifília – [osmium + g. filiá priazeň, láska] afinita (tkaniva) k osmiu a oxidu osmičelému.
osmifóbia – [osmium + g. fobos strach] rezistencia (tkaniva) voči osmiu a oxidu osmičelému.
®

Osmitrol (Baxter) – vazodilatans; →manitolhexanitrát.

osmium – chem. prvok, značka Os, Ar 190,2. Z = 76, valencia 2 – 8, najčastejšie 3, 4 a 6. V prírode
sa vyskytuje 7 izotopov (184, 186 – 190 a 192; umelé rádioaktívne izotopy sú 181 aţ 183, 185, 191
a 193 – 195. V zemskej kôre sa nachádza 0,001 ppm. Vyskytuje sa v neraste osmirídium a
platinových rudách. Objavil, ho r. 1804 Tennat. Je to modrobiely, lesklý kov, hexagonálnej štruktúry,
Mohsovo číslo tvrdosti 7,0. Pouţíva sa na prípravu zliatín s irídiom v guličkových perách, ako
katalyzátor pri syntéze amoniaku, hydrogenácii org. zlúč. Vysokomolekulové polyméry Os a
uhľovodíkov sú osmaríny. Potenciálne pouţitie v th. artritídy. Oxid osmičelý OsO4 sú bezfarebné al.
svetloţlté kryštáliky al. granulky, štipľavého zápachu; pouţíva sa ako fixačné činidlo pri príprave
histol. preparátov.
®

Osmofundin 15 % N inf. (Braun Medical) – Mannitolum 15 g + Aqua pro inj. ad 100 ml infúzneho
rozt.; infundabilium, zákl. infúzny rozt.; 15 % manitol.
osmolalita – koncentrácia osmoticky aktívnych látok vyjadrená v mol/l.
osmonohy →Octobranchia.
osmolarita – koncentrácia osmoticky aktívnych látok vyjadrená v mol/kg.
osmoreceptory – špecializované neuróny, kt. reagujú na zmeny osmolality extracelulárnej tekutiny.
O. sa nachádzajú v ncl. supraopticus hypotalamu, v prednej stene III. komory mozgu,
cirkumventrikulárnom subfornixovom orgáne a tzv. organum vasculosum laminae terminalis. Sú
súčasťou →systému hypotalamus–neurohypofýza a regulujú sekréciu arginín-vazopresínu a pocit.
smädu. O. sa nachádzajú aj v pečeni a orofaryngu; ich význam v tejto oblasti nie je objasnený.
®

Osmosal – osmotické diuretikum; →manitol.
®

Osmosin (Merck & Co.) – antiflogistikum, antipyretikum, analgetikum; →indometacín.
osmosis, is, f. – [g. ósmos podnet + -osis stav] →osmóza.
osmotický tlak – tlak potrebný na zabránenie prenikania rozpúšťadla cez polopriepustnú membránu
do rozt. O. t. sa prejavujue, ak je rozt. oddelený od čistého rozpúšťadla semipermeabilnou
membránou, kt. prepúšťa rozpúšťadlo, ale neprepúšťa rozpustené látky, v takomto prípade nastáva
spontánne prenikanie rozúšťadla do rozt. (osmóza). O. t. je mierou tendencie rozpúšťadla prenikať
difúziou do rozt. a takto ho zrieďovať. Rozpúšťadlo preniká aj z rozt. s niţším o. t.
Polopriepustnými membránami sú aj bunkové blany, napr. membrána erytrocytov. Krvná plazma má
napriek odlišnému zloţeniu rovnaký o. t. (300 mosm/l, t. j. ~ 700 kPa pri 36 °C) ako roztok vnútri
erytrocytov. Keď sa však krvinky dostanú do styku s čistou vodou, voda do nich vniká a pretoţe ich
membrány nie sú také pevné, aby tomu zabránili, vnikajúca voda krvinku roztrhne. Je to osmotická
hemolýza.
O. t. p je úmerný látkovej koncentrácii c rozt. a absol. teplote T, platí
p = icRT
,

-1

-1

kde i je korekčný van t Hoffov koeficient, R = 8,304 J K mol je univerzálna plynová konštanta. Pri
-1
dosadení c (mol dm ) vychádza p (kPa). Priame meranie o. t. je ťaţké, preto na porovnanie o. t.
vodných rozt. sa pouţíva kryoskopiou stanovené zníţenie teploty ich mrznuT, oproti čistej
vode. Platí tu
T = icKk
-1

-3

kde Kk = 1,86 K mol dm je kryoskopická konštanta vody (zníţenie teploty mrznutia jednomolárneho rozt.). Preto rozt. s rovnakým zníţením teploty mrznutia majú aj rovnaký o. t. Ako
izoosmolálne (izotonické) rozt. sa označujú rozt. s rovnakým o. t. ako má krvná plazma, slzy al.
tkanivový mok, ich zníţenie teploty mrznutia je o 0,52 K (°C). Hypoosmolálne (hypoto-nické) sú rozt.

s menším o. t., so zníţením teploty mrznutia < 0,52 K. Hypotonické parenterál-ne rozt. a kolýria sa
pre zabránenie hemolýzy a bolestivosti izotonizujú, upravujú na izotonic-ké, prídavkom rozp.
pomocnej látky podľa predpisu. Vyuţíva sa pritom, ţe o. t. al. zníţenie teploty mrznutia, sú
koligatívne veličiny a pri viacerých látkach rozp. v jednom rozt., sa príspevky z jednotlivých látok
zrátajú. Hodnoty o. t. buniek sú pomerne vysoké, obyčajne 5 aţ 10 at. Bunky slanomilných rastlín
dosahujú o. t. 100 – 200 at.
osmóza – spontánne prenikanie rozpúšťadla do rozt., ak sú oddelené semipermeabilnou membránou;
→osmotický tlak. O. je druh difúzie, pri kt. sú dva rozt. rôznej koncentrácie oddelené
semipermeabilnou membránou. Ideálna semipermeabilná membrána prepúšťa len molekuly vody,
ale neprepúšťa látky v nej rozpustené. Ak sú obidva rozt. rôznej koncentrácie, menej koncentrovaný
rozt. bude prenikať do väčšmi koncentrovaného rozt., kt. objem sa bude preto zväčšovať.
Rastlinná bunka je obklopená permeabilnou bunkovou stenou a semipermeabilnou cytoplazmatickou membránou, kt. podmieňuje osmotické úkazy v bunke. Ak je bunka v čistej vode podľa
zákonitosti o. voda preniká do vnútra bunky, kde je vyššia koncentrácia, objem bunkyu sa zväčšuje,
čo sa prejavuje zvýšeným tlakom na bunkovú stenu.
Vnútorný tlak vyvolaný osmotickým prijímaním je →osmotický tlak. Cytoplazma a vakuoly obsahujú
rozt. rôznej koncentrácií, a preto sú osmoticky účinné. Zmeny osmotického tlaku sa prenášajú na
bunkovú stenu, kt. svojou pruţnosťou vyrovnáva rozdiely tlakov. Osmoticky najúčinnejší je obsah
vakuol. Vnútorný tlak v bunke vyvolaný osmotickým prenikaním vody je turgor a bunka osmoticky
napätá je turgescentná. Za normálnych okolností, keď má rastlina k dispozícii primerané mnoţstvo
vody, pletivá sú turgescentné, a tým aj mechanicky pevné, napr. veľké listové čepele sú rozprestreté
do plochy, kým zvädnuté sú ovisnuté.
Endoosmóza je osmotické prenikanie látok dovnútra bunky, exoosmóza je unikanie látok z bunky
von. Vysoké hodnoty podmieňuje veľká koncentrácia solí vo vakuole. Hypertonické prostredie bunke
osmoticky odníma vodu, pričom sa zníţi jej turgor, neskôr vznikne plazmolýza, kt. sa prejaví
oddialením cytoplazmy od bunkovej steny, príp. aţ jej zmenšením a zaguľatením v strede bunky. Za
dlhše trvajúcej plazmolýzy môţe bunka odumrieť. Deplazmolýza nastane vtedy, ak sa
plazmolyzovaná bunka vloţí do hypotonického rozrt., z kt. bunka osmo-ticky prijíma vodu, kým v nej
nenastane normálna turgescencia. Rozt. vyvolávajúci plazmo-lýzu je plazmolytikum. Plazmoptýza je
roztrhnutie bunkových stien po vysokom osmotickom napínaní bunkového obsahu, napr. praskanie
ovocia v daţdivom lete; morské riasy sú prispô-sobené morskej vode, kt. má vysoký obsah solí, v
destilovanej vode ich steny nevydrţia zvýšený turgor a praskajú. Od osmotických pomerov v
bunkách a pletivách závisia mnohé ţivotné deje, ako je otváranie a zatváranie prieduchov,
transpirácia, niekt. rastové úkazy, pohyby orgánov, klíčenie a i.
Osmundaceae – osmundovité. Čeľaď triedy papradí, trvácich bylín s podzemkom al. malých
stromčekov s perovito zloţenými listami. Výtrusnice sú na spodnej strane celých listov al. len na
určitých častiach s redukovanou čepeľou. Výtrusnice vznikajú z pokoţkových buniek a ich stena je z
jednej vrstvy buniek. Zásterka chýba a všetky výtrusy sú rovnaké. Rastú v trópoch, sutrópoch
a miernych pásmach obidvoch pologulí (3 rody, 21 druhov). V Európe rastie osmunda kráľovská
(Osmunda regalis).
osobnosť – [angl. personality, nem. Persönlichkeit, z g. persona, pôvodne maska pre boha podsvetia,
neskôr stály typ, charakter, rola človeka] psychol. súhrn psychických daností, špecificky ľudské
usporiadanie duševného ţivota.
Existujú mnohé definície osobnosti Allport (1934) ich narátal okolo 50 a od tých čiast ich pribudlo
(→teórie osobnosti). Pogády a Guensberger (1987) charakterizujú o. ako sumu všetkých
psychických osobitostí utvárajúcich individualitu jednotlivca. O. v priebehu prekonáva zloţitý vývoj;
→vývoj osobnosti. Vo filozofii človeka pojem o. v istom zmysle nahradil pojem →duše.

Psychológia pokladá o. za určitý druh vnútornej dynamickej organizácie psychofyzických systémov
jedinca, kt. určuje jeho adaptáciu na prostredie a jeho charakteristické spôsoby správania a
preţívania. Dynamika (sila) o. je správanie sa v určitom ţivotnom poli. Je súčasťou psychickej
dynamiky, duševnej sily. S dynamikou o. súvisí →motivácia a →temperament.
Najvlastnejším znakom o. je jej jedinečnosť, výlučnosť, odlišnosť od všetkých iných o. Jednotlivci sú
síce nezameniteľní, ale typologicky zaraditeľní do istých skupín, a to na základe stálosti určitých
základných čŕt a vlastností normálnej osoby. Stálosť ako hlavný znak o. je však len relat. O. sa mení
a mení sa aj obraz človeka o sebe, nie rýchlo ale sústavne, a to samočinne, ako aj vplyvom
vonkajších podmienok. Táto zmena je menej hlboká, ako sa kedysi predpokladlo, takţe vrodené
faktory a rané detské záţitky majú najvýznamnejší podiel na formovaní o.
Vývoj osobnosti – osobnosťou sa človeka nerodí, ale sa ňou stáva, a to aţ vtedy, keď sa uňho
zjaví špecificky ľudská forma organizácie jeho duševného ţivota. Novorodenec ešte nerozlišuje
medzi svojím telom a okolitým svetom; aţ neskôr vzniká vedomie telového ja: dojmy z vnútra tela i z
jeho povrchu sa integrujú a dieťa je, a tým i seba preţíva ako niečo oddelené od okolitého sveta. Od
konca 1. r. si dieťa postupne osvojuje hovorenú reč, ale aţ za ďalší 1 ½ r. sa naučí pouţívať
zámeno ja; dovtedy hovorí v 3. osobe (,,Adamko chce“, nie ,,ja chcem“ ap.). Vedomie sociálneho ja,
kt. obsahuje prvky vedomia jedinečnosti (a rozdielnosti) a identity v sociálnom zmysle získava pred
dovŕšením 3. r. veku. V tom čase nastáva reštrukturalizácia regulácie správania v tom zmysle, ţe
dieťa sa uţ nespráva len podľa biol. hedonistického princípu dosahovania zmyslovo príjemného a
vyhýbania sa nepríjemnému a v jeho správaní sa začína uplatňovať vplyv sociálnych imperatívov, v
kt. sú obsiahnuté určité sociálne a kultúrne hodnoty prostredia, v kt. dieťa ţije. Dieťa preţíva rozpory
medzi ,,chcem“ a nesmiem a medzi ,,musím“ a nechcem. Tým sa dieťa odpútava od svojej vrodenej
psychol. animality a stáva sa ľudským tvorom v psychol. zmysle, lebo sa v jeho správaní uplatňujú
hodnoty a normy, teda niečo špecificky ľudského. A to je práve obdobie vzniku osobnosti ako
špecificky ľudskej psychodynamickej štruktúry.
Vznik osobnosti sa časovo zhoduje so vznikom jastva: ja vystupuje najprv ako záţitková štruktúra a
z nej sa neskôr vyvíja dynamická štruktúra s vývojovo najvyššou regulatívnou funkciou, vôľou. Vznik
sociálneho ja opisuje Mead (1934) ako biosociálny proces, v kt. sa ,,impulzívny ţivočích“ sa mení na
,,racionálneho tvora“. Za rozhodujúci okamih pokladá schopnosť mysle subjektu byť sám sebe
objektom, čo umoţňuje pouţívanie reči, ako aj preberania roly druhej osoby v hre. Prevzatie roly
druhého v hre (napr. na lekára) umoţňuje hľadať sám seba, reagovať na seba samého, stať sa tak
sám sebe objektom, byť si vedomý seba samého ako sociálnej bytosti, ako dačoho sociálne
jedinečného. Tento vývoj jastva prebieha dvoma štádiami: detskou hrou a súťaţivosťou. V hre
preberá dieťa postupne roly osôb, kt. sú preňho významné a uvedomuje si, čo preňho znamená tá
al. ona osoba a čo ono samo znamená pre iných. Mead rozoznáva 3 druhy ja, ,,I“ (akcentuje
preţívanie akcie), „me“ (utvára prevzaté roly) a ,,self“ (akási syntéza obidvoch). Existuje však rôzne
ja, kt. zodpovedajú rôznym sociálnym reakciám. V súťaţivých hrách sa dieťa dostáva do
konfrontácie so všetkými účastníkmi hry i s jej pravidlami a priebehom, lebo to je podmienka
úspechu. Organizuje pritom vlastné reakcie a vyvoláva reakcie druhých, ktoré hrá. Súťaţivé hry
predstavujú v ţivote dieťaťa prechod od hravého prevzatia roly druhých k organizovanej role, kt. je
pre vedomie ja rozhodujúce.
Toto vzniknuté jastvo sa stáva centrom duševného ţivota človeka v dvojakom slova zmysle: 1. okolo
neho sa organizuje skúsenosť jedinca a jeho duševný ţivot; 2. okolo neho sa utvára vývojovo
najvyššia dynamická štruktúra regulácie jeho správania, vôľa.
Pre prechod od biol. k spoločenskej organizácii ľudského duševného ţivota majú podľa Rogersa
(1964) veľký význam hodnoty: ide o vývoj od ,,fyziol. múdrosti tela“, kde správanie ovládajú princípy
príjemnosti (dosahovať príjemné a vyhýbať sa nepríjemnému) k inter-nalizácii určitých hodnôt, kt.

vystupujú aj vo forme povahových vlastností (zlé a dobré dievčatko). Aby si udrţalo lásku rodičov,
kt. je signálom istoty, koná dieťa podľa ich prianí a nezriedka v rozpore s princípom príjemnosti, keď
musí plniť určité povinnosti, zriecť sa príjemného, pretoţe ,,sa to nepatrí“ ap. Deti i dospelí preberajú
väčšinou svojich hodnôt od iných jedincov al. pozitívne vzťaţných skupín a pokladajú ich za svoje:
Kritérium stanovenia hodnôt je stupeň, do kt. tieto hodnoty spôsobujú, ţe ho iní milujú, prijímajú al.
rešpektujú. Preto sa jedinec v týchto prevzatých hodnotách, nezriedka protikladných, cíti hlboko
neistý. Tak sa utvára aj vedomie hodnoty vlastného ja ako centrum obrazu seba samého, resp.
sebapoňatia (sebakoncepcie), s kt. je spojený trvalý existenčný tlak naudrţovanie vysokej hodnoty
seba samého a jeho zvyšovaniu. Tento tlak sa stáva vývojovo najvyšším motivačným princípom: ide
o tzv. dynamickú funkciu jastva, kt. sa prejavuje mnohými konkrétnymi potrebami, napr. potrebou
uznania, obdivu, výkonu, súhlasu atď. a tzv. obrannými mechanizmami a egovzťaţnými
motiváciami.
Dôleţitou súčasťou štruktúry jastva je obraz seba samého, kt. má dve zloţky: 1. reálne ego
(predstava jedinca o tom, aký je, zahrňujúci telesné uňi duševné vlastnosti); 2. ideálne ego
(predstava jedinca o tom, aký by mall byť). Medzi reálnym a ideálnym ja sú určité rozpory a napätie,
kt. môţe mať podnecujúci charakter; rozpory poukazujú na určitý stupeň nespokojnosti so sebou
samým a miera súladu medzi reálnym a ideálnym ego vyjadruje tzv. silu ega, resp. úroveň vnútornej
integrácie o.
Pojem ego vyjadruje špecificky ľudskú formu organizácie duševného ţivota, kt. sa prejavuje ako
funčkný celok. Ego nevyjadruje len záţitkovú štruktúru, ale má predovšetkým funkciu dynamickú
(motivačnú), štruktúrnu (organizačnú). Kritérium toho, čo prislúcha ja (jadru osobnosti) je cit
rozpakov al. ľahostajnosti pori ohrození al. strate čiastkovej oblasti osobnostného poľa (Winnefeld,
1962). Pojem poľa prevzala psychológia z fyziky, aby lepšie vysvetlila vzťahy medzi človekom
prostredím, teda súvislosť preţívajúceho subjektu a preţí-vaného vonkajšieho sveta, a v tomto
rámci aj zmysluplnosť ľudského správania. Pojem poľa vyjadruje psychicky ,,spracovanú“ situáciu,
čo objasňuje pojem zmyslu a významu. Pojem zmysel vyjadruje subjektívne egocentrický vzťah
(zmysel má pre jedinca to, čo mu umoţňuje al. signalizuje dosiahnutie príjemného, t. j. odmeny, al.
čo mu umoţňuje al. signalizuje moţnosť vyhnúť sa nepríjemnému, t. j. trestu). Naproti tomu pojem
význam vyjadruje objektívne obsahy (napr. lexikálny význam slov). Človek preţíva svoje ţivotné
pole a seba samého ako vzťaţné pojmy ja. Zabúda na to, čo nemá preňho význam, zachováva a
bráni postoje, kt. majú význam pre udrţovanie psychickej stability (vnútornej rovnováhy). Situácie,
kt. signalizujú zvýšenie al. potzvrdenie hodnoty ega (evalváciu ega) al. kt. signalizujú opak, t.j.
ohrozenie ega, zníţenie jeho hodnoty (devalváciu ega) sa označujú ako ego-vzťaţné situácie (Sherif
a Cantril, 1947, 1966). Konanie človeka smeruje k posilňovaniu situácie evalvujúce a vyhýba sa al.
eliminuje situácie devalvujúce ego. Tento aktívny vzťah k ţivotným situáciám sa dá označiť aj ako
vôľová regulácia správania (konania). Ego sa tak stáva skutočným centrom duševného ţivota
človeka, kt. má ego-vzťaţný rámec, resp. egocentrický význam.
Allport (1955) rozlišuje jadro osobnosti, kt. obsahuje ,,dačo dôverne teplé a významné“, tzv.
proprium. Je to základ vnútornej jednoty osobnosti a patria k nemu všetky sféry nášho ţivota, kt.
pokladáme za vlastné, t. j. aj odev, najmä ten, na kt. si jedinec zakladá a pouţíva ako symbol svojho
statusu a svojho sebavyjadrenia, autoreprezentácie. V psychol. slova zmysle nejestvujú ostré
hranice medzi egom a niekt. vecami, symbolmi ega a pokusmi o jeho expan-ziu na hmotné objekty.
Vysokú hodnotu ega vyjadruje napr. luxusné auto, chata, atď., vysokú hodnoty vyjadruje aj diplom,
šľachtický erb, vysoká hodnosť, znaky vysokej spoločenskej pozície, ku kt. okrem oblečenia a
zariadenia pracovne patrí niekde fajčenie hrubých cigár, nosenie drahých kravát atď.
Vývoj osobnosti sa spája so zrením určitých telesných štruktúr, napr. neuroendokrinného systému, kt.
určujú nástup dospievania, ako aj s procesom sociálneho učenia, t. j. vplyvom skúseností získaných
zo sociálnych interakcií. Sociálne skúsenosti podmieňujú fixáciu určitých vlastností al. ich zmeny (tzv.

korektívne skúsenosti). Človek sa podľa Kellyho (1964) riadi predpoveďou a z udalostí abstrahuje
podobnosti a kontrasty, aby si utvoril konštrukcie, a nimi mapoval svoje prostredie (metóda
konštrukcie a rekonštrukcie). Napr. konštrukciu zdvorilosti utvára človek na základe poznania osôb so
zdrorilým správaním, ale musia tu byť aj kontrastné skúsenoati, teda s nezdvorilo sa správajúcimi
jedincami, aby si utvoril určitý obraz o niečom. Konštrukcie nemusia mať vedomý, verbálny charakter.
Na základe skúseností sa utvárajú anticipácie udalostí a kontrola správania v anticipovaných
situáciách.
Vo vývoji osobnosti jestvujú určité kritické etapy, nevyhnutné kriţovatky, v kt. sa rozhoduje o ďalšom
smere vývoja. Podľa Freuda kaţdé štádium charakterizuje koncentrácia subjektu na určitý objem na
vlastnom tele, kt. je zdrojom slastných pocitov (v tzv. orálnej fáze sú to napr. ústa a cicanie).
Ericksonove fázy vývoja osobnosti (1968):
• 1. r. života – dôvera–nedôvera: utváranie pocitov dôvery al. nedôvery voči okolitému svetu podľa
skúseností so starostlivosťou a láskou matky.
• 2. a 3. r. života – autonómia–pocit hanby: podľa moţnosti manipulovanie s vecami a explorácia
okolia, vznik autonómie a pocitu sebadôvery al. naopak pochybnosti o vlastných schopnostiach a
hanba za seba samého, ak sa dieťa príliš obmedzuje a kritizuje; je to problém utvárania sebaúcty a
pocitov nedostatočnosti.
• 4. a 5. r. života – iniciatíva–pocit viny: uplatňuje sa reakcia rodičov na aktivitu a iniciatívu dieťaťa, kt.
má za následok pocit neslobody al. naopak na pocit viny a ,,neschopného voltrelca v svete
dospelých“.
• 6. – 11. r. života – príčinlivosť–inferiorita: dieťa sa zaujíma o fungovanie vecí, pravidlá, organizáciu,
usporadúvanie a záleţí mu na tom, či rodičia tento záujem podporujú al. potláčajú, ako aj na
úspechoch či neúspechoch v ţivote mimo rodiny.
• 12. – 18. r. života – nájdenie identity–difúznosť rol: prehlbuje sa záujem o svet, súčasne musí
jedinec preberať mnoho rol, v kt. sa jeho vlastná identita udrţuje al. drobí a vytráca, vzniká
sebaistota al. zmätok zo seba samého, neschopnosť rozumieť sebe samého a nespôsobilosť
prevziať určité roly, napr. svojho pohlavia; chýbajúca identita má za následok vnútorné zmätky.
• Mladší vek dospelosti – intimita–izolácia: v erotických a i. vzťahoch sa utvára zmysel pre vlastnú i
cudziu intimitu; ak sa to nepodarí, vzniká sklon k izolácii a neschopnosti nadviazať iţšie intímne
vzťahy, neschopnosť preţívať s inými intimitu, rozšíriť „ja“ na „my“.
– Stredný vek dospelosti – plodnosť–sebaabsorbovanie: ide o obdobie alternatívy produktivity al.
stagnácie, období kríz dospelosti, schopnosti vyvinúť nadosobné záujmy a sociálnu zrelosť; ak sa to
nepodarí, obmedzuje sa ţivot jedinca na materiálny zisk a fyzické blaho a človek trpí apatiou a
chudobnosťou medziľudských vzťahov.
– Staroba – integrita–pohybovanie: človek sa obracia do minulosti a má výsledný pocit spokojnosti
al. nespokojnosti so sebou samým; tieto pocity odráţajú úroveň integrácie osobnosti; kto nie je so
svojím ţivotom spokojný, má pocit pochybnosti o tom, čo ţil a kým bol, čo môţe v krajnom prípade
vyvolať aţ autodeštrukciu.
Štruktúra osobnosti je usporiadanie dispozícií tvoriacich o., usporiadanie vnútorného celku duševného ţivota človeka. Ide o uzavretý dispozičný celok, kt. sa podľa situácie rôzne aktualizuje. O. je
relat. stála, nie však nemenná, rigidná, ale dynamická štruktúra, kt. sa navonok prejavuje určitým
správaním. Štruktúru o. tvoria podľa Pogádyho a Guensbergera (1987) 3 skupiny psychických javov:
1. →psychické vlastnosti; 2. →psychické črty; 3. formát.

Abnormálna osobnosť – anomálna osobnosť, psychopatia. Pri vylúčení →psychózy a zváţení
príznakov →neurózy sa definuje ako kvantit. (nie kvalit.) trvalá porucha duševného stavu, kt. sa
prejavuje najmä v sociálnej interakcii, zistená anamnézou (schopnosť nadväzovať styky s ľuďmi) a
pozorovaním správania sa a reakcií v interpersonálnych vzťahoch (napr. prílišná závislosť al.
izolácia a rezervovanosť, hostilita aţ agresivita atď.). A. o. zahrňuje povahové anomálie aţ
psychopatie (charakterové poruchy). Rozoznávajú sa 3 stupne a. o.:
Mierny stupeň má 3 typy: a) autizmus (sociálne izolovaný, emočne inhibovaný typ); b) závislý typ
(ochotný, povoľný, bezmocný, neschopný súťaţiť, hľadajúci oporu u iných); c) príliš sebavedomý
(panovačný, prehnane úsluţný aţ servilný, s pocitmi viny za svoje správanie).
Stredný stupeň a. o. charakterizuje sociálna maladaptácia; porucha je uţ zrejmá okoliu. Rozlišujú sa
tieto typy: a) schizoidný typ (samotársky, citovo chladný, teatrálny, u ţien častá frigidita); b)
hysterický typ (extravagantný, dramatizujúci, neschopný utvárať pevné vzťahy a citové väzby, u ţien
častá frigidita); c) paranoidný typ (precitlivený, nedôverčivý), nekritický, závistlivý a podozrievavý); d)
cyklotymný typ (náladový); e) obsedantný typ (úzkostlosvý, perfekcionaliický).
Ťažká porucha osobnosti, sociopatia, psychopatia. Jedinec uţ škodí spoločnosti agresivitou,
neplnením záväzkov a povinností. Delí sa na agrčesívnu (úteky, krádeţe, podpaľačstvo) a pa-sívnu
(jedinec neodhadne následok svojho správania, zníţená vitalita, závislosť, ţivot bvez cieľa).
K a. o. patria aj poruchy osobnosti v zmysle →závislosti (toxikománie vrátane alkoholizmu, abúzu
liekov) a sexuálne →aberácie (deviácie). Prechod ku kvalit. poruchám osobnosti (neuróza,
psychóza ap.) je plynulý.
Psychopatológia osobnosti – je odvetvie p., kt. študuje mechanizmus patogenézy porúch o. Na
vzniku porúch o. sa zúčastňujú viaceré faktory: 1. Genet. faktory a telesná konštitúcia – ľudia
s leptosomným habitom majú častejšie schizoidnú poruchu o., ľudia s pyknickým habitom cykloidné
(tymopatické) poruchy (Kretschmer). Abnormity v EEG môţu byť prejavom nezrelosti al.
insuficiencie niekt. mozgových štruktúr. Pri poruchách s poruchami emotivity sú častejšie anomálie
štruktúry spánku a pozit. dexametazónový test. Tieto nálezy ukazujú na vzťah k afektívnym
poruchám. 2. Poškodenie mozgu v prenatálnom, perinatálnom a včasnom postnatálnom období,
ako sú intoxikácie, uţívanie psychoaktívnych látok, infekcie počas gravidity, perinatálne traumy,
asfyxia, ťaţšie telesné choroby, infekcie CNS v prvých rokoch ţivota ((tzv. léziové poruchách
osobnosti, léziové psychopatie). Poruchy osobnosti sú častejšie u detí s hyperkinetickou poruchou,
poruchou pozornosti, špecifickými vývojovými poruchami. Jedinci s poruchami osobnosti majú
častejšie poruchy vegetatívneho nervového systému, ľahké nešpecifické abnormity v neurol. náleze,
patol. EEG nálezy. 3. Vplyv výchovne chybného prostredia (neúplné al. nefunkčné rodiny, vplyv
sídliskovej party) môţe viesť (milieupatie).
Špeciálne poruchy osobnosti – zahrňujú poruchy čŕt o. (poruchy →vedomia). Poruchy o. môţu
sprevádzať tieto poruchy vedomia: 1. poruchy →sebavedomia; 2. apersonalizácia o.; 3.
→transformácia osobnosti. Apersonalizáciu charakterizuje subjektívne presvedčenie o zmene
vlastnej o., býva často následkom bludu. Napr. pacient si namýšľa, ţe je cisárom. Pritom mu
neprekáţa vykonávať jednoduché práce (napr. umývať riad) a ani inak sa nespráva tak, aby dával
najavo presvedčenosť o svojej významnosti. Ak pritom poţaduje poctu od okolia, nejde len o zmenu
myslenia, ale aj o transformáciu celej o.
Viaceré typy porúch o. znevýhodňujú človeka pri dosiahnutí vzdelania zodpovedajúceho jeho
intelektovým schopnostiam aj pri uplatnení sa v zamestnaní. Vo výnimočných prípadoch prichádza
do úvahy invalidizácia (napr. pri ťaţkých schizoidných poruchách o.).
Mnohopočetná porucha osobnosti – je zriedkavá disociatívna porucha, pri kt. je sporné, do akej
miery je iatrogénna al. špecifická pre príslušnú kultúru. Zrejmá je existencia 2 al. viacerých

samostatných o. u jedného jedinca, pričom sa prejavuje vţdy len jedna. Kaţdá o. je kompletná, s
vlastnými spomienkami, správaním a preferenciami. Tie môţu byť výrazne protikladné k jedinej
premorbídnej o. Jedna osobnosť pritom obyčajne dominuje, ale nijaká nemá prístup k spomienkam
druhej a takmer nikdy si jedna druhú neuvedomuje. Zmena z jednej osobnosti na druhú je obyčajne
spočiatku náhla a úzko súvisí s traumatickými udalosťami. Nasledujúce zmeny sú často obmedzené
na dramatické a stresové udalosti al. sa vyskytujú počas sedenia s terapeutom, kt. zahrňuje
relaxáciu, hypnózu al. odreagovanie. vyvolalo silné dráţdenie.
Poruchy osobnosti sa vyskytujú asi v 5 – 10 % populácie. Niekt. typy porúch sú častejšie u muţov
(napr. antisociálna), iné u ţien (napr. hysterická). Celkove sú však poruchy osobnosti častejšie
zistené u muţov. Najčastejšími typmi porúch osobnosti sú schizoidná (u 3 % populácie) a hysterická
(2 – 3 % populácie). Nesystematická klasifikácia triedi poruchy osobnosti podľa najnápadnejšieho al.
najzávaţnejšieho prejavu poruchy. Systematická klasifikácia bratislavskej školy vychádza z analógií
medzi prejavmi porúch osobnosti a príznakmi pravých psychických porúch (afektívnych porúch,
schizofrénie, neuróz, psychických porúch pri epilepsii). K týmto poruchám sa priraďujú aj kvalit.
poruchy sexuálneho pudu; →aberrationes sexuales.
Globálne poruchy osobnosti sa týkajú všetkých zloţiek a vlastností, ale aj čŕt osobnosti. Väčšinou sprevádzajú demenciu, príp. oligofréniu, pričom však obraz nie je ten istý. Pri demencii
nastáva úpadok o. a pri niekt. stavoch aj odbúranie diferenciácie. Oligofrénia má osobitný obraz
primitívnej o. Pred odbúraním o. sa často odohráva viditeľný vnútorný boj (napr. pri schizofrénii).
Odbúranie o. znamená teda ochudobnenie osobnosti, zníţenie záujmov, pkles diferenciácie, často
aj jednotnosti. Pri schizofrénii, najmä simplexnej, prebieha odbúranie bez príslušnej ujmy
inteligencie. Vlastná demencia niekedy vzniká takisto po dlhom trvaní a vplyvom sociálnej izolácie.
Aj globálne poruchy o. môţu mať v popredí osobitosti, napr. pri asociálnej charakteropatii; ide totiţ o
zmenu celej osobnosti. Podobne sa pri senilných demenciách zvýrazňujú charakterové o., ako sú
ţiarlivosť, skúposť atď. Ku globálnym poruchám o. patria aj discharakterové zmeny pri neurózach,
kt. nie sú jej odbúraním, ale len ochudobnením.
Samotná porucha o. obvykle nenarúša ovládacie a rozpoznávacie schopnosti jedinca a nie je
podkladom pre rozhodnutie súdu o zmene príčetnosti. Pridruţené psychické poruchy môţu byť aj v
čase spáchania trestného činu a môţu narušiť hodnotenie situácie al. vôľové konanie jedinca.
Zmena právnej spôsobilosti prichádza do úvahy len v niekt. situáciách. Najčastejšie sa posudzuje
odňatie rodičovských práv (napr. pri disociálnych, hraničných al. hysterických poruchách osobnosti).
Dg. poruchy o. je dôvodom na konzultáciu psychiatra pri ţiadostiach o vydanie vodičského preukazu
al. oprávnenia pouţívať strelné zbrane.
Viaceré typy porúch o. znevýhodňujú človeka pri dosiahnutí vzdelania zodpovedajúceho jeho
intelektovým schopnostiam aj pri uplatnení sa v zamestnaní. Vo výnimočných prípadoch prichádza
do úvahy invalidizácia (napr. pri ťaţkých schizoidných poruchách o.).
Klinický obraz porúch osobnosti – zahŕňa poruchu: 1. paranoidnú, 2. schizoidnú; 3. antisociálnu;
4. emočne nestabilnú a hraničnú; 5. hysterickú, 6. kompulzívnu a obsedantnú; 7. anxióznu; 8.
závislú; 9. pretrvávajúcu zmenu o.
1. →Paranoidná porucha osobnosti.
2. →Schizoidná porucha osobnosti.
3. Antisociálna porucha osobnosti – je typická neschopnosťou utvárať trvalé medziľudské väzby,
snahou vyuţívať druhých, egoizmom, bezcitnosťou, hrubosťou, neuznávaním spoločenských
noriem, ich porušovaním. Jedinci sa dostávajú do sporov, často prekračujú zákony. Z neúspechov
sa nevedia poučiť, sú nedostatočne sebakritickí, obviňujú iných.

4. Emočne nestabilná porucha osobnosti – prejavuje sa emočnou labilitou, ľahkým vznikom
afektov a neuváţeným konaním v afekte. Rozoznáva sa impulzívny typ a hraničný typ. Impulzívny
typ zodpovedá explozívnej psychopatií v starších klasifikáciach. Ide o jedincov s nízkou frustračnou
toleranciou reagujúcich na mierne stresové podnety silnými afektami. Sú náladoví, vyvolávajú
hádky, neznášajú kritiku. Ich správanie je nevypočítateľné, je vysoká pohotovosť k agresívnemu
konaniu. Je vyššia pravdepodobnosť vzniku ťaţkých afektov s poruchou konania (nezvládnutých
afektov) a aj patických afektov s poruchou vedomia a následnou amnéziou. Väčšinou však dokáţu
dostatočne účinne kontrolovať svoje správanie. Sú napríklad schopní tolerovať hrubé správanie sa
zjavne silnejších partnerov. Na rozdiel od intermitentnej explozívnej poruchy, pri kt. ide v podstate o
miernych, dobromyselných jedincov, s krátkymi epizódami vysokej pohotovosti k agresívnemu
konaniu je tu trvalým prejavom náladovosť, popudlivosť a zlomyselnosť.
Ľudia s hraničnou poruchou (typom) o. sú zjavne nevyrovnaní jedinci u kt. sa strieda, niekedy
prelína závislosť od niekt. blízkych osôb s hostilnými postojmi k ním, neschopnosť existovať bez
blízkych osôb s tendenciou ubliţovať im. Majú nejasné predstavy o sebe, o svojich cieľoch.
Prejavujú nevyhranený, často rozpoltený vzťah k sebe. Ľutujú sa, hovoria o utrpení, súčasne sa
môţu nenávidieť, hrozí autoagresívne, automutilačné konanie. Sú afektívne labilní. Pre
rozpoltenosť, nevyhranenosť v interpersonálnych vzťahoch ţijú títo jedinci v ,,trvalej kríze“.
Zlyhávajú v zamestnaní, pri vytváraní stabilných partnerských vzťahov, v manţelstve. Často majú
intenzívne, ale obvykle krátkodobé depresívne stavy. Časté sú tieţ demonštratívne, ale aj váţne
myslené samovraţedné pokusy.
5. Hysterická (histriónská) porucha osobnosti – vyznačuje sa egocentrizmom, konaním, kt.
smeruje k uspokojeniu prehnaného egoizmu, potrebou byť stredobodom pozornosti a vyuţívať na to
všetky dostupné prostriedky, skresľovaním skutočnosti, klamaním, niekedy s jasným zámerom,
inokedy ide o ,,automatické“ katatýmne skresľovanie udalostí. V extrémnych prípadoch si jedinci
vymýšľajú celé, neuveriteľné príbehy a časom aj sami veria, ţe sa skutočne udiali (fantastická
pseudológia). Sú emočne nezrelí, prejavuje sa to afektívnou labilitou, preexponovanými, akoby
hranými emočnými reakciami. Emočna búrka sa rozplynie niekdy takmer okamţite. Diváci al.
zainteresované osoby sú rozrušené (zhrozené, zdrvené, šokované), hysterik, kt. ,,predstavenie
zahral“ je so sebou spokojný a čuduje sa ich rozrušeniu. Hysterickí jedinci dokáţu rýchle
nadväzovať známosti, nedokáţu sa však silnejšie citove angaţovať. Ich interpersonálne vzťahy sú
ovplyvnené akoby nenásytnou túţbou po láske a ochrane osobami na ktoré sa upnú. Tým je
motivované aj ich časté sexuálne vyzývavé správanie. V skutočnosti nie sú schopní hlbších
medziľudských vzťahov. Striedajú priateľstvá, priateľstvo, láska sa rýchle mení na nepriateľstvo. Nie
sú schopní priznať, ţe sami spôsobili rozpad vzťahov, príčiny vidia vţdy v druhých. Radi vedome
zasahujú do vzťahov v okolí a manipulujú s inými ľuďmi. Je to pre nich vzrušujúce. Telo má pri
hysterickej poruche o. osobitné postavenie. Mimoriadnu pozornosť venujú fyzickej príťaţlivosti,
často sú nápadne zvodne upravení. Výrazne sú u nich telesné prejavy emócií (začervenanie,
zblednutie, zmeny TK). Časté sú telesné konverzné príznaky (napr. parézy), anankastická porucha
o.
6. Kompulzívna, obsedantná a obsedantno-kompulzívna porucha osobnosti – ide o jedincov
trpiacich neistotou, strachom zo zlyhania, z nesplnenia povinností. Tieto obavy ich vedú
k nadmernej opatrnosti, prehnanému plánovaniu a organizovaniu prác, nadmernej svedomitosti,
perfekcionizmu, puntičkárstvu. Úzkostne dodrţiavajú spoločenské konvencie, sú obradní, súčasne
však tvrdohlaví. Sú hyperkritickí k iným, ţiadajú, aby sa im spolupracovníci, ďalší ľudia, s kt.
prichádzajú do styku prispôsobili a rešpektovali ich spôsob práce. Trpia rôznymi fóbiami, vtieravými
myšlienkami, alebo nutkavým konaním. Na rozdiel od neuróz je tenzia a anxiozita menej intenzívna,
nebývajú sprievodné vegetatívne prejavy.

7. Anxióznu (vyhýbavú) poruchu osobnosti – charakterizujú pocity napätia a úzkosti, kt. trvajú
celý ţivot. Jedinec túţi po uznaní, chce byť obľúbený, súčasne je presvedčený o svojej
menejcennosti. Bojí sa odmietnutia a výsmechu. Je traumatizovaný neschopnosťou voľne
komunikovať s inými, často sa vyhýba kontaktom s ľuďmi. Od schizoidnej o. sa odlišuje tým, ţe trpí
nedostatkom kontaktov (schizoidní jedinci nemajú záujem o interpersonálne kontakty). Na rozdiel od
hraničnej poruchy o. na neúspechy al. odmietnutia nereaguje búrlivo, ale utiahnutím sa do ústrania.
8. Závislá porucha osobnosti – prejavuje sa nedostatočnou sebadôverou a iniciatívou. Je
znepokojený ak je odkázaný na seba, ak sa musí sám rozhodovať. Má tendenciu spoliehať sa na
iných, pasívne sa podriaďuje záujmom iných ľudí, nechá sa nimi usmerňovať. Stále sa obáva, ţe
osoba, na kt. sa upäl ho opustí.
9. Pretrvávajúca zmena osobnosti – sem sa podľa MKCH-10 zaraďujú výrazné zmeny zákl.
charakteristík o., kt. vznikli v dospelosti ako dôsledok preţitých útrap al. prekonanej ťaţkej
psychickej poruchy. Je známe, ţe ľudia, kt. boli vystavení extrémnemu stresu (únos, mučenie, pobyt
v koncentračnom tábore, u ţien znásilnenie) niekedy zaujímajú nepriateľský postoj k iným, sú
nedôverčiví, uzavretí, sami pociťujú prázdnotu, beznádej, cítia sa byť trvale ohrození. Aj prekonaná
psychická porucha, vnímaná ako extrémny stres môţe viesť k dlhodobej al. aj trvalej zmene
postojov, správania sa, vnímania a hodnotenia reality. Ak také zmeny vzniknú, obvykle sa prejavujú
pocitmi stigmatizácie, menejcennosti, tendenciou zotrvávať v roli chorého, nesamostatnosťou,
afektívnou labilitou. Neide tu o reziduálne prejavy prekonanej psychickej poruchy. Pri oboch typoch
porúch ide o psychogénne podmienené poruchy. Podľa staršieho triedenia patria medzi reaktívne
vývoje o.
Dg. a dfdg. porúch osobnosti – poruchy o. charakterizuje: 1. včasný vývoj; 2. relatívna stálosť; 3.
nepriaznivý charakter prejavov. Ak ţiadna skupina prejavov nie je dominantná, je v MKCH-10
vyhradená skupina zmiešaných a iných porúch o. Časté sú ďalšie (pravé) psychické poruchy (rôzne
typy reaktívnych porúch, ako sú abnormné reakcie, reaktívne stavy a neurózy, závislosť od
návykových látok a ďalšie poruchy. Dg. týchto porúch je dôleţitá pre stanovenie th. plánu. Dôleţitá
je objektívna anamnéza, pretoţe pacienti často skresľujú prejavy vlastnej poruchy o.
Terapia porúch osobnosti – úspech psychoterapeutických a rehabilitačných programov je v
skupine špeciálnych porúch o. malý. Aj pri antisociálnych, hysterických a anankastických poruchách
o. je účinok psychoterapie nedostatočný. Na zmiernenie niekt. prejavov poruchy o. al. zvládnutie
príznakov pridruţených prechodných psychických porúch sa pouţívajú psychofarmaká.
Zriedkavejšie je cieľom farmakoterapie ovplyvnenie hypotetických patofyziol. mechanizmov poruchy
o., napr. pri anankastickej poruche o. sa odporúča aplikácia klonazepamu, karbamazepínu al.
séroto-nínergických antidepresív, pri antisociálnej poruche o. karbamazepín a pri anamnéze hyperkinetickej poruchy v detstve aj psychostimulanciá, pri hysterickej a hraničnej poruche
blokátory. Psychiatrická th. je moţná len so súhlasom pacienta. Nedobrovoľná liečba je moţná len
pri pridruţených psychických poruchách, kt. priamo ohrozujú pacienta al. jeho okolie. Ak sa jedinec
s poruchou o. dopustil trestného činu (čo sa stáva často) a psychiatrická th. môţe zníţiť nebezpečie
opakovaného trestného konania, môţe súd nariadiť ochrannú th.
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Ospamox 250 mg cps. a grn. susp. (Biochemie) – Amoxicilliunum trihydricum 287 mg (250 mg
amoxicilínu) v 1 cps., resp. 125 al. 375 mg v granulách na prípravu 5 ml suspenzie; širokospektrálne
penicilínové antibiotikum; amoxicilín.
®

®

®

Ospamox 500 , Ospamox 750 al. Ospamox 1000 mg tbl. obd. (Biochemie) – Amoxicilliunum
trihydricum 574 (250 mg amoxicilínu), 861 mg (750 mg) al. 1,15 g (1 g) v 1 poťahovanej tbl.;
širokospektrálne penicilínové antibiotikum.

®

Ospen gtt. a grn. susp. (Krka) – Phenoxymethylpenicillium benzathinum 750 000 IU v 1 ml (= 20
kv.)g (250 mg amoxicilínu), resp. 4,89 g v granulách na prípravu 60 ml suspenzie (600 tis. IU v 5
ml); penicilínové antibiotikum; fenoxymetylpenicilín benzatín.
®

Ospen 750 sir. (Krka) – Phenoxymethylpenicillium benzathinum 750 000 IU v 5 ml sirupu;
penicilínové antibiotikum; fenoxymetylpenicilín benzatín.
®

Ospexin 250 al. Ospexin 500 mg cps. (Biochemie) – Cefalexinum monohydricum 262,9 al. 525,8
mg v 1 ţelatínovej tobolke; širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum I. generácie.
®

®

®

Ospexin 125 , Ospexin 250 al. 375 mg grn. susp. (Biochemie) – Cefalexinum monohydricum 135
al. 400 mg v 33 g granúl na 60 ml suspenzie; širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum I.
generácie.
®

®

Ospexin 500 al. Ospexin 1000 mg tbl. obd. (Biochemie) – Cefalexinum monohydricum 525 mg al.
1,05 g v 1 poťahovanej tbl.; širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum I. generácie.
osphresiologia, ae, f. – [g. osfrésis čuch + g. logos náuka] →osfreziológia.
osphresiophobia, ae, f. – [g. osfrésis čuch + g. fobiá strach] osfreziofóbia.
osphyalgia, ae, f. – [g. osfýs bedro + g. algos bolesť] osfyalgia, bolesť v driekovej a bedrovej oblasti.
osphyarthritis, itidis, f. – [g. osfýs bedro + g. arthron kĺb + -itis zápal] osfyartritída, zápal bedrového
kĺbu.
osphyitis, itidis, f. – [g. osfýs bedro + -itis zápal] osfyitída, zápal svalov v bedrovej oblasti.
osphyomeylitis, itidis, f. – [g. osfýs bedro + g. myelon dreň + -itis zápal] osfyomyelitída, zápal
miechy v bedrovej oblasti.
osphyotomia, ae, f. – [g. osfýs bedro + g. tomé rez] osfyotómia, chir. výkon v bedrovej oblasti.
®

Ospolot – antikonvulzívum; →sultiam.
osseinum, i, n. – [l. os kosť] oseín, org. časť zákl. kostnej hmoty.
osseo- – prvá časť zloţených slov z g. os kosť.
osseocartilagineus, a, um – [osseo- + l. cartilago chrupavka] oseokartilaginózny, kostno-chrupkovitý,
týkajúci sa kosti a chrupavky.
osseofibrosus, a, um – [osseo- + l. fibra vlákno] oseofibrózny, týkajúci sa vláknitého tkaniva a kosti.
osseomucoidum, i, n. – [osseo- + l. mucus hlien + g. eidos podobný] oseomukoid, mukoid
nachádzajúci sa v kostnej hmote.
osseus, a, um – [l. os kosť] kostný.
ossiculectomia, ae, f. – [l. ossicula kostička od l. os-ossis kosť + g. ektomé vybratie] osikulektómia,
chir. vybratie sluchových kostičiek.
ossiculum, i, n. – [l. os-ossis kosť] kostička, kôstka.
ossificatio, onis, f. – [l. os-ossis kosť + l. facere činiť] osifikácia, kostnatenie, tvorba kosti, premena
na kostné tkanivo.
Ossificatio desmogenes – dezmogénna osifikácia, tvorba kosti z väziva.
Ossificatio enchondralis – enchondrálna osifikácia, postupná premena obidvoch chrupavčitých
kon-cov diafýzy na kosť.
Ossificatio chondrogenes – chondrogénna osifikácia, tvorba kosti z chrupavky.

Ossificatio pathologica – patol., chorobná osifikácia.
Ossificatio periostalis – periostálna osifikácia, novotvorenie kosti v zmenenom perioste.
Ossificatio physiologica – fyziol., normálna, prirodzená osifikácia.
ossifluentia, ae, f. – [l. os kosť + l. fluere tiecť] osifluencia, zmäknutie kostného tkaniva, osteomalácia.
ossiformis, e – [l. os kosť + l. forma tvar] osiformný, kostného tvaru.
®

Ossin dr. (Grünenthal) – minerálium, vysokodávkový fluoridový prípravok, kt. sa pouţíva v th.
difúznej osteoporozy.
ost/e/o- – prvá časť zloţených slov z g. osteon s významom kosť.
ostaemia, ae, f. – [ost- + g. haima krv] ostémia, abnormálne hromadenie krvi v kosti.
ost(e)algia, ae, f. – [ost(e)- + g. algos bolesť] bolesť kostí, bolesť vychádzajúca z kosti.
ost(e)itis, itidis, f. – [oste- + -itis zápal] ost(e)itída, zápal kosti.
Ost(e)itis. deformans – deformujúci kostný zápal.
Ost(e)itis. fibrosa – fibrózne cystický zápal kostí, tvorba cýst v kostre napr. pri hyperparatyreóze.
ostempyesis, is, f. – [ost- + g. empyésis hnisanie] ostempyéza, hnisanie kosti, hnisavý zápal kosti.
ostentatio, onis. f. – [l. ostentare nastavovať, ukazovať] ukazovanie, vychvaľovanie.
osteoacusis, is, f. – [osteo- + g. akúsis počutie] osteoakúzia, vedenie zvukov lebkovými kos-ťami do
vnútorného ucha (uplatňuje sa pri prevodovej hluchote).
osteoanabrosis, is, f. – [osteo- + g. anabrosis pohltenie] osteoanabróza, nedostatočný prísun
stavebných látok do kostí.
osteoanagenesis, is, f. – [osteo- + g. anagenesis znovuzrodenie] osteoanagenéza, znovautvo-renie
kosti.
osteoarthritis, itidis, f. – [osteo- + g. arhron kĺb + -itis zápal] →osteoartritída.
osteoarthropathia, ae, f. – [osteo- + g. arthron kĺb + g. pathos choroba] →osteoartropatia.
Osteoarthropathia deformans – deformujúca, znetvorujúca osteoartropatia.
Osteoarthropathia familiaris digitorum – Thiemannova choroba.
Osteoarthropathia hypertrophiaca idiopathica – pachydermoperiostosis.
Osteoarthropathia hypertrophicans pulmonalis –hypertrofická pľúcna osteoartropatia, MariehoBambergerova choroba hyperplastcká symetrická ostitída končatín, likalizovaná na článkoch
a terminálnych epifýzach dlhých kostí predlaktí a predkolení, postihujúca niekedy aj proximálne
konce končatín a ploché kosti. Prítomná býva kyfóza, príp. postihnutie kĺbov. Ide o následok chorôb
pľúc a srdca.
osteoarthrosis, is, f. – [osteo- + g. arthron kĺb + -osis stav] →osteoartróza.
osteoarthrotomia, ae, f. – [osteo- + g. arthron kĺb + g. tomé rez] osteoartrotómia, chir. preťatie al.
odstránenie časti kosti v kĺbe.
osteoarticularis, e – [osteo- + l. articulus kĺb] osteoartikulárny, týkajúci sa kosti a kĺbu.
osteoartritída – [osteoarthritis] zápal kosti a kĺbu.
osteoartropatia – [osteoarthropathia] súčasné ochorenie kĺbov a priľahlých kostí.

osteoartróza – [osteoarthrosis] nezápalové degeneratívne
s tendenciou k progresii a postupným vznikom deformít.

ochorenie

kĺbových

chrupaviek

Patogenéza o. je multifaktorová a nie je presne objasnená. Charakterizujú ju degeneratívne procesy
postihujúce prim. chrupavku, sprevádzané sek. reparatívnymi zmenami (napr. tvorbou osteofytov) a
zápalovými reaktívnymi zmenami. Vo vekovej skupine > 60-r. je o. jednou z hlavných príčin
chorobnosti.
Klin. sa prejavuje bolesťami, kt.sú najčastejšie lokalizované v distálnych a proximálnych
interfalangeálnych kĺboch rúk, karpometakarpálnych kĺboch palcov, kolenových, bedrových
a krčných a driekových stavcoch. Môţu byť postihnuté viaceré kĺby. Bolesti. sú hĺbkové a
s progresiou choroby sa zhoršujú. Pacienti ich pociťujú v postihnutom kĺbe al. ako prenesené do
príslušných svalov. Zhoršujú sa so zaťaţovaním kĺbu a s progresiou choroby sa stávajú trvalé,
pociťujú sa aj v pokoji a neskôr aj v noci. Stuh- nutosť sa zjavuje po dlhšej inaktivite a ráno, ale
netrvá >1 ½ h. Objektívne sa zisťuje bolestivosť okrajov kĺbových kostí a krepitus pri aktívnych al.
pasív-nych pohyboch; beţný je nezápalový výpotok. V neskorších štádiách sa vyvíjajú výrazné
deformity, hypertrofia kosti, kontraktúry. Na rtg. sú zúţené kĺbové štrbiny, osteoskleróza, cysty a
osteofyty. Rtg. prejavy o. sa zisťujú v 80 % osôb > 55-r., ale len asi 25 % z nich má bolesti.
Incidencia ochorenia sa zvyšuje s vekom, býva väčšia u ţien, najmä > 45. r. ţivota ako u muţov.
Najzávaţnejšia je osteoartróza nosných kĺbov – gonartróza a koxartróza. Podľa lokalizácie sa
rozoznáva:
Osteoartróza v oblasti plecového kĺbu – o. môţe postihovať všetky kĺby pleca (sternoklavikulový,
akromioklavikulový a glenohumerový), ako aj dva anat. priestory, kt. majú funkčne charakter kĺbu –
subakromiový a skapulotoraxový.
Osteoartróza sternoklavikulárneho kĺbu – je pomerne zriedkavá. Dfdg. – reumatoidná artritída,
kolagenózy, Tietzov sy., hyperostóza, postmenopauzová a postinfekčná artróza. Th. – resekčná
plastika mediálnej časti kľúčnice.
Osteoartróza akromioklavikulárneho kĺbu – degeneratívne zmeny na tomto kĺbe sú beţným
nálezom po 20. r. ţivota. Dfdg. – reumatoidná artritída, infekt, chron. ruptúra rotátorovej manţety.
Th. – resekčná plastika laterálnej časti klavikuly s transfixáciou Ki-drôtmi podľa Stewarta.
Osteoartróza glenohumerového kĺbu – funkčne sa prejaví aţ pri ťaţšom poškodení. Dfdg. –
reumatoidná artritída, infekt, chron., ruptúra rotátorovej manţety, metabolické degeneratívne
choroby, radiačná osteonekróza. Th. – vo včasných štádiách reumatoidnej artritídy sa vykonáva
synovektómia, pri postihnutí plexus brachialis al. infekčných komplikáciách sa vykonáva artrodéza,
pri neúspechu predchádzajúcej implantácie endoprotézy je artrodéza záchrannou operáciou.
Najčastejším postihnutím oblasti pleca je postihnutie subakromiového priestoru. Tu sa vyskytuje
subdeltoidová burzitída, a to akút. al. chron. Degeneratívne zmeny na úponových šľachách svalov
rotátorovej manţety, dolnej plochy akromioklavikulárneho kĺbu, hlavici humeru (angl. impingement
syndrome) môţe mať multifaktoriálnu genézu. Th. – chir. th. prichádza do úvahy pri ruptúre
rotátorovej manţety, najčastejšie šľachy m. supraspinatus. Vykonáva sa subakromiová dekompresia
so sutúrou defektu v manţete, kt. sa môţe doplniť Neerovou akromioplastikou. Výkon moţno
uskutočniť aj artroskopicky. Do úvahy prichádza aj korekčná osteotómia akromia. Veľké defekty
rotátorovej manţety sa liečia mobilizačnými plastikami okolitých svalov m. subscapularis, m. teres
minor, m. deltoideus al. m. latissimus dorsi. Luxácia a ruptúra šľachy dlhej hlavy m. biceps brachii je
prejavom najmä zápalových degeneratívnych ochorení. Z chir. výkonov sa osvedčuje tenodéza v
sulcus intertubercularis al. proc. coracoideus.
Koxartróza – (coxarthrosis) o. bedrového kĺbu môţe vyvolať: 1. dlhotrvajúci nepomer medzi
záťaţou a kapacitou kĺbu; 2. vrodená porucha funkčnej jednoty tvorenej kĺbovou hlavicou a jamkou

(coxa valga, coxa plana atď.); 3. traumy (zlomeniny krčka femuru ap.); 4. obehové a metabolické
poruchy (aseptické nekrozy hlavice femuru, dna, diabetes mellitus, alkoholizmus atď.).
Klin. prejavy – koxartróza následkom vrodených malformácií sa manifestuje u mladších, po úrazoch
v strednom veku a ochorenie ,,z opotrebovania“ aţ vo vyššom veku. Spočiatku ide o krátkotrvajúce,
často len záťaţové bolesti pri chôdzi, neskôr pretrvávajúce. Lokalizujú sa v gluteálnej, stehnovej a
kolenovej oblasti a vyţarujú do slabín. Bolesť pri dekompenzácii je trvalá a neprestáva ani v pokoji,
ba ani v noci. Postupne sa obmedzuje pohyblivosť, extenzia, vnútorná rotácia, abdukcia a addukcia,
neskôr aj flexia. Deštrukcia hlavice stehnovej kosti sa prejaví skrátením končatiny (krívanie).
Ťaţkosti pacienta zväčšujú svalové spazmy (abduktory, flexory), atrofie (abduktory a extenzory),
bolestivé entezopatie.
Gonartróza – (gonarthrosis), o. kolenového kĺbu, patrí spolu s koxartrózou k najčastejšej
a najzávaţnejšej forme osteoartrózy veľkých kĺbov. Vyvolávajú ju dyspláziie kĺbu, dysostózy,
konštitučné a metabolicky podmienené osové chyby dolnej končatiny, ako aj prim. poruchy
chrupavky, príp. s jej traumatickým a zápalovým postihnutím. Na vznik gonartrózy predisponuje
zmena osi kĺbu – genua vara (u muţov) a valga (u ţien, často menšej postavy s nadhmotnosťou a
lipomatózou dolných končatín, najmä v okolí kolenového kĺbu). Bolesť je obvykle mechanického
charakteru, palpačná citlivosť je max. na mediálnej, zadnej al. prednej ploche kĺbu. Pri flektovaní
kĺbov sa dajú hmatať hrubé drásoty. Hmatateľné sú tvrdé, kostné ,,zhrubnutia“ kĺbu s minimálnym
synoviálnym zdurením. Niekedy pri sek. zápalovej iritácii je kĺb teplejší s malým výpotkom.
Dg. – potvrdzuje sa rtg vyšetrením, pri kt. sa ako iniciálne zmeny zisťujú výrastky eminentia
intercondylaris, kostné štruktúry na zadnej ploche pately a na okraji kĺbových kondylov. Postupne sa
zuţuje kĺbová štrbina, tvoria sa cysty a okrajové osteofyty.
Dfdg. – treba odlíšiť kalciumpyrofosfátovú artropatiu, sek. osteoartritída pri kongenitálnych,
úrazových, zápalových, endokrinných a metabolických ochoreniach. Dôleţitá je dfdg. obliterujúcej
choroby dolných končatín s claudicatio intermittens. Treba rozlíšiť avaskulárne nekrózy,
osteochondritídu a periartritídu.
Terapia osteoartrózy – je konzervatívna, príp. chir. Zatiaľ nepoznáme th. postup, kt. by zastavil
progresiu o.
Konzervatívna th. – vo včasnom štádiu pomáha pokoj, nezaťaţovanie postihnutých kĺbov. Bolesti
ustupujú po nesteroidových antireumatikách al. beţných analgetikách, príp. intraarti-kulárna
aplikácia kortikoidov. Dôleţitá je opatrná systematická kineziterapia. Th. o. je skôr symptomatická;
moţno ju rozdeliť na farmakologickú a nefarmakologickú.
Farmakoterapia zahrňuje 3 skupiny postupov: 1. Symptomatická th. s rýchlym nástupom účinku s
cieľom potlačiť bolesť a zlepšiť funkciu kĺbu. Spočíva v pouţití nesteroidových antireumatík. V
širšom zmysle sem patrí aj intraartikulárna aplikácia kortikoidov. O jej vhodnosti sa diskutuje, ale
väčšina lekárov ju pouţíva. Inou formou miestnej th. je aplikácia nesteroidných antireumatík v
mastiach a géloch a pouţitie derivancií (gáfor, kapsaicín, mentol, metylsalicylát). 2. Symptomatická
th. s pozvoľným nástupom účinku v podobe analgézie a zlepšenie funkcie. Patrí sem aplikácia
®
chrupavkových proteoglykánov – chondroitínsulfátu (Condrosulf 400 ), glukozamínsulfátu (DONA)
ap. 3. Th. zastavujúca progresiu štruktúrnych zmien chrupavky – je v štádiu výskumu.
Alternatívne metódy – neţiaduce účinky symptomatickej th., najmä v oblasti GIT, skeptické názory
na moţnosť modifikovať priebeh a progresiu o. majú za následok zvyšujúcu sa popularitu nefarm.
th. Niekt. jej postupy sa zaraďujú do alternatívnej med. al. stoja na jej okraji. Účinnosť väčšiny z nich
však nebola podrobená exaktným kontrolovaným klin. štúdiám a v štúdiách, kt. dokazujú pozit. vplyv
sa nedá vylúčiť placebový účinok.

• Pohybová th. – pri gonartróze sa zameriava najmä na izometrické cvičenia štvorhlavého svalu,
pretoţe jeho slabosť sa významnou mierou zúčastňuje na funkčných poruchách kolenového kĺbu.
• Elektroterapia – pri gonartróze sa nezistil vplyv krátkovlnnej diatermie ani ultrazvuku na bolestivosť
ani funkciu kĺbu. Dvojité slepé štúdie však potvrdili analgetické pôsobenie transkutánnej elektr.
stimulácie nervov, aj keď ani tu sa nepodarilo vylúčiť určitý placebový účinok.
• Akupunktúra – vyvoláva analgatický účinok, kt. sa však nedá odlíšiť od účinku aplikácie ihiel do
netradičných ,,placebových bodov“.
• Laseroteapia – aplikácia nízkoenergetického lasera (2-krát/d po 10 d) pri gonartróze mala
analgetický účinok a vyvolala priaznivé ovplyvnenie funkčnej kapacity pacientov.
• Magnetoterapia – pulzné elektromagnetické pole sa pouţívalo v th. nehojacich sa fraktúr, neskôr
pri reumatických chorobách. Pri o. magnetoterapia potláča bolesť najmä kolenového a bedrového
kĺbu.
• Pouţitie ortéz a i. pomôcok – pomáha stabilizovať kĺb a zabraňuje zbytočným nekoordino-vaným
pohybom. Pri odľahčovaní kĺbov majú významnú úlohu podpory (palice, barly).
• Termoterapia a kryoterapia – pôsobí pri o. krátkodobo analgeticky. Prehriatie kĺbu moţno
dosiahnuť vlhkými al. suchými zábalmi, termovreckami, parafínovými zábalmi, teplými kúpeľmi,
aplikácou bahna al. rašeliny z prírodných kúpeľných zdrojov. Teplo uvoľňuje svalové spazmy a
zvyšuje elastickosť kolagénu, čím zvyšuje rozsah kĺbového pohybu. Aplikácia chladu sa osvedčuje
po namáhavom cvičení, aby sa predišlo svalovej bolesti. Najčastejšie sa chlad aplikuje pomocou
chladných zábalov al. kryovreciek.
• Diétne manipulácie – zahrňuje podávanie prírodných látok, vitamínov a stopových prvkov. Najviac
sa propaguje uţívanie karboxylových kys., najmä zo skupiny 3--karboxylových kys., pretoţe tlmia
syntézu a účinky mediátorov zápalu – prostaglandínov a leukotriénov. V th. reumatoidnej artritídy a
o. sa napr. skúšalo podávanie oleja z pupalky dvojročnej, kt. obsahuje účinnú kys. -linolénovú.
Prianivé výsledky sa dosiahli aj s th. vysokými dávkami vitamínu E, kt. tlmí v tkanivovej kultúre
tvorbu prekurzorov prostaglandínov a leukotriénov, a tým zápalovú reakciu. Pozit. výsledky sa
dosiahli aj s podávaním vitamínu D. U pacientov s nízkym príjmom vitamínu D nastáva rýchlejšia
progresia o. kolenových kĺbov. V tkanivových kultúrach vitamín D stimuluje tvorbu niekt. typov
kolagénu a proteoglykánov. V th. o. sa skúšali aj diétne prípravky obsahujúce niekt. zloţky
chrupavky (napr. degradovaný kolagén – ţelatínu), hydrolyzáty s 20 aminokyselinami a vysokým
obsahom hydroxyprolínu a prolín al. proteoglykány.
Chir. th. – cieľom chir. th. pri o. (osteotómia, náhrada kĺbu ap.) je zabrániť rozvoju, resp. progresii o.,
obnoviť stabilitu a funkciu postihnutého kĺbu. K preventívnym výkonom zabraňujúcim rozvoju o.
patria operácie pri vrodených al. získaných abnormalitách kĺbov (dysplázie, angulačné deformity,
poúrazové stavy).
K chir. výkonom, z kt. niekt. majú skôr historický význam, patrí cheilotómia (odstránenie osteofytov,
napr. podľa Magnusona; má skôr historický význam), spongializácia (návrty poškodenej kĺbovej
plochy, napr. podľa Pridieho), synovektómia (napr. vo včasných štádiách reumatoidnej artritídy),
denervácia, tenotómia (zníţenie tlaku pôsobiaceho na kĺb).
K operáciám zabraňuijúcim progresii o. patrí osteotómia. Pri nej sa pretína kosť v blízkosti kĺbu a
upravuje dezaxovaná os kĺbu. Jej účinok je dvojaký – nešpecifický biol. (dekompresia ţilového
pretlaku v spongiózovej kosti, zvýšenie prietoku krvi s urýchlením prestavbových procesov a
denervácia kĺbu s analgéziou) a biomechanický (zväčšenie al. zmena kontaktných plôch, zníţenie
al. zmena prenosu tlaku). Vykonáva sa najmä pri o. bedrového, najmä však kolenového kĺbu. Pri

gonartróze sa vykonáva osteotómia vo frontálnej rovine v oblasti proximálnej tíbie al. distálneho
femuru.
Ďalším chir. výkonom pri o. je artroplastika. Môţe byť interpozičná al. resekčná (napr. Kellerova
operácia pri hallux valgus). Pri o. členkových kĺbov, zápästia a chrbtice, napr. pri postihnutí plexus
brachialis al. infekčných komplikáciách o. glenohumerového kĺbu je indikovaná artrodéza. Pri o.
bedrového, kolenového, plecového, lakťového kĺbu a klbov rúk sa vykonáva aloplastika – náhrada
kĺbu. Je indikovaná pri pokročilých deštrukciách. Pri o. bedrových kĺbov u mladších osôb sa aplikujú
necementované al. hybridné náhrady (necementovaná jamka s cementovaným driekom) u starších
cementové náhrady. Predpokladom dlhodobého výsledku je exaktná operačná technika, zachovanie
skeletu acetabula (subchondrálnej kosti). Príčinou neúspechov býva oter polyetylénu (polyetylénový
granulóm). Reoperáciu treba vykonať prv ako nastane deštrukcia skeletu. Vyvíja sa snaha o
nahradenie polyetylénu párovaným kovom a keramikou.
Pri gonartróze je implantácia indikovaná v jej pokročilejšom štádiu s obmedzením pohybu.
Unikompartmentové náhrady sú indikované len pri unikompartmentovom poškodení s neveľkou
dezaxáciou a zachovanými obidvoma skríţenými väzmi V ostatných prípadoch gonartróz sa aplikujú
totálne náhrady, príp. s náhradou pately. Od jednoduchých závesných endoprotéz sa upúšťa a
prechádza sa k povrchovým náhradám, kt. sa príp. fixujú cementom al. bez neho. Okrem beţných
typov prim. náhrad, kt. nevyţadujú funkciu zadného skríţeného väzu, sú k dispozícii špeciálne
revízne náhrady na reoperácie a dlhé nádorové náhrady. Ţivotnosť endoprotézy je min. 10 – 14 r.
Ku komplikáciám patrí včasný al. neskorý infekt, kt. býva častejší ako pri endoprotézach bedrového
kĺbu. Neskorou komplikáciou býva aseptické uvoľnenie endoprotézy; väčšinou moţno vykonať
reoperáciu a implantovať revíznu náhradu. V experimentálnom štádiu sú transplantácie oblastí
chrupavky so subchondrálnou kosťou. Osobitne dôleţitá je dlhodobá intenzívna rehabilitácia, kt. trvá
aţ 1 r.
Osteoartróza v starobe – je najčastejším ochorením pohybového systému v starobe.
Symptomatická osteoartróza sa však vyskytuje vo veku 60 – 74-r. v 6 % muţov a 9 % ţien, > 75-r. v
7, resp. 11 %, hoci jej rtg prejavy sa zisťujú aţ v 85 – 95 % starších osôb. Aj výskyt symptomatickej
spondylózy v starobe je pomerne nízky (6 – 11 %). Etiológia osteoartrózy nie je známa, predpokladá
sa, ţe nie je podmienená starobou. Vek, najmä s obezitou, diabetom a artritídami rôznej etiológie
však je predisponujúcim činiteľom. V starobe nastáva degenerácia hyalínovej chrupavky kĺbov so
zníţením pevnosti a elastickosti, vznikajú reaktívne zmeny subchondrálnej kosti, synóvie a
periartikulárneho tkaniva. Porušuje sa biomechanická funkcia kĺbu. Osteoartróza nie je pp. klin.
jednotkou, ide skôr o rozličné ochorenia s podobným klin. obrazom. Rozoznáva sa prim. forma (bez
zjavnej príčiny) a sek. forma vyvolaná úrazom, kongenitálnymi abnormalitami, zápalom kĺbov al.
metabolickými a i. chorobami. O generalizovanej osteoartróze sa hovorí pri postihnutí > 3 kĺbov.
Klin. obraz – charakterizujú pomaly progredujúce kĺbové bolesti, kt. sa zjavujú najprv pri záťaţi a
môţu mať charakter tzv. štartovacích bolestí, neskôr môţe byť aj pokojová, zriedka trvalá. Spočiatku
pocit stuhnutia kĺbov trvá krátko a po rozhýbaní rýchlo mizne. Postupne nastáva obmedzenie
kĺbovej pohyblivosti a vývoj deformít postihnutého kĺbu. Najčastejšie je postihnutý kolenový a
bedrový kĺb, krčná a bedrová chrbtica, proximálne a distálne interfalangeálne kĺby,
metakarpofalangeálne skĺbenie palca a prstov dolných končatín, zriedkavejšie ramenný kĺb.
Objektívny nález môţe byť spočiatku negat., neskôr býva prítomná citlivosť pri palpácii, zjavujú sa
osteofyty, stráca sa ušľachtilý tvar kĺbov a kĺb sa deformuje. Môţu sa zjaviť svalové spazmy, neskôr
aj atrofia svalov (napr. gluteových pri koxartróze, m. quadriceps femoris pri gonartróze). Pohyblivosť
kĺbov je obmedzená, nad kĺbmi moţno hmatať pukotanie. V priebehu ochorenia sa zjavujú aj
obdobia akút. zápalovej iritácie s pokojovými bolesťami a obraz synovitídy (teplejší kĺb, výpotok,
palpačná citlivosť). Na rtg snímke sa zisťujú osteofyty, asymetrické zúţenie kĺbovej štrbiny,

subchondrálne skleróza, príp. tvorba cýst. Podľa rtg nálezu sa rozoznávajú 4 štádiá podľa Kellgrena.
Táto klasifikácia sa uplatňuje pri indikácii kúpeľnej th. a pre posudkové účely.
Th. – pri sek. forme sa zameriava na odstránenie príčiny, pri prim. forme je th. symptomatická,
spočíva v reţimových opatreniach, rehabilitácii, farmakoterapii, psychoterapii, edukačných
opatreniach, príp. chir. th. Reţimové opatrenia spočívajú v zníţení nárokov na kĺb a korekcii
nadmernej hmotnosti. Pri osteoartróze nosných kĺbov sa treba vyvarovať noseniu ťaţkých bremien,
dlhšiemu státiu a chôdze. Vhodná je chôdza s oporou (vychádzková palica, francúzske barle).
Odporúča sa pohyb a zaťaţenie len do nástupu bolesti s pravidelným odpočinkom v priebehu dňa.
Vhodné sú denné cvičenia zamerané na rozsah pohybov a prevenciu svalových atrofií, posilňovacie
cviky a aeróbne vytrvalostné cvičenia (plávanie, jazda na bicykli al. ergometri). Fyz. th.
(diadynamické prúdy a i.) s lokálnou aplikáciou tepla (parafín, bahno) pomáha zmierniť bolesti a
umoţňuje redukovať dávky analgetík. Z analgetík sa podáva paracetamol a nesteroidové
®
®
antireumatiká, a to aj lokálne, napr. etofenamát (Etogel ), kebuzón (Ketazon ung., diklofenak
®
®
®
®
(Olfen ), príp. s derivanciami (Ketazon mix , Pain Expeller Galena, Rheumosin ) al. heparínom
®
®
(napr. Mobilat , Yellon gel a i.). Do štruktúr s max. bolestivosťou moţno aplikovať lokálne
anestetikum, príp. v zmesi s kor-tikoidom. Obstrek sa robí obvykle 1 – 3-krát 2 % rozt. trimekaínu
®
(Mesocain ). Intraartikulárne podanie steroidov je indikované len pri veľkom a bolestivom výpotku,
®
®
kt. nereaguje na inú th. Obvykle sa podáva tramcinolón (Kenalog 10 , Kenalog 40 Léčiva) al.
®
betametazón (Diprophos Schering-Plough), nie častejšie ako 1 – 2-krát/r. Pri začínajúcich formách
®
sa podávajú chondroprotektíva (napr. extrakty chrupaviek a červenej kostnej drene – Rumalon
®
Robapharm 2 – 3-krát/týţd. i. m. al. glykozamínoglykán – Arteparon Luitpold i. m. al.
intraartikulárne do celkovej dávky 20 – 30 ml na jednu sériu, 2 série ročne). U starších pacientov a
pacientov liečených antikoagulanciami môţe však glykozamínoglykán vyvolať účinok podobný
heparínu. Pri rozvinutej osteoartróze s rtg zmenami a deformitami kĺbov nie sú uţ chondroprotektíva
indikované.
osteoblast – [osteoblastos] bunka zúčastňujúca sa na výstavbe zákl. org. hmoty kostného tkaniva;
→skelet.
osteoblastoma, tis, n. – [osteo- + g. blastos výhonok + -oma bujnenie] osteoblastóm, benígny nádor
z kostného tkaniva. Osteoblastoma benignum – syn. obrovský osteoidný osteóm, osteogénny
benígny opuzdrený, cievnatý nádor, kt. sa vyskytuje najčastejšie na chrbtici. Môţe sa prejaviť vo
forme radikulitídy, patol. fraktúry, skoliózou, príp. paraplégie. Th. spočíva v exkochleácii a rtg th.
osteoblastos, i, m. – [osteo- + g. blastos výhonok] osteoblast, bunka tvoriaca kosť.
osteocampsis, is, f. – [osteo- + g. kampsis zakrivenie] osteokampsia. skrivenie kosti bez zlomeniny,
napr. pri osteomalácii.
osteocarcinoma, tis, n. – [osteo- + g. karkinóma rakovina] osteokarcinóm, rakovina kosti.
osteoclasia, ae, f. – [osteo- + g. klán lámať] osteoklázia, vstrebávania, odbúravanie kostného tkaniva.
osteoclasis, is, f. – [osteo- + g. klán lámať] oskteokláza, chir. znovurozlomenie kosti kvôli náprave
deformity.
osteoclastoma, tis, n. – [osteo- + g. klán lámať] →osteoklastóm.
osteoclastos, i, m. – [osteo- + g. klán lámať] →osteoklast.
osteocopia, ae, f. – [osteo- + g. kopos utlčenie, unavenie, mdloba] osteokopia, silná bolesť kostí
(napr. nočné bolesti kostí pri terc. syfilise).
osteocranium, i, n. – [osteo- + g. kránion lebka] osteokránium, kostná lebka.
osteocystoma, tis, n. – [osteo- + g. kystis dutina] osteocystóm, cystický nádor kosti.

osteocytus, i, m. – [osteo- + g. kytos bunka] osteocyt, kostná bunka.
osteodentinum, i, n. – [osteo- + l. dens zub] osteodentín, tkanivo so štruktúrou kosti a den-tínu.
osteodesmosis, is, f. – [osteo- + g. desmos puto + -osis stav] osteodezmóza, osifikácia šliach.
osteodiastasis, is, f. – [osteo- + g. diastasis delenie] osteodiastáza, oddeľovanie časti jednej kosti od
seba (bez pravej zlomeniny).
osteodynia, ae, f. – [osteo- + g. odyné bolesť] osteodýnia, bolesť kosti, bolesť sprevádzajúca kostnú
chorobu.
osteodysplasia, ae, f. – [osteo- + g. dys porucha + g. plassein tvoriť] osteodysplázia, väčšinou
dedičné rastové odchýlky postihujúce celý kostný systém al. jeho časti v typickej kombinácii.
osteodystrophia, ae, f. – [osteo- + dystrophia zlá výţiva] osteodystrofia, systémová choroba kostry
spojená so zníţením jej pevnosti a vznikom deformít a zlomenín, vyvolaná poruchou regulačnýcha
mechanizmov, ako sú napr. vitamín D, paratyrín, kalcitonín.
Osteodystrophia deformans Pageti – osteitis deformans, deformujúca osteodystrofia, choroba
kostí spojená s ich deformáciou, zhrubnutím a úplnou prestavbou.
Osteodystrophia renalis – renálna osteodystrofia, porucha tvorby kosti pri chron. renálnej
insiuficiencii.
osteoectomia, ae, f. – [osteo- + g. ektomé odstránenie] osteoektómia, odstránenie kosti al. jej časti.
osteoectopia, ae, f. – [osteo- + g. ektó vonku + g. topos miesto]osteoektopia, nenormálne uloţenie
kostí.
osteofibroma, tis, n. – [osteo- + l. fibra vlákno + -oma bujnenie]osteofibróm, nezhubný nádor z
kostného a väzivového tkaniva.
osteofibrochodrosarcoma, tis, n. – [osteo- + l. fibra vlákno + g. chondros chrupka + sarcoma
malígny nádor] osteofibrosarkóm, zhubný nádor spojivového tkaniva obsahujúci nediferencované
bunky z kostí, väziva a chrupavky.
osteofibrosis, is, f. – [osteo- + l. fibra vlákno + -osis stav]osteofibróza, väzivová premena kostnej
drene; myelofibróza.
osteoflebitída – [osteophlebitis] zápal kostných ţíl.
osteofým – [osteophyma]výrastok, nádor na kosti.
osteofyt – [osteophyton] výrastok na kosti, ohraničené zhrubnutie povrchovej vrstvy kosti.
osteogenes, es – [osteo- + g. gignesthai vznikať] osteogénny, kostné pôvodu.
osteogenesis, is, f. – [osteo- + g. genesis vznik] osteogenéza, vznika vývoj kosti.
Osteogenesis imperfecta (Vrolik) – generalizovaná choroba spojivového tkaniva s postihnutím
kostí, väzivového aparátu, skléry a sluchového aparátu. Ide o poruchu periostovej i endostovej
osifikácie s nápadne tenkými diafýzami, stenčenou corticalis s lamelovitou štruktúrou. Pri ťaţkej
forme sa uţ rodí dieťa s intrauterinnými zlomeninami, Pri ľahšej forme oakované zlomeniny sa
zjavujú v neskoršom detskom veku (osteopsathyrosis, fragilitas ossium, osteoporosis imperfecta
tarda Lobstein). Súčasne sa vyskytuje hluchota, modré skléry, artrochalázia. V dospelosti sa
choroba zlepší. Zlomeniny sa hoja fyziol., no pri častom opakovaní vznikajú ťaţké deformity. K dg.
choroby prispieva stanovenie extendujúcich reťazcov prokolagénu typu I: C-terminálneho (PIPS) a
N-terminálneho peptidu prokolagénu I (PINP).
osteogenicus, a, um – [osteo- + g. genesis vznik] osteogénny, schopný tvoriť kosť.

osteographia, ae, f. – [osteo- + g. grafein písať] osteografia, vyšetrenie hustoty kostného tkaniva,
odhad mnoţstva minerálov v kosti s pouţitím -ţiaričov.
osteohalisteresis, is, f. – [osteo- + g. halis soľ + g. sterésis strata] osteohalisteréza, mäknutie kostí
následkom nedostatočnej mineralizácie kostného tkaniva.
osteochondritis, itidis, f. – [osteo- + g. chondros chrupka + -itis zápal] osteochondritída, zápal kosti a
chrupky; →aseptické nekrózy kostí.
Osteochondritis calcalealis – Haglundova choroba.
Osteochondritis cervicalis – syn. cervikálny reumatický sy., perispondylitis cervicalis rheumatica,
sy. krčnej chrbtice, nem. Halswirbelsäulen-Syndrom (HWS-Syndrom). Ide o ,,reumatické“ ochorenie
mäkkých častí v oblasti krčnej chrbtice (kĺbový aparát, multilokulárne tendoperiostitídy), pri kt. je
dráţdený autonómny nervový systém. Vyúsťuje do spondylózy. V etiológii sa pripisuje úloha
infekciám hrdla (fokálna infekcia pri chron. faryngitíde al. tonzilitíde), príp. ich šíreniu per
continuitatem alk. lymfogénnou cestou; patrí k →cervikobrachiálnemu sy. (→syndrómy).
Klin. sa prejavuje spočiatku stuhnutosťouy pleca (→Dupolayov sy.; →syndrómy), neuralgiami pleca
(parestézie prstov, najmä nad ránom a v teplej posteli), pocitom opuchnutýc prstov, ,,olovenej“
ťaţobe ramena. Neskôr pristupuje stuhnutosť šije, krepitácie v šiji, tlaková bolerstivosť nervových
kmeňov v skalénovej štrbine, bolesti vyţasrujúce don pleca a záhlavia. Prítkmné bývajú stenokardie,
skleslosť, depresie, zriedka nauzea, pocit gule v krku a i. hltacie ťaţkosti. Priebeh býva
intermitentný, nárazový, chron. propgredujúci. Atrofie svalov nevznikajú. Na rtg sa v neskorom
štádiu zisťujú spondylotické zmeny.
Dfdg. – aneuryzma aorty, angina pectoris, tbc pľúcnych hrotov, cervikálny sy. zadného symaptika,
kvadrantový sy., neurocirkulačná asténia, okcipitálny sy., skalénový sy., statická insificiencia krčnej
chrbtice, sy. m. subcoracoideus–pectoralis minor, sy. rameno–ruka. Kvôli parestéziám treba vylúčiť
funikulárnu meylózu pri perniciózej anémii (Danov sy.), infekčno-toxické neuritídy (polyneuritídy),
myelitídu, neurocirkulačnú asténiu, sclerosis multiplex, Duplayov sy., Lundbaekov sy., PagetovSchroefferov sy., Wartenbergov sy., Winiwarterov-Buergerov sy.
Osteochondritis deformans juvenilis – osteochondróza epiphysis capituli femoris; LeggovaCalvého-Perthesova choroba.
Osteochondritis dissecans – disekujúca osteochondritída, disekujúca osteochondróza, choro-ba
vyúsťujúca do nekrózy, najčastejšie mediálneho kondylu stehnovej kosti; nekrotické časti sa môţu
zjaviť ako voľné kostno-chrupkovitého telieska (myšky) v kĺbe, kt. vyvolávajú blokádu kolenového
kĺbu. Na rtg. snímke sa zisťuje malé, oválne, subchondrálne loţisko, neskôr fragment, izolovaný od
epifýzy femuru.
Osteochondritis ischiopubica – rtg obraz škvrnitých, hrubozrnitých útvarov na spojení lonovej a
sedacej kosti u detí.
Osteochondritis ossis metacarpi et metatarsi – Thiemannova choroba postihujúca prsty.
Osteochondritis metatarsophalangealis deformans juvenilis – Köhlerova choroba I.
Osteochondritis necrotisans – nekróza chrupky sezamoidnej kosti palca.
Osteochondritis syphilitica – morbus Wegneri, syfilitická osteochondritída, zápal kosti a chrupiek
pri vrodenom syfilise.
osteochondrodystrophia, ae, f. – [osteo- + g. chondros chrupka + dystrophia porucha výţivy]
osteochondrodystrofia, typ →mukopolysacharidózy; →Morquiov sy. (→syndrómy).
osteochondrodysplasia, ae, f. – [osteo- + g. chondrodysplasia] Morquiov sy.

osteochondrolysis, is, f. – [osteo- + g. chondros chrupka + g. lysis uvoľnenie] osteochondrolýza,
rozklad, rozpustenie kostného a chrupkového tkaniva.
osteochondroma, tis, n. – [osteo- + g. chondros chrupka + -oma bujnenie] osteochondróm, zmiešaný
nádor z kostného a chrupkového tkaniva.
osteochondromatosis, is, f. – [osteo- + g. chondros chrupka + -omatosis bujnenie] osteochondromatóza, početné skostnatené odštepy chrupky voľne uloţené v kĺbovom puzdre, výnimočne mimokĺbovo, mnohopočetné osteochondrómy.
osteochondropathia, ae, f. – [osteo- + g. chondros chrupka + g. pathos choroba] osteochondropatia, bolestivé postihnutie kostí v detskom veku charakterizované poruchou osifiká-cie.
osteochondrosarcoma, tis, n. – [osteo- + g. chondros chrupka + sarcoma zhubný nádor]
osteochondrosarkóm, zhubný nádor z kostného a chrupkového tkaniva.
osteochondrosis, is, f. – [osteo- + g. chondros chrupka + -osis stav] osteochondróza, choro-ba
vyskytujúca sa v detstve, charakterizované aseptickou nekrózou kosti (hlavice stehnovej kosti) a
následnou osifikáciou.
osteoides, es, osteoideus, a, um – [osteo- + -eidos podoba] osteoidný, podobný kosti.
osteoidum, i, n. – [osteo- + -eidos podoba] osteoid, kostný matrix, dosiaľ nezvápenatené kostné
tkanivo.
osteokalcín – Gla proteín, hlavná nekolagénová bielkovina kostného tkaniva (Mr 5800), syntetizuje sa
v osteoblastoch kostí a dentínu. Skladá sa zo 49 aminokyselín. Predstavuje ~ 20 % nekolagénových
bielkovín kostí a ~ 1 % celkového mnoţstva bielkovín kostí. Tvorí sa v osteoblastoch a na jeho
syntézu je potrebný dostatok vitamínu K. Expresiu o. stimuluje 1,25-dihydroxyvitamín D a
kofaktorom syntézy sú 3 rezíduá kys. g-karboxyglutámovej a vitamín K. O. sa sčasti ukladá do
extracelulárneho kostného matrixu, sčasti prechádza do obehu. V sére je labilný a pomerne rýchlo
sa proteolyticky degraduje, takţe je tu z 1/3 ako intaktná molekula, z 1/3 vo forme malých
fragmentov a z 1/3 vo forme veľkého fragmentu strednej časti molekuly (43
aminokyselín).Charakteristickou vlastnosťou o. je jeho schopnosť viazať vápnik. V krvi má o. krátky
biol. t0,5, metabolizuje sa pečeňou a vylučuje obličkami (čo sťaţuje interpretáciu výsledkov
stanovenia v sére u pacientov s poruchami obličkových funkcií).
Intaktný o. sa dá stanovovať v plazme, kt. sa ihneď po odbere krvi zmrazí na –70 °C (kit OSCAtest,
BRAHMS, Berlín), príp. v sére odobratom do skúmaviek s antiproteolytickým činidlom. Moţno
stanoviť celkový o. a jeho veľký fragment pomocou 2 protilátok, z kt. prvá slúţi na zachytenie
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stanovovanej látky zo vzorky formou komplexu antigén–protilkátka, druhá, značená I al. enzýmom
na detekciu (kit N-MID Osteocalcion ELISA al. IRMA, CIS). Výsledky stanovenia značne závisia od
pouţitej metódy. Stanovenie o. v sére sa vyuţíva na hodnotenie aktivity pomenopauzovej
osteoporózy a monitorovanie jej th. Pri hyperkortizolizme je jeho syntéza v osteoblastoch potlačená,
pri úspešnej th. sa zvýšuje. Koncentrácia o. v plazme vykazuje cirkadiánny rytmus s max. v ranných
v sére sú pri Pagetovej chorobe, metastázach malígnych nádorov do kostí, paratyreoidizme,
zníţené hodnoty pri hypoparatyreoidizme.
osteoklast – [osteoclastos] veľká mnohojadrová bunka, kt. sa nachádza najmä v miestach
rozrušovania kostného tkaniva; →skeleton.
osteoklastóm – [osteoclastoma] kostný obrovskobunkový nádor.
Osteolepis →stopkopľútvonožce.

®

Osteolite inj. sicc. (DuPont de Nemours) – Dinatrii methylendiphosphas 10 mg + Stannosi chloridum
dihydricus 1 mg v 1 fľaštičke; rádionuklidové diagnostikum, kt. sa pouţíva na dg. loţiskových
procesov v kostnom tkanive, sledovanie regionálnych lymfatických zmien obrazu kostného minerálu
pri nádorových, metabolických a degeneratívnych procesoch postihujúcich kostný systém.
osteologia, ae, f. – [osteo- + g. logos náuka] osteológia, náuka o kostiach a ich chorobách. O. skúma
tvorbu, štruktúru a vzájomnú polohu kostí. Kosti sú spo- ľahlivým informátorom o fylogenéze a
ontogenéze. Z kostrových nálezov moţno zistiť pohlavie, vek, tvar tela i výšku postavy, príp.
zranenia, lekárske výkony (trepanácie), niekt. choroby (syfilis), násilnú smrť (sťatie), rozličné
vývojové anomálie, niekedy aj vlastnosti predmetov, kt. sa nachádzali v hro-be (medenka),
pohrebný rítus (podľa milodarov a spôsobu uloţenia) ap. Špeciálnymi metóda-mi moţno zistiť
mineralizáciu kostí a trvanie ich uloţenia v zemi.
osteolysis, is, f. – [osteo- + g. lysis uvoľnenie] osteolýza, preriednutie, rozrušenie kostného tkaniva.
osteóm – [osteoma] nezhubný nádor kostného tkaniva. O. napodobňuje zloţenie zrelého kostného
tkaniva. Východiskovým tkanivom môţe byť kompaktná (osteoma compactum seu durum) al.
spongiózna kosť (osteoma spongiosum seu medullare). Nejde pritom o neoplastic-ký, ale skôr
hyperplastický pozápalový al. potraumatický proces. Typickým miestom ich vzniku je tvárová časť
lebky, najmä očnica (hyperostosis frontalis interna), prinosové sínusy a čeľusť. Zhubný nádor
kostného tkaniva sa nazýva →osteosarkóm.
K pravým nádorom kostí patrí osteoidný osteóm (osteoma osteoides, syn. Bergstrandov syndróm),
monostotické bolestivé deštruktívne ochorenie kostry opísané r. 1930, syn. kortikálny osteoid,
osteoblastická choroba. Postihuje častejšie 2. – 4. decénium, prevaţne muţov (2:1). Etiológia
ochorenia je neznáma. V patogenéze sa môţu pp. uplatňovať vývojové faktory, preťaţenie, zápal al.
benígne nádorové bujnenie. Patol.-anat. sa zisťuje osteoidné tkanivo, kt. trámce sú uloţené v
bohato vaskularizovanom, retikulárnom spojivovom tkanive. Bunky spojivového tkaniva majú značnú
rastovú potenciu a neustále prenikajú do osteoidnej masy, chrupavka chýba. Ochorenie sa prejavuje
ohraničenou bolesťou kosti, najmä po preťaţení, neskôr trvalou a nočnou. Postupne sa pridruţuje aj
postihnutie okolitých mäkkých tkanív. Častá je atrofia svalstva postihnutej končatiny ex inactivitate.
KO, rýchlosť FW, hodnoty alkalickej fosfatázy, Ca a P v sére sú v medziach normy.
Predilekčnými miestami sú epifýzy dlhých rúrovitých kostí, najmä femuru a tíbie, zriedka postihuje
iné kosti (rebrá, stavce a i.). Rozlišujú sa 2 typy: 1. kompaktový (na rtg. snímke je hrboľaté
zhrubnutie kompakty s okrúhlymi vyjasneniami v centre následkom tvorby osteoidu); 2. spongiózový
typ (osteoid sa javí ako vretenovité vyvýšeniny). Základom nádoru je vaskularizované fibrózne
tkanivo s osteoidným matrixom v podobe početných osteoidných trámcov osteoidu. Ohraničenie
voči okolitému tkanivu tvorí ďalšia vonkajšia zóna reaktívnej sklerózy obvodového kostného tkaniva.
Býva veľmi bolestivý, preto sa obyčajne včas extirpuje. Vyskytuje sa u starších detí a adoslecentov,
a to v kortikalis dlhých kostí, najmä stehnovej kosti a písťaly. Na reze je červenohnedej farby. Na rtg
snímke sa javí ako osteolytický nidus (hniezdo) obkolesený denznou zónou sklerózy kosti..
Osobitný variant tvorí benígny osteoblastóm (obrovský osteoidný o.). Podobá sa osteoidnému o.,
býva však väčší a má väčší podiel osteoblastov. Je nebolestivý a postihuje stavce. Rastie
ohraničene a nemetastazuje.
osteoma, tis, n. – [oste- + -oma bujnenie] →osteóm.
Osteoma compactum – o. durum, osteóm vychádzajúci z kostnej kompakty.
Osteoma durum – o. compactum.
Osteoma eburneum durum – osteóm z kompaktnej kosti.
Osteoma medullare – o. spongiosum.

Osteoma osteoides – osteoidný osteóm.
Osteoma spongiosum – o. medullare, spongiózny osteóm zodpovedajúci spongióznej kosti.
osteomalacia, ae, f. – [osteo- + g. malakos mäkký] osteomalácia, zmäknutie kostí, choroba
dospelých osôb trpiacich deficitom vitamínu D.
osteomatoides, es, osteomatoideus, a, um – [osteo- + -oma bujnenie + g. eidos podoba]
osteomatoidný, podobný kostnému tkanivu.
osteomeros, (us), n. – [osteo- + g. meros časť] osteomér, jeden z celku tvoreného kosťami podobnej
stavby (napr. stavec).
osteometria, ae, f. – [osteo- + g. metron miera] antropometrická metóda, meranie ľudských al.
zvieracích kostí.
osteomiosis, is, f. – [osteo- + g. meiósis zmenšenie] osteomióza, zmenšovanie, ubúdanie kosti.
osteomyelalgia, ae, f. – [osteo- + g. myelos dreň + g. algos bolesť] osteomyelalgia, bolesť
vychádzajúca z chorobného procesu postihujúceho kostné tkaniva.
osteomyelitída – [osteomyelitis] infekčný zápal kostnej drene.
Akútna osteomyelitída – osteomyelitis acuta.
Detská osteomyelitída – osteomyelitis infantum, častá na epifýzach, najmä koxy a kolien, neraz na
mnohých miestach, čo zapríčiňuje deštrukciu epifýz so subluxáciou aţ luxáciou. Vzniká obyčajne v
období rastu hematogénne metastaticky pri banálnych hnisavých ranách, furunkuloch, pararíciách,
Infekciu zväčša vyvoláva Staphylococcus pyogenes aureus. Najprv sa zápalová infiltrácia zjaví v
spongióze metaphýzy rozšíri sa len po epifýzovú čiatru a potom pod poeriost a do dreňového kanála
diafýzy, kde sa vyvinie dreňový subperiostový absces; kosť zbavená výţivy nekrotizuje (parciálna al.
totálna, pandiafýzová nekróza) V okolí nekrózy vznikajú granulačné zápaly a resorpcia kosti, kt. za
niekoľko mes. nekrózu uvoľní ako sekvester. Periostová plastická reakcia utvorí okolo diafýzového
sekvestru kostný obal (rakvičku), kt. preberá mechanickú funkciu. Cez otvory v nej sa sekvestre
môţu fistulami postupne spontánne vylučovať. U dojčiat je často pôvodcom streptokokm
metastazujúci z pu-počníka, koţe nosohltnanu, príp. z mastitídy matky. Vo veku po 6. mes. veku ide
neraz o pneumokokovú infekcie.
U dospelých o. môţe vzniknúť infekciou z okolia (panaritium osseale, častejšie infekciou pri
otťvorených a strelných zlomeninách. Osobitnou formou je lokalizovaný dreňový absces v metafýze,
ostro ohraničený sklerózou (Brodyho absces) al. ako nepravidelná sklerotická difúzna diafýzová
forma (Garrého o.).
Difúzna sklerotizujúca osteomyelitída – osteomyelitis scerotisans diffusa, chron. difúzna zápalová
odpoveď na miernu ionfekciu, so zápalovou bunkovou infiltráciou, väzivovým nahradením drene a
denznými sklerotickými masami trabekulárnej kosti. Prítomné sú polymorfonukleárne leukocyty,
plazmatické bunky a fokálne osteoblasty. Orálne lézie sa vyskytujú najnä v sánke starších osôb a sú
často následkom chron. periodontálnyej choroby.
Dojčenská osteomyelitída – detská o.
Garrého osteomyelitída – osteomyelitis sclerotisans nonsuppurativa.
Chronická osteomyelitída – osteomyelitis chronica, môţe byť následkom nevyliečenej
(nedoliečenej) akút. al. suabkút. o. Môţe ísť o: 1. zriedkavú nepurulentnú sklerotizujúcu o. (Garrého
chron. rekurujúca o.). Ide o ťaţkú, zdhĺhavú, niekedy invalidizujúcu infekciu kosti a kostnej drene.
Môţe byť následkom neadekvátne liečenej akút. o.; 2. hematogénu formu o.; 3. úraz; 4. iatrogénnu
príčinu, ako je napr. náhrada kĺbu al. vnútorná fixácia zlomeniny; 5. zloţitú fraktúry; 6. tbc al. syfilis;

7. infekcie per continuitatem z mäkkých tkanív, ako sú diabetické vredy al. gangrén pri obliterujúcej
artérioskleróze. Dfdg. treba odlíšiť aj sy. SAPHO (synovitída, akne, pustulóza, hyperostóza a
ostitída.
Ložisková sklerotizujúca osteomyelitída – osteomyelitis sclerotisans focalis, syn. kondenzujúca
ostitída, chron. ohraničená zápalová odpoveď na miernu infekciu, s tvorbou denzných
trabekulárnych kostí s malým mnoţstvo intersticiálneho dreňového tkaniva. Postihuje najmä sánku
detí s dlhotrvajúcou pulpitídou. .
Poúrazová osteomyelitída – má vţdy chron. priebeh. Roky trvajúce chron. hnisanie hrozí
amyloidózou parenchýmových orgánov.
Sklerotizujúca nehnisavá osteomyelitída – syn. Garrého choroba, Garrého ostitída, Garrého
osteomyelitída, chron. nehnisavá ostitída; chron. idiopatická osteomyelitída, kt. postihuje dlhé kosti
(tíbia a femur), charakterizuje ju difúzna zápalová reakcia, zvýšená denzita a vretenovité zhrubnutie
kôry a neprítomnosť hnisania.
Salmonelová osteomyelitída – osteomyelitis salmonellosa
Týfusová osteomyelitída – osteomyelitis typhosa, o., kt. sa zjavuje obyčajne v neskorých štádiách
brušného týfu.
Variolózna osteomyelitída – osteomyelitis variolosa.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu (akút. celkový stav s horúčkami 41 °C, triaškou,
vracaním, delíriom, zrýchlenou FW, leukocytózou); miestne sa zisťujú prudké spontánne i tlakové
bolesti, funnctio laesa, postupný opuch, sčervenanie a neskôr fluktuácia. Priľahlý kĺb reraguje
sympatikovou artritídou a zaujíma odľahčujúce postavenie. V chron. štádiu sa tvoria fistuly s
občasným vylučovaním sekvestrov. Rtg nález býva v 2. aţ 3. týţd negat., neskôr sa zjavuje
periostové zhrubnutyie tieňa mäkkých tkanív aţ kostná apozícia, resorpčné dreňové dutiny so
sklerózou v okolí a nepravidelné tvrdé sekvestre.
Dfdg. – treba odlíšiť najmä nádory, u detí napr. Ewingov sarkóm a tzv. tekuté nádory pri akút.
leukémii. Pri obidvoch chorobách býva náhly začiatok z plného zdravia, výrazné bolesti, kt. pacienta
vyraďujú z aktivity; dg. sa stanoví biopticky. V dg. nádorov krvotvorného systému je dôleţitá punkcia
kostnej drene. Nezastupiteľné miesto v dfdg. majú zobrazovacie metódy (rtg kostry, kt. nás
zorientuje a stanoví ďalší postup. Určí, či lézia má benígny al. malígny charakter. K dg. môţe
prispieť MRI, CT, scintigrafia kostry, sonografia al. angiografia. Presnú klasifikáciu umoţní biopsia.
Th. – pri náhlom a ťaţkom klin. obraze u dojčiat a väčších detí treba myslieť na metastatickú o.
Sekvestrácii v tomto štádiu zabráni intenzívna antibiotická th. (do 24 h sa odporúča podať
erytromycín, linkomycín, klindamycín, cefalosporíny, príp. oxacilín ap.), imobilizovať sadrovým
obväzom, po 1 týţd. pungovať periostový absces, príp. empyém a lokálne podať antibiotík aj
lokálne. Antibiotiká sa podávajú ešte niekoľko týţd. po normalizovaní teploty. Pri nekróze prechádza
napriek tomu o. do chron. štádia, kt. sa rieši incíziou, repanáciou a exkochleáciou so zavedením
katétra do drene na lokálnu aplikáciu antibiotík podľa citlivosti; antibiotiká sa podávajú aj v i. a.
infúzii. Drobné sekvestre sa odstraňujú ihneď, pandiafýzové po utvorení rakvičky (pseudoartróza).
Pseudoartrópzy sa liečia pomocou kompresívno-distrakčných aparátov (Ilizarov, Hoffmann). Chrpn.
perzistujúce dutiny po exkochleácii a lo-kálnej liečbe antibiotikami sa vyplňujú štepmi. Chron.
diafýzová sklerotizujúca forma sa rieši subperiostálnou resekciou (fibula). Pri hroziacej amyloidóze
sa musí často amputovať, podobne ako pri planocelulárnom karcinóme vo fistule.
osteomyelitis, itidis, f. – [osteo- + g. myelos dreň + -itis zápal] →osteomyelitída.
Osteomyelitis Garréi – sklerotizujúca nehnisavá osteomyelitída.

Osteomyelitis genuina – genuinná osteomyelitída, vyvolaná metastatickou hematogénou
infekciou.
Osteomyelitis chronica – chron. osteomyelitída.
Osteomyleitis purulenta – o. suppurativa, hnisavá osteomyelitída.
Osteomyelitis rhinogenes – rinogénna osteomyelitída, často komplikácia empyému prinosových
zátok.
Osteomyelitis salmonellosa –osteomyelitída následkom infekcie salmonelózou; vyskytuje sas
častejšie ako pri kosáčikovej anémii.
Osteomyeiitis sclerotisans diffusa – difúzna sklerotizujúca o.
Osteomyleitis sclerotisans focalis – loţisková sklerotizujúca ostemoleitída.
Osteomyelitis sclerotisans nonsuppurativa –sklerotizujúca nehnisavá osteomyelitída.
Osteomyelitis suppurativa – o. purulenta.
Osteomyelitis typhoidea – týfová osteomyelitída.
Osteomyelitis variolosa – osteomyelitídfa následkom varioly al. jej komplikácia.
osteomyelodysplasia, ae, f. – [osteo- + g. myelos dreň + g. dys- porucha + g. plassein tvoriť]
osteomyelodysplázia, porucha tvorby kostnej drene.
osteomyelofibrosis, is, f. – [osteo- + g. myelos dreň + l. fibra vlákno + -osis stav] osteomyelofibróza,
väzivová premena kostnej drene.
osteomyelosclerosis, is, f. – [osteo- + g. myelos dreň + g. skleros tvrdý + -osis stav]
osteomyeloskleróza, myeloskleróza, myelofibróza, myeloproliferatívna choroba s väzivovou
premenou kostnej drene s následnou stratou krvotvorby v dreni a myeloidnou metapláziou v pečeni
a slezine.
osteón – Haversov systém, hrubostenná rúra v kompaktnej kosti, v kt. je Haversov kanálik pre cievy a
nervy.
osteoncos, i, m. – [oste- + g. onkos nádor] osteonkos, nádorové bujnenie kosti, osteóm.
osteonecrosis, is, f. – [osteo- + g. nekros mŕtvola + -osis stav] →osteonekróza.
osteonekróza – [osteonecrosis] odumieranie, odumretie kosti.
Osteonekróza mediálneho kondylu femoru u starších jedincov – podobá sa osteochondritis
dissecans. Postihuje častejšie ţeny vo veku >60 r., výnimočne mladšie osoby. Podporným faktorom
je cukrovka, alkoholizmus, dna, th. kortikosteroidmi, nadhmotnosť. Bolesť môţe byť aj krutá
a pokojová, v kĺbe môţe byť výpotok.
osteoneuralgia, ae, f. – [osteo- + g. neuron nerv + g. algos bolesť] neuralgická bolesť kosti.
osteopaedion, ii, n. – [osteo- + g. paidion dieťa] osteopedión, prestúpenie odumretého plodu soľami
vápnika, lithopaedion.
®

186

Osteopal inj. (Mallickrodt Medical) – Rhenii etidronas ( Re) 1425 MBq + Dinatrii etidronas 4,54 mg
+ Acidum gentisicum 1,36 mg + Stannosi chloridum dihydricum 1,34 mg + Natrii acetas 11,8 mg +
Natrii chloridum 4,5 mg + Nitrogenium q. s. v 1 ml inj. rozt.; rádionuklidové terapeutikum, kt. sa
pouţíva v paliatívnej th. bolestivých kostných metastáz.
osteopathia, ae, f. – [osteo- + g. pathos choroba] osteopatia, nešpecifikovaná choroba kostí.

Osteopathia congenita – vrodené systémové choroby kostry podmienené mebryovou, často
dominantne al. recesívne dedičnou poruchou chondrogenézy al. chondrogénnej aţ fibrogénnej
osifikácie. Patria sem:
1. poruchy vývoja chrupky a enchondrálnej osifikácie – Kaufmannova choroba
2. poruchy epifýzovej a metafýzovej osifikácie: a) dysostosis enchondralis epiphysaria (Ribbingova
choroba); b) dysostosis nechondralis epimetaphysaria (Morquiova-Brauilsfordova choroba); c)
dysostosis multiplex (Pfaundlerova-Hurlerova choroba); d) dysostosis metaphysaria (MurkovaJansenova choroba)
3. poruchy dezmálnej osifikácie: dysostosis cleidocranialis (porucgha osifikácie symfýzy, oblúkov
stavcov, široké otvorené švy lebkových kostí, poruchy dentície, dysplázie klavikúl s patol.
pohyblivosťou pliec dopredu; interlekt a funkcia horných končatín nebývajú porušené).
4. Porucha činnosti osteoblastov a osteoklasotov: a) osteogenesis inperfecta (Vrolikova choroba); b)
osteopetrosis (Albersova-Schönbergova choroba); c) melorheosteosis (nepravidelné zhrubnutie
corticalis dlhých kostí vo forme stekajúceho vosku; môţe vyvolávať bolesti a zvýšené rast kostí); d)
osteopoikilia
5) Porucha rastovej chrupky: a) enchondromatosis (dyschondroplasia, početné rezíduá epifýzovej
chrupky ďalej rastú v metafýzach aj plochých kostí a deformujú ich roztlačením a tvorbou exostóz so
širokou bázou; kosti sa skracujú, častésú patol. fraktúry, môţu sa zvrhnúť na chondrosarkóm;
unilatrerálne postihnutie sa označuje ako Ollierova choroba); b) osteodystrophia exostotica
(exostozová choroba)
6. Ostitis deformans Pageti
7. Dysplasia fibrosa polyosttotica (Albrightova choroba a i.).
Osteopathia hypertrophicans toxica – symetrické zhrubnutie dlhých kostí vyvolané toxickými
produktmi.
Osteopathia myelogenes – prim. choroba kostnej drene so sek. zmenamikostného tkaniva.
Osteopathia hyperostotica – Leriho sy. I; →syndrómy.
osteopenia, ae, f. – [osteo- + g. peniá chudoba] osteopénia, zníţenie denzity kostí pri porušenej
tvorbe osteoidu, osteoporóza.
osteoperiostalis, e – [osteo- + periosteum okostica] osteoperiostálny, týkajúci sa kosti a okostice.
osteoperiostitis, itidis, f. – [osteo- + g. peri + g. os kosť + -itis zápal] osteoperiostitída, zápal kosti a
okostice.
osteopetrosis, is, f. – [osteo- + g. petros kameň + -osis stav] osteopetróza, Albersova-Schönbergova
choroba, mramorovitosť kostí, nápadne zhrubnutá, hutná ,,mramorovitá“ kosť s vymiznutím kostnej
drene. Ide o hereditárnu hyperfunkciu osteoblastov, pri kt. sa tvorí nápadne hustá mramorovitá kosť,
najmä v zhrubnutých metafýzach. Abortívna forma v podobe pruhov je osteopathia striata. Choroba
môţe zapríčiniť anémiu, zmeny na lebke vyvolávajú poruchy sluchu a zraku; patol. zlomeniny sa
hoja oneskorene.
osteophlebitis, itidis, f. – [osteo- + g. fleps-flebos ţila] →osteoflebitída.
osteophyma, tis, n. – [osteo- + g. fýma rastlina] →osteofým.
osteophytus, i, m. – [osteo- + g. fytón rastlina] →osteofyt.
osteoplasia, ae, f. – [osteo- + g. plassein tvoriť] →osteoplázia.
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Osteplus – kombinácia uhličitanu vápenatého a cholekalciferolu.
osteopoikilia, ae, osteopoikilosis, is, f. – [osteo- + g. poikilos pestrý + -osis stav] osteopoikilia,
osteopoikilóza, drobné loţiská osteosklerózy, najmä v epifýze a diafýze dlhých kostí, kondenzácia
kostí vo forme početných zrniek v metafýzach. Ide zväčša o asymptomatický nález pri rtg vyšetrení.
osteoporosis, is, f. – [osteo- + g. poros priechod] →osteoporóza.
Osteoporosis congenita – vrodená osteoporóza.
Osteoporosis ex inactivitate – osteoporóza z nečinnosti (napr. pri ankylóze).
Osteoporosis marantica – marantická osteoporóza, pri ťaţkých chorobách.
Osteoporosis senilis – senilná, starecká osteoporóza.
osteoporóza – [osteoporosis] systémová choroba metabolizmu charakterizovaná zníţením hustoty
kostného tkaniva so sklonom k zlomeninám. Môţe vzniknúť následkom zníţenej tvorby kosti,
zvýšenej resorpcie kostí al. kombináciou obidvoch faktorov. Môţe byť lokalizovaná al.
generalizovaná.
Patogenéza osteoporózy – pomerne zriedkavou príčinou o. sú endokrinné poruchy (ako je
Cushingov sy., hyperparatyreóza, tyreotoxikóza al. hypogonadizmus) al. poúrazová imobilizácia (o.
z nečinnosti). Oveľa častejšia je o. u ţien po menopauze a u starších ľudí. Pri senilnej o. ide
zníţenie hustoty kostí so stenčením a zriedením hubovitých i kôrových kosti. Výskyt zlomenín je
priamo úmerný strate hmotnosti a objemu kosti.
Rozoznávajú sa dva typy o.: Typ I, závislý od pohlavia, pomenopauzová o., postihuje najmä osoby
medzi 55. a 75. r. ţivota, častejšie ţeny (6:1). Strata trámcovej kosti prevyšuje stratu kôrovej kosti a
zlomeniny postihujú najmä stavce a zápästia. Za jej hlavnú príčinu sa pokladá nedostatok
estrogénov. O. postihuje kaţdú 4. ţenu po menopauze. Jej incidencia sa začína zvyšovať po 50. r.,
prudko sa však zvyšuje po 70. r. Typ II, závislý od veku, postihuje najmä osoby vo veku 70 – 85 r.,
pomer ţien k muţom je asi 2:1. Postihnuté bývajú obvidva typy kostí a zlomeniny sa vyskytujú
najmä bedrové a dlhé kosti (horná časť stehnovej kosti a dolná časť predlaktia). Za hlavný príčinný
faktor sa pokladá vek.
Rizikové faktory osteoporózy zahrňujú pokročilý vek, ţenské pohlavie, obojstranné odstránenie
vaječníkov u mladších ţien. Menší stupeň rizika predstavuje štíhla postava, výskyt osteoporózy
v rodine, dlhodobo nedostatočný prívod vápnika, zníţená telesná aktivita, nadmerný príjem
alkoholu, čiernej kávy a fajčenie.
K neovplyvniteľným rizikovým činiteľom osteoporózy patria: genetické faktory (belošský a ázijsky
pôvod), pozit. rodinná anamnéza, gracilný vzrast, vek a pohlavie.
Ovplyvniteľné rizikové faktory zahrňujú: prívod Ca v diéte, telesná záťaţ, fajčenie a nadmer-ný
prívod alkoholu a kávy, uţívanie niekt. liečiv (glukokortikoidy, antikonvulzíva, heparín a i.), ako aj
rôzne ochorenia, ako sú malígne krvné choroby (myelóm, lymfómy, systémová mastocytóza),
nefropatie (tubulopatie, intoxikácia hliníkom), malabsopčný sy.), hepatopatie a endokrinopatie
(hyperparatyreóza, Cushingov sy., hypertyreóza, hypogonadizmus, Addisonova choroba, diabetes
mellitus). .
Rednutie kostí sa zrýchľuje u ţien po menopauze. Deficit pohlavných hormónov uţ po niekoľkých
týţd. vyvoláva zvýšenie resorpcie kostí, kt. nie je kompenzované úmerným zvýšením novotvorby
kostí. Citlivo tieto poruchy resorpcie kostí odráţajú zvýšené hodnoty biochem. markerov
osteoresorpcie, kt. pomerne včas upozornia na zvýšené riziko akcelerovaného úbytku kostnej hmoty
a neskoršej osteoporózy po menopauze. U mladších ţien krátko po menopauze sa zniţuje kostná
denzita rýchlejšie, neskôr sa úbytok kostnej hmoty spomaľuje, podobne je to u ţien, kt. predtým

uţívali estrogény a prestali ich uţívať. Estrogény zniţujú resorpciu kostí a zvyšujú jej novotvorbu.
Uvádza sa zvyšovanie denzity po 7-r. th. estrogénmi, pričom sa zniţuje riziko fraktúr krčka stehnovej
kosti aţ o 50 %.
Osobitne závaţné sú bedrové zlomeniny, kt. majú 5 – 20 % mortalitu a spájajú sa s vyššou
morbiditou a nákladmi na zdrav. starostlivosť ako všetky ostatné osteoporotické zlomeniny iných
lokalizácií. Zlomeniny zapríčiňujú obmedzenie pohyblivosti a chron. bolesti. Najčastejšie sú
zlomeniny chrbtice; zrútenie stavca je často asymptomatické a zisťuje sa na príleţitostnej rtg
snímke. Inokedy zlomenina chrbtice vyvoláva bolesti chrbta, kt. trvajú niekoľko mes. a zmierňujú sa
v pokoji na posteli a po analgetikách. Progresívny kolaps stavca môţe zapríči-niť kyfózu a chron.
bolesti.
Dg. osteoporózy – v anamnéze moţno získať údaj o zniţovaní výšky tela, vzniku deformít hrudníka
a chrbtice a i. Dôleţitá je včasná dg. o.
Kostná fotodenzitometria (meranie optickej hustoty na rtg snímke kostí) by sa mala vykonať
v prítomnosti rizikových faktorov. Izolované denzitometrické vyšetrenie je však nedostatočné a má
sa vykonať iba v rámci komplexnej dg. porúch hospodárenia organizmu s vápnikom. Vyšetrenie
navyše ovplyvňuje variabilný podiel mäkkých tkanív (tuku, svalstva). Dg. o. potvrdzuje
denzitometricky al. rádiologicky zistený úbytok kostnej hmoty (skóre T), o > 2,5 smerodajnej
odchýlky pod priemerom hodnôt mladých zdravých osôb rovnakého pohlavia. Denzitometricky sa dá
pritom detegovať zmena kostnej denzity + 3 %; variačný koeficient metódy je 1 %.
Rtg. vyšetrenie poskytuje informáciu o obsahu minerálov v kostiach, nie je dostatočne citlivé na
dôkaz úbytku kostného tkaniva u asymptomatických pacientov (znázornia aţ > 20 % úbytok) a je
navyše zaťaţené subjektívnou chybou pozorovateľa.
Referenčnou metódou je biopsia kostí, kt. sa indikuje pri dg. problémoch a vo výskume. Pokiaľ
moţno nahradzuje sa neinvazívnymi metódami.
Presnejšia CT sa na rutínnu dg. nehodí pre svoju nákladnosť a vysokú úroveň ţiarenia. Sľub-ná je
však najmä dvojitá fotónová absorpciometria (pomocou rádioizotopov) a dvojitá energetická rtg
absorpciometria (pomocou rtg lúčov), zaloţené na emisii fotónov na dvoch rozdielnych
energetických hladinách, čím sa koriguje vplyv mäkkých tkanív.
V biochemickej dg. sa vyuţívalo stanovenie Ca a P v sére, paratyrínu, vitamínu D, TSH v sé-re,
aktivita ALP a GMP v sére, plazmatická koncentrácia osteokalcínu, elektroforéza sérových bielkovín
a denný odpad Ca a P. Biochem. markery bývajú po menopazue zvýšené o 50 – 100 %, k dg. o.
však neprispievajú. Majú skôr význam pri dfdg. osteopatií, stanovení aktivity kostného procesu a
monitorovaní th. Ich vyšetrenie je preto ţiaduce pred začatím th. a počas nej. U väčšiny ţien po
menopauze stačí sledovať jeden z nich, pretoţe ich hodnoty korelujú.
Hodnoty Ca v sére aj u zdravých osôb značne kolíšu a nie sú ukazovateľom celkových zásob Ca v
tele. Niţšie hodnoty sa zisťujú len asi v polovici prípadov s úbytkom Ca, následkom zvýšeného
uvoľňovania z kostí však môţu byť aj zvýšené. Koncentrácia Ca v plazme navyše značne závisí od
obsahu plazmatických bielkovín. Ani hodnoty ionizovaného Ca však nedostatočne odráţajú stav
jeho kostných zásob.
Mimoriadne významné je stanovenie vylučovania Ca močom. Moţno ním odlíšiť nedostatočnú
resorpciu Ca v čreve, nadmerné vylučovanie následkom nadmernej resorpcie a obličkový pôvod
deficitu Ca. Presnejší odhad strát Ca močom umoţňuje výpočet frakčnej exkrécie Ca.
Uţitočným ukazovateľom prim. a sek. hyperparatyreoidizmu a niekt. tubulopatií so zvýšenou stratou
Ca je hodnotenie bilancie fosfátov na základe stanovenia anorganického P v sére, jeho odpadu
močom a výpočtom frakčnej exkrécie fosfátu.

Stanovenie paratyrínu a vitamínu D (1,25-dihydroxycholekalciferolu) v sére je dôleţité pre dfdg. o. a
osteomalácie.
Dobrým ukazovateľom resorpcie kostí je aktivita kyslej fosfatázy (ACP), najmä jej kostného
izoenzýmu a vylučovanie hydroxyprolínu močom.
Z biochem. ukazovateľov sú pre kostné tkanivo špecifickým ukazovateľom sérové hodnoty
→osteokalcínu, aktivity kostného izoenzýmu alkalickej fosfatázy (kiALP) a osteoklastickej ACP. Pre
kolagén typu I, kt. je dominantným kolagénom kostného matrixu, sú špecifické extendujúce reťazce
prokolagénu typu I a degradačné porodukty kolagénu.
K markerom novotrvorby kostí patria produkty osteoblastov v sére al. plazme: osteokalcín, kiALP a
extendujúce reťazce prokolagénu typu I: C-terminálny (PIPS) a N-terminálny peptid prokolagénu I
(PINP). V praxi dg. kritériá však spĺňa len osteokalcín. Stanovenie kiALP je indikované pri dfdg.
hyperfosfatazémie. ELFO separácia kiALP je rýchla a dostupná a je vhodná na identifikáciu
nádorovej ALP. Imunoanalýzy kiALP sa neosvedčili pre skríţenú imunoreaktivitu s pečeňovým
izoenzýmom. PICP a PINP sa uplatňujú v dfdg. porúch syntézy kolagénu (osteogenesis imperfecta).
K markerom resorpcie kostí patrí kalciúria, stanovenie degradačných produktov kolagénu typu I a
osteoklastická ACP. Orientačným ukazovateľom resorpcie kostí je pomer Ca/kreatinín len v 2.
rannej vzorky moču (2-h test), jeho hodnoty na stanovenie stupňa o. nestačia.
Priečne spojky kolagénu typu I, pyridinolín (Pyd) a deoxypiridinolín (D-Pyd) sú v obehu prítomné ako
voľné, ako aj asociované v obidvoch nehelixových koncových úsekoch kolagénu, v tzv. C- a Ntelopeptidoch. V moči moţno stanoviť D-Pyd a Pyd ako voľný al. celkový (po kyslej hydrolýze)
pomocou HPLC. Komerčne dostupné sú aj protilátky proti rôznym úsekom telopeptidov. Na
®
imunoanalýzu voľných spojok moţno pouţiť komerčné kity (napr. Pyrilinks-D , Merta, USA) a kity na
®
stanovenie N-telopeptidov v moči (NTx , Ostex, USA) a C-telopeptidov v sére (napr. ICTP‹, Orion,
Fínsko). Protilátka proti syntetickej lineárnej sekvencii 8 aminokyselín obsiahnutých v C-telopeptide
®
sa pouţíva v kite Cross-Laps ELISA (CIS, Francúzsko).
Pri myelóme sú zvýšené najmä hodnoty hydroxyprolínu (Hyp) v moči, pri metastázach karcinómu
prostaty do kostí a osteomalácii aktivita kiALP, kt. vyjadruje nielen stupeň kostnej resorpcie, ale aj
rovnováhu medzi obidvoma procesmi. Pri prim. hyperparatyreóze prevaţuje aktivita ACP nad ALP,
kým u rastúcich detí je to opačne. Osteklastická ACP nás informuje o mnoţstve osteoklastov, nie
natoľko o ich osteoresorpčnej aktivite. Jej hodnoty však dobre odráţajú stupeň kostnej remodelácie,
preto sa hodia na monitorovanie účinnosti antiresorpčnej th. Indikáciou na jej stanovenie je aj
osteopatia pri chron. obličkovej insuficiencii. ACP podobne ako kiALP sa na rozdiel od osteokalcínu,
hydroxyprolínu (Hyp) a degradačných produktov kolagénu nevylučuje obličkami a jej aktivita v sére
koreluje so stupňom sek. hyperparatyreózy, takţe ju moţno pouţiť pri monitorovaní th. kalciotriolom.
Stanovenie Hyp v moči sa na praktické účely sa nehodí. Jeho zdrojom okrem kostného kolagénu
môţe byť komplement a kolagén chrupavky. V moči rastúcich detí, pacientov s akromegáliou a
reumatoidnou artritídou je prítomný aj podiel Hyp z iných tkanív. Významným zdrojom môţe byť
kolagén potravy. Diéta 24 h pred celodenným zberom moču na Hyp preto nesmie obsahovať
kolagén (mäso, ţelatína).
Biochemické markery informujú o celotelovej hodnote resorpcie a novotvorby kostí, nie však o príp.
rozdieloch v jednotlivých oblastiach kostry. V prvých r. po menopauze preto ich hodnoty
nekokorelujú s úbytkom kostnej hmoty zistenej denzitometricky. Zvýšené hodnoty kostnej
remodelácie sú rizikovým faktorom zlomenín, nezávislým od kostnej hmoty.
Dfdg. osteoporózy – vyššia aktivita sérovej ALP svedčí o zvýšenej aktivite osteoblastov len za
predpokladu, ţe je normálna aktivita GMT. V opačnom prípade treba stanoviť kostný izoenzým ALP.
Viac ako 3-násobne zvýšená hodnota sérovej ALP svedčí o tom, ţe nejde o o., ale o inú

vysokoobratovú osteopatiu. Zvýšené hodnoty ALP upozornia na vysokú aktivitu osteoblastov najmä
pri Pagetovej kostnej chorobe, pri kt. môţe byť koncentrácia osteokalcínu len hraničná al. normálna.
Výrazné zníţenie aktivity sérovej ALP svedčí o vrodenej hypofosfatazémii. Hodnoty kiALP obyčajne
korelujú s hodnotami osteokalcínu; výnimkou je Pagetova choroba (kiALP normálny) a
hyperkortizolizmus (kiALP zvýšený).
Th. osteoporózy – najúčinnejšou formou th. je prevencia. Účinnou th. moţno síce zvýšiť hustotu
kosti, nie však nahradiť stratené kostné trámce spongiózy. Prim. prevencia sa uplatňuje v detskom
veku, v čase rastu a remodelácie kosti. Jej cieľom je maximalizovať mnoţstvo kostnej hmoty (peak
bone mass, PBM) dostatočným prísunom Ca, primeranou telesnou aktivitou (nadmerná telesná
aktivita u dievčat môţe zapríčiniť sek. amenoreu) a účinnou th. menštruačných porúch. Sek.
prevencia sa vykonáva u ţien po menopauze. Jej cieľom je spomaliť stratu kostnej hmoty
dostatočným prísunom Ca, primeranou telesnej aktivitou a substitúciou hormónov. Terci. prevencia
sa týka osôb s manifestnou o. Jej cieľom je prevencia pádov, a tým rizika nových zlomenín, a to th.
senzorických a metorických porúch, obmedzením podávania sedatív a hypotenzív, odstránením
architektonických bariér a nástrah (šmykľavé schody a podlahy, posunlivé koberce, šnôry
spotrebičov ap.)
V diéte sa dbá na dostatočný prísun Ca (mlieko, mliečne výrobky, mak, orechy, sója, rybacie
výrobky), vitamínov (C, D, K) a stopových prvkov. Beţná mliečna strava obsahuje ~ 500 mg Ca a 50
aţ 150 IU vitamínu D. Potreby vitamínu D zabezpečuje expozícia slnečnému ţiareniu (20 – 30
min./d). Denná potreba Ca je 1000 – 1500 mg/d, vitamínu D 400 – 600 IU/d.
Z telesných cvičení je najvhodnejšia chôdza (prechádzky) a akúkoľvek činnosť v stoji (min 1 h/d) Na
posilňovanie svalstva sú vhodné rôzne izometrické cvičenia, jazda na bicykli, plávanie. Odporúča sa
vylúčiť rizikové faktory, ako je fajčenie, alkohol, kofeín) a th. sprievodných chorôb (pri sek. o.).
Cieľom farmakoterapie o. je reštitúcia preriedeného kostného tkaniva, čo však moţno dosiahnuť len
pred vymiznutím priečnych kostných trámcov. Tým sa dá zníţiť rizko patol. zlomenín. Pri o. sa
pouţívajú tri druhy liekov: 1. inhibítory resorpcie kosti (estrogény, ich deriváty a agonisty ich
receptorov, raloxifén, tibolón, Ca, kalcitonín, bisfosfonáty); 2. stimulátory tvorby kosti (fluoridy,
paratyrín a i. peptidy); 3. lieky s heterogénny účinkom (anaboliká, vitamín D, tiazidové diuretiká,
ipriflavón).
Absol. a nevyhnutnú podmienku th. o. je podávanie vápnika. Monoterapia býva pri vysokoobratovej
o. po menopauze neúčinná. Pri senilnej o., najmä u inštitucionalizovaných pacientov je Ca liekom
voľby (v kombinácii s vitamínom D). Je indikovaný najmä, ak je kalciúria bez tiazidov < 1 mg/d.
Kalciúria sa má pritom udrţovať na hodnotách 2 – 3 mg/kg/d. Ak je kalciúria bez vápnika a vitamínu
D > 4 mg, podávajú sa tiazidy a obmedzí sa prívod soli. Ca sa podáva pri o. po menopauze (pri
hormónovej substitučnej th. 1200 mg/d, bez nej 1500 mg/d), pri senilnej o. 1500 – 2000 mg/d.
Kontraindikáciou je nefrolitiáza, urolitiáza, nefrokal-cinóza, hyperkalciémia;opatrnosť je ţiaduce u
digitalizovaných pacientov. Sérové hodnoty Ca nemali prekročiť 2,7 mmol/l, kalciúria 6,5 mmol/l. K
neţiaducim účinkom patrí obstipácia, zriedkavejšie anorexia, malátnosť, artralgie, myalgie,
polydipsia a polyúria.
Vitamín D – podáva sa vţdy v kombinácii s Ca. Je indikovaný najmä pri nízkej koncentrácii 25-OH D
v sére. Aj bez monitorovania ho moţno podáva v dávke 400 – 800 IU, a to najmä u starých osôb,
kde sa predpokladá jeho karencia. U ţien po menopauze nie je indikovaný. Ak nejde o poruchu
metabolizmu vitamínu D (hepatopatia, nefropatia), stačí podávať vitamín D 2, príp. D3, kt. sú th.
rovnocenné. Pri senilnej o. sa podáva 800 – 1200 IU, najmä v zimných mesiacoch. Od aplikácie
depotných foriem sa ustupuje. Najúčinnejší je kalcitriol (t0,5 4 h), kt. sa neukladá v tkanivách a akút.
intoxikácii moţno čeliť jeho okamţitým vynechaním. Nevý-hodou je úzke th. okno a nevyhnutnosť

redukcie dávky Ca. Podáva sa v dávke 2-krát 0,25 mg/d. K neţiaducim účinkom patrí
hyperkalciémia a hyperkalciúria, preto treba monitorovať Ca v sére a v 24-h moči.
Hormónová substitučná th. (HST) – th. estrogénmi spomaľuje rýchlosť úbytku kostného tkaniva a
výskyt zlomenín u ţien v klimaktériu. O vhodnosti estrogénov v th. osteoporózy vyššieho veku nie sú
názory jednotné. HST je indikovaná pri klimakterických ťaţkostiach a náleze osteopénie, príp. o. Má
priaznivý vplyv aj na krvné lipoproteíny (a aterosklerózu vencovitých tepien), zniţuje riziko
kolorektálneho karcinómu a Alzheimerovej choroby. K nevýhodám patrí porušenie rovnováhy medzi
estrogénmi a progestagénmi s krvácaním z rodidiel a zvýšené riziko hyperplázie a rakoviny sliznice
maternice, s objavom konjugovaných estrogénov obava z ich kancerogénnosti mizne. Jestvujú aj
práce s dobrým účinkom samotného progesterónu na denzitu kostí. Začína tieţ prevaţovať
transdermálna aplikácia, proti podaniu p. o., pretoţe tu odpadá prvý prechod látky pečeňou.
Prírastok denzity kostí u ţien ovarekto-movaných premenštruálne po kombinácii estrogénov a
progesterónu je asi 6,8/r.
HST sa má ponúknuť kaţdej ţene po menopauze. Pri negat. denzitometrickom náleze moţno th.
odloţiť o 2–3 r., pri náleze osteopénie bez príznakov zvýšeného obratu kosti, o 1 r., avšak pri
zabezpečení všetkých ostatných preventívnych opatrení (príjem Ca, pohybová aktivita, rizkové
faktory). Dĺţka podávania je min. 5 r., optimálna dĺţka 10 r. Po ukončení podávania však opäť
kostná hustota klesá. U mladších ţien sa podáva HST cyklicky, u starších kontinuálne (ak si uţ
neţelajú menštruovať). Keď sa estrogény podávajú v kombinácii s gestagénmi, má pri cyklickej
forme podávanie trvať min. 12 d v jednom cykle.
Za min. th. dávku sa pokladajú 2 mg estradiolu al. 0,625 konjugovaných estrogénov denne; pri
gestagénoch je optimálna dávka 10 mg progesterónu (resp. jeho ekvivalentu) pri cyklickom al. 5 mg
pri kontinuálnom podávaní. U ţien s jednoduchou menopauzou sa odporúča začať s kombinovanou
th. estrogénmi v niţšej (0,3 mg/d) al. strednej dávke (0,625 mg/d) a progesterónom do ½ – 1 r. od
poslednej menštruácie a udrţovať ju aspoň 3 – 5 r. Táto schéma sa pouţíva u ţien po ovarektómii s
ponechanou maternicou, kým u ţien so súčasnou hysterektómiou moţno podávať estrogény al.
kombináciu s progesterónomkontinuálne. Pod-mienkou th. je gynekol. a mamografické vyšetrenie
všetkých liečených raz/1 – 2 r.
Kontraindikácie HST – ťaţšie hepatopatie, sklon k ţilovým trombózam, estrogén-dependentné
gynekol. malignity, karcinóm prsníka, nediagnostikované krvácanie z rodidiel.
HST vyţaduje pravidelné gynokologické a momografické kontroly.
Pri semipatol. zlomenine (predlaktie, stavec, proximálna časť stehnovej kosti) sa odporúča podávať
antiresorpčné antiporotiká (SERM, kalcitonín, bisfosfonáty).
Syntetický analóg estrogénov, tibolón, odstraňuje výpadkové javy, ale nevyvoláva proliferáciu
endometria.
Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM) v kostiach a cievach a antagonisty v
maternici a prsníku. Sú nesteroidové deriváty benzotiofénu. Patrí sem tamoxifén, kt. sa pouţíva ako
antineoplastikum a selektívnejší raloxifén, kt. inhibuje resorpciu kosti. Podáva sa v dávke 60 mg
raz/d. Môţe vyvolať tromboembolickú príhodu, edémy, kŕče dolných končatín. Klimakterické ťaţkosti
neovplyvňuje. Kontraindikovaný je u ţien vo fertilnom veku, pri trombofílii a precitlivenosti na
prípravok.
Syntetický lososí kalcitonín je mnohonásobne účinnejší ako ľudský. Indikáciou je denzitometricky
overená o. (skóŕe T < 2,5) al. fraktúry stavcov spojené so zvýšeným obratom kostí (hodnoty
kostných markerov > 2 s al. pokles BMD > 3,5 %/r.). Podáva sa 200 UI/d kaţdý druhý d v nosovom
spreji kaţdý 2. d min. 2 r. Pri inj. forme sa môţu dostaviť opuchy tváre a nauzea, príp. začervenanie

v mieste vpichu. Hodnoty markerov osteoresorpcie klesajú po 6 mes. len k hornej hranici
referenčného intervalu, kostná hmota sa však ani po 2 r. th. preukázateľne nemení.
Resorpciu kosti inhibujú bisfosfonáty. Sú indikované pri denzitometricky dokázanej o., pri
kontraindikácii HST a steroidmi indukovanej o. Klodronát sa podáva v dávke 4-krát 400 mg/d 1
mes., alendronát 10 mg/d kontinuálne, rizedronát 5 mg/d kontinuálne. Zníţenie kostnej remodelácie
po alendronáte sa dá dokázať denzitometricky aţ po 2 r., biochem. markery sa však upravujú uţ po
3 – 6-mes. th. Aminobisfosfonáty (alendronát, klodronát) môţu vyvolať erozívne zmeny ezofágu a
ţalúdka.
Na dg. a th. o. vydalo MZ SR toto odborné usmernenie
Článok I – Definícia osteoporózy (o.)
(1) O. je systémová choroba kostry, kt. sa definuje ako zníţenie obsahu kostnej hmoty a narušenie
mikroarchitektúry kostného tkaniva zapríčiňujúce zvýšenú fragilitu, čo rezultuje do zvýšeného rizika
zlomenín uţ pri minimálnej traume (definícia WHO).
(2) Najčastejšie miesta zlomenín sú: distálne predlaktie, stavce, proximálny koniec femuru.
Prevalencia osteoporózy sa odhaduje ~ na 6 % v našej populácii. Riziko osteoporotickej fraktúry v
uvedených miestach u ţien po menopauze predstavuje asi 40 %. Mortalita u pacientov so
zlomeninami stavcov a proximálneho femuru je asi 6 – 8-krát vyššia ako zdravej populácie.
(3) Dg. a th. o. si vyţaduje multidisciplinárnu spoluprácu viacerých med. odborov. Komplexnú zdrav.
starostlivosť – prevenciu, dg. a th. o. vrátane dispenzarizácie pacientov vykonáva osteologicky
zameraný lekár (osteológ) so špecializáciou v odbore ortopédia, reumatológia, endokrinológia
a osteológ so špecializáciou v od-bore interná medicína a gynekológia, ak pracoval v osteologickej
ambulancii najmenej 3 roky. Iní lekári špecialisti vykonávajú konzultačnú činnosť pre potreby dg.,
dfdg. a th.
Článok II – Vyšetrovacie metódy
(1) Vyšetrovacie metódy sú:
a) rutinné vyšetrovacie metódy,
b) špecializované vyšetrovacie metódy,
c) osteodenzitometrické vyšetrenie.
(2) Rutinné vyšetrovacie metódy sú:
a) anamnéza a fyzikálne vyšetrenie,
b) KO, FW,
c) sérové Ca, albumín, fosfor, alkalická fostatáza,
d) aminotransferázy, kreatinín, ELFO bielkovín,
e) chemická analýza moču,
f) vylučovanie Ca a P močom/24 h (prípadne ich frakčné exkrécie).
(3) Špecializované vyšetrovacie metódy sú:
a) rtg (chrbtica, panva, lebka, horné končatiny, dolné končatiny),
b) CT a MR vyšetrenie,
c) sérové a močové osteomarkery
d) vyšetrenia na dfdg. sek. osteoporózy sú: sérový PTH, 25-OH D, TSH, fT4, STH, IGF1, gonadotropíny (LH, FSH), prolaktín, močový voľný kortizol, ACTH v sére, pohlavné hormóny (estradiol,
testosterón), kostná biopsia, biopsia z tenkého čreva a špecifické antigliadínové protilátky,
onkomarkery.

Cieľom biochemického vyšetrenia je dfdg. odlíšenie iných osteopátií, posúdenie hospodárenia
organizmu s Ca a P, zhodnotenie aktivity kostného metabolizmu, (rozlíšenie vysokoobratovú a
nízkoobratovú o.).
(4) Osteodenzitometrické vyšetrenie, typy denzitometrií:
a) 1 periférna denzitometria:
– jednoenergetická rtg absorbciometria (SXA) – predlaktie
– dvojenergetická rtg absorbciometria (DXA) – predlaktie
– kvantit. ultrazvuková denzitometria (UZD) – päta
b) centrálna denzitometria (DXA):
• štandardne merané oblasti:
– proximálny femur a chrbtica
• doplňujúce merania:
– celotelová ( vrátane body composition)
– morfometrické meranie v bočnej projekcii
– denzitometria u pacientov po endoprotéze
c) kvantitatívna počítačová tomografia qCT – meranie v oblasti chrbtice.
Článok III – Diagnostika osteoporózy
(1) Indikácie pre denzitometrické vyšetrenie:
a) deficit estrogénov: predčas. menopauza (<45 r.), prolongovaná sek. amenorrea (>1 r.), prim.
hypogonadizmus,
b) th. kortikoidmi ≥ 5 mg prednizónu, > 3 mes. je indikáciou na zmeranie kostnej denzity ešte pred
začatím th.,
c) anamnéza fraktúry krčka stehnovej kosti u matky,
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d) nízky body mass index (BMI < 19 kg/m ),
e) všetky ochorenia asociované s osteoporózou: anorexia nervosa, malabsorbcia, prim.
hyperparatyreóza, difúzne ochorenia spojiva, reumatoidná artritída, chron. zápalové ochorenia
čreva, posttransplantačný sy., chron. renálna insuficiencia, hypertyreóza, prolongovaná imobilizácia,
Cushingov syndróm, chron. hepatopatie, myeloproliferatívne choroby, genet. a metabolické choroby
kostí,
f) podozrenie na osteoporózu z rtg snímky al. nález deformity chrbtice,
g) zlomenina femuru, chrbtice, predlaktia po neadekvátnej traume,
h) významné zmenšenie výšky al. torakálna kyfóza,
i) monitorovanie th. antiporotikami,
j) chron. uţívanie liekov (antikoagulanciá, antiepileptiká, tyreoidálne hormóny, imunosupresíva,
cytostatiká),
k) ♀ > 65-r.,
l) ♂ > 70-r.
(2) Denzitometrické vyšetrenie indikuje po splnení indikačných kritérií lekár so špecializáciou v
odbore reuma-tológia, endokrinológia, ortopédia a lekár so špecializáciou v odbore interná
medicína, gynekológia pracujúci v osteologickej ambulanncii. Iní lekári odosielajú pacienta na
osteologickú ambulanciu.
(3) Dg. osteoporózy u ♀ v postmenopauze:

Postupuje sa podľa klasifikácie WHO. Potrebný je dôkaz zníţenia kostnej hustoty T-skóre pod –2,5
aspoň v jednej z nasledovných lokalizácii: lumbálna chrbtica v AP projekcii, proximálny femur, krčok
femuru, trochanter.
(4) Dg. o. u ♀ v premenopauze:
Pre dg. o. je vhodné pouţiť Z-skóre. O. môţe byť dg., ak je nízke BMD (Z-skóre pod –2,5 SD)
spojené aj so sek. príčinami o. al. s rizikovými faktormi pre zlomeninu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rizikové faktory fraktúry a stavy vyvolávajúce zníženie BMD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
hypogonadizmus
difúzne choroby spojiva
hypofosfatázia
prim. hyperparatyreóza
hepatopatie
deficit rastového hormónu
hyperkortisizmus
zápalové choroby čreva
mastocytóza
tyreotoxikóza
nefropatie
myeloproliferatívne choroby
osteomalácia
osteogenesis imperfecta
lieky vyvolávajúce
malabsorpčný sy.
hyperkalciúria
osteoporózu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dg. o. u ♀ v premenopauze by sa nemala vykonávať len na základe samotných denzitometrických
kritérií a samotné zníţenie Z-skóre pod –2,5 SD by sa malo hodnotiť len ako zníţená BMD a nie ako
osteopénia al. o.
(Z – skóre je násobok smerodajnej odchýlky od priemeru zdravej populácie rovnakého veku a
pohlavia)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dg. kritéria pre ♀ v postmenopauze (WHO)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dg.
T-skóre
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A. norma
>–1
B. osteopénia
> – 2,5
C. osteoporóza
< – 2,5
D. manifestná osteoporóza
< – 2,5 + min. l fraktúra

(5) Dg. o. u ♂muţov:
U ♂ > 65-r. je o. dg. pri T-skóre menšom ako –2,5, u ♂ 50 – 64-r. menšom ako – 2,5, ak sú prítomné
aj ďalšie rizikové faktory zlomenín.
U ♂ < 50-r. sa môţe dg. klin. ako o. pri Z-skóre menej ako –2,0 SD, ak sú prítomné sekundárne
príčiny nízkej BMD.
(6) Dg. o. u detí a mladistvých < 20 r.:
U detí je hodnotenie zaloţené na hodnotení Z-skóre. Ak je Z-skóre menšie ako –2,0 odoporúčae sa
pouţiť termín „nízka denzita vzhľadom k veku“. Preferované oblasti merania sú chrbtica a celé telo.
Vzťah BMD voči riziku zlomenín nie je jasne určený.
(7) Periférna denzitometria v dg. o.:
Meranie na predlaktí moţno pouţiť na dg. o. len v týchto prípadoch: a) u pacientov s prim.
hyperparatyreózou; b) u pacientov s extrémnou obezitou (presahujúcou limity denzitometrického
stola); c) u pacientov, kde nie je meratelná al. hodnotitelná oblasť chrbtice a femuru. Pri dg. o. treba
v prípade merania na predlaktí hodnotiť denzitu v oblasti označovanej ako 33 % rádius, al. 1/3
rádius nedominantnej hornej končatiny. UZD meranie denzity v oblasti päty má len prediktívny
význam pre posúdenie rizika fraktúry, ale neumoţňuje stanovenie dg. o. V prípadoch odôvodneného
podozrenia na o. (z klin. al. rtg nálezu) a nameranej normálnej denzite al. osteopénie na periférnom

skelete je indikované aj doplnenie DXA vyšetrenia v oblasti chrbtice a femuru. V prí-pade zistenia
zníţenej kostnej denzity na úroveň o. pri meraní na periférnom skelete, treba doplniť aj meranie na
DXA (v lokalizáciách určených pre dg., t.j. femur a chrbtica L 1–L4), ak sa plánuje antiosteoporotická
th.. Pri th. kalciom a vitamínom D overenie dg. celotelovým denzitometrom nie je potrebné.
(8) Kvantit. počítačová tomografia (qCT) má význam pre posúdenie rizika fraktúry, posúdenie
morfologických zmien stavcov, ale neumoţňuje stanovenie dg. o.
(9) Kontrolné denzitometrické vyšetrenie:
a) Metóda merania:
Na hodnotenie dynamiky kostných zmien sa odporúča pouţiť meranie v AP projekcii v oblasti
lumbálnej chrbtice al. oblasti celého proximálneho femuru označovanej ako „total 4 femur“. Periférna
denzitometria v oblasti predlaktia (SXA a DXA) a päty (UZD) nie sú vhodné pre monitorovanie
účinku th. o.
b) Kontrolné meranie:
Kontrolné meranie kostnej denzity má význam najskôr po 1 r. V indikovaných prípadoch, ak je
odôvodnený predpoklad, ţe signifikantná zmena kostnej denzity (LSC – least signifikant change) sa
dosiahne skôr ako za l r. (sek. o., napr. indukovaná kortikoidmi) moţno skrátiť interval kontrolného
merania aj na menej ako 1 r. Vo väčšine prípadov (vzhľadom na vypočítanú LSC na danom
pracovisku a predpokladaný úbytok) predstavuje odstup medzi meraniami 2 r.
c) Poţiadavky na vyhodnotenie denzitometrického merania sú uvedené v prílohe.
d) Poţiadavky na kvalitu denzitometrických pracovísk:
Program kontroly kvality (QC) má byť v súlade s doporučením výrobcu o udrţiavaní systému. Ak to
nie je doporučené výrobcom, vhodné sú nasledovné QC procedúry: a) periodické (aspoň raz/týţd.)
skenovanie fantómu ako nezávislé hodnotenie systémovej kalibrácie; b) tlač a analýza dát o
kalibrácii a skenoch fantómu; c) verifi-kácia priemerného BMD fantómu po kaţdom servisnom
zásahu do denzitometra. Hodnotenie presnosti merania patrí do štandartnej klin. praxe a kaţdé
denzitometrické pracovisko si má stanoviť chybu merania a vypočítať LSC (least signifikant change).
Chyba merania udávaná výrobcom nemá byť pouţívaná.
(10) Z rtg vyšetrenia moţno stanoviť dg. o., len ak sú uţ prítomné deformity stavcových tiel.
Zníţenie výšky tela stavca o > 20 % (predná, zadná hrana al. stred – semikvantitatívne hodnotenie
podľa Gennanta) al. v porovnaní so susednými stavcami sa pokladá za fraktúru. Na posúdenie
deformít stavcov moţno vyuţiť aj vyšetrenie CT, MR al. morfometrické vyšetrenie v bočnej projekcii
pri DXA. Treba pritom vylúčiť inú etiológiu zníţenia výšky tela stavca.
Rizikové faktory fraktúry a stavy vyvolávajúce zníženie BMD
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
hypogonadizmus
difúzne choroby spojiva
hypofosfatázia
prim. hyperparatyreóza
hepatopatie
deficit rastového hormónu
hyperkortisizmus
zápalové choroby čreva
mastocytóza
tyreotoxikóza
nefropatie
myeloproliferatívne choroby
osteomalácia
osteogenesis imperfecta
lieky vyvolávajúce
malabsorpčný sy.
hyperkalciúria
osteoporózu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Článok IV – Sieť pracovísk
(1) Sieť pracovísk tvorí:
a) osteologická (osteologicky zameraná) ambulancia,
b) osteocentrum.

(2) Osteologická ambulancia je špecializovaná ambulancia so zameraním na o. a i. metabolické
choroby kostí. Jej cieľom je komplexná dg., dfdg. a th. Osteologická ambulancia zabezpečuje
denzitometrické vyšetrenie a bio-chemické vyšetrenie kostných markerov (minimálne 1 pre
osteoresorpciu a 1 pre osteoformáciu). V osteologickej ambulancii pracuje osteológ a sestra.
Odbornú spôsobilosť lekára upravuje osobitný predpis. V sporných prípadoch odosiela pacienta do
príslušného osteocentra. Zriadenie osteologickej ambulancie sa odporúča pre spádovú oblasť 150
000 obyvateľov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukazovatele resorpcie kostí
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• priečnoväzbové zlúčeniny kolagénu – deopyridinolín DPYR
• C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I (CTx)
• N-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I (NTx),
príp. C-telopeptidová priečnoväzbová doména kolagénu typ I (ICTP) 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukazovatele tvorby kostí
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• kostný izoenzým alkalickej fosfatázy (bALP)
• osteokalcín, príp. propeptidy prokolagénu typ I. (PICP, PINP)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(3) Osteocentrum je vysoko špecializované pracovisko poskytujúce ambulantnú a ústavnú zdrav.
starostlivosť v oblasti dg. a th. metabolických chorôb kostí. Poskytuje nadštandardné konziliárne
sluţby pre pacientov odoslaných lekármi osteologických ambulancií. Súčasne umoţňuje aj ústavnú
zdravotnú starostlivosť komplikovaných prípadov s cieľom komplexnej dg. a dfdg. Vykonáva
denzitometrické vyšetrenie (minimálne DXA denzitometria a fakultatívne aj periférnu denzitometriu
(SXA, DXA, UZD), biochemické vyšetrenie kostných markerov (stanovenie markerov osteoformácie
aj osteorezorpcie) a ostatné špecializované vyšetrenia vrátane kostnej biopsie, biopsie tenkého
čreva a ostatných vyšetrení potrebných na dfdg. V rámci th. umoţňuje aj cielenú rehabilitáciu.
Osteocentrum plní súčasne funkciu metodickú – edukačnú a vedecko-výskumnú. V osteocentre
pracujú lekári osteocentra s odbornou spôsobilosťou upravenou osobitným predpisom) lekári –
konziliári, sestry, fyzioterapeuti, rtg asistenti a laboranti. Osteocentrum sa odporúča pre spádovú
oblasť asi 500 000 obyvateľov.
Článok V – Prevencia osteoporózy
(1) Prevencia fraktúr u ♀ > 50-r.:
a) vylúčenie známych rizikových faktorov (alkohol, fajčenie, lieky),
b) fyzicky aktívny ţivotný štýl,
c) udrţiavanie BMI > 19,
d) primeraná expozícia slnečnému ţiareniu, príp. i suplementácia D vitamínu (najmä vo vyšších
vekových skupinách),
e) adekvátny príjem kalcia v diéte (1000 – 1500mg/d), ak to nemoţno zabezpečiť, odporúča sa
suplementácia Ca v dávke podľa veku, pohlavia a hormónového statusu,
f) u ♀ po menopauze s rizikovými faktormi vzniku o., al. denzitometricky verifikovanou zníţenou
kostnou denzitou (osteopénia) a klimakterickým sy. zváţiť moţnosť substitúcie hormónov, ak nie je
kontraindikovaná.
Článok VI – Liečba osteoporózy
(1) Cieľom th. o. je predovšetkým redukcia rizika fraktúry. Pred začatím th. treba vylúčiť sek. o. a i.
metabolické choroby kostí, kt. sa prejavujú nízkou kostnou denzitou.

(2) Na základe medicíny zaloţenej na dôkazoch sa schopnosť redukovať osteoporotické fraktúry
dokázala pri týchto u nás registrovaných liekoch;
a) Ca a vitamín D3 (u starších ţien v postmenopauze s nízkou expozíciou slnečnému ţiareniu,
niţším príjmom Ca v strave a nízkou fyzickou aktivirou) aledronát, ibadronát, kalcitonín, raloxifén,
rizedronát, stronciumranelát, teriparatid
b) hormónová substitučná th. – priaznivý účinok hormónovej substitučnej th. na ksoti sa dokázal, ale
vzhľadom na nepriaznivý pomer rizika/úţitku tejto th., nie je indikovaná v th. o.
Indikáciou na začatie th. je klimakterický sy. a pri jeho th. má prevencia o. výrazne aditívny účinok.
Súčasťou antiresorpčných th. postupov je dodrţiavanie opatrení uvedených pri prevencie.
Uvedené lieky moţno indikovať u pacientov s denzitometricky verifikovanou o. al. u pacientov s
dokázanou osteoporotickou fraktúrou. Indikácia th. teriparatidom podlieha špeciálnym indikačným
kritériám. Kalcium a D vitamín sú indikované na th. i na prevenciu o. Suplementácia Ca a D
vitamínu je trvalá. Min. trvanie th. sú 3 r.
Včasnú informáciu o efektivite liečby môţe poskytnúť vyšetrenie dynamiky markerov
kostného obratu pred liečbou a po 3 – 6 mes. po začatí th. Vyšetrenie kostných markerov sa
odoporúča pred th. a 3 – 6 mes. po jej začatí. Hodnotenie musí byť zaloţené na signifikantnej
zmene markera osteoresorpcie a osteoformácie za pouţitia štandardizovanej metodiky vyšetrenia.
Čl. VII – Záverečné ustanovenia
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 1.3.2006.
Osteocentrá sú zriadené v Bratislave, Piešťanoch, Ľubochni , Košiciach-Šaci, Nitre-Zobor, B.
Bystrici a Prešove
Sráva o denzitometrickom vyšetrení má obsahovať:
1. demografické údaje pacienta a typ pouţitého prístroja
2. meno vyšetrujúceho lekára a indikácia na meranie BMD
2
3. BMD v g/cm pre kaţdé miesto merania ako aj T- a/al. Z-skóre
4. WHO kritériá dg. pre ♀ v postmenopauze a ♂ > 65-r. a 50. – 64-r.
5. posúdenie technickej kvality a obmedzenia merania
Záver osteologického vyšetrenia má obsahovať:
1. identifikáciu rizikových faktorov, vrátane neúrazových zlomenín a fraktúry nezávislého od BMD, 9
2. stanovenie rizika fraktúry
3. podozrenie na sek. príčinu nízkej BMD
4. indície nízkej BMD z iných vyšetrení (rtg, NMR, CT ap.)
5. návrh farm. a nefarm. th.
6. návrh príp. longitudinálneho sledovanie BMD
Správa o kontrolnom denzitometrickom vyšetrení má obsahovať:
1. predchádzajúce BMD pouţité ako komparatívne
2. údaj o LSC v danom centre a významnosť zmeny
2
3. údaj o príp. signifikantnej zmene od predchádzajúceho merania v g/cm a %
4. komentár
5. ďalšie odoporučené meranie BMD
Normatív personálneho a materiálno-technického zabezpečenia pre osteologickú ambulanciu
a osteocentrum
1. Osteologická ambulancia:
Personálne zabezpečenie:

Lekár: 0,4
Sestra: 0,4
Rádiologický asistent: 0,4
Technické zabezpečenie: min. periférny RTG al. USG denzitometer, odporučený celotelový RTG
denzitometer
Počet miestností: 1, v prípade celotelového denzitometra 2
2. Osteocentrum:
Personálne zabezpečenie:
Lekár: Počet 3 úväzok 2
Sestra: Počet 2 úväzok 1
Rádiologický asistent: Počet 2 úväzok 1
Obsadenie lekármi musí byť zabezpečené nasledovne: 1 lekár celý úväzok
2 lekári 0,5 úväzku
Technické zabezpečenie: minimálne: celotelový RTG denzitometer
doporučené: USG denzitometer
Počet miestností: 2
Dostupnosť qCT eventuálne MR
osteopsathyrosis, is, f. – [osteo- + g. psathyros lámavý] osteo-psatyróza, fragilitas ossium, zvýšená
lámavosť kostí pri kostnej chorobe; forma osteogenesis imperfecta.
osteoradionecrosis, is. f. – [osteo- + l. radius lúč + g. nekros mŕtvy + -osis stav] osteorádio-nekróza,
-ţiarením.
osteorrhagia, ae, f. – [osteo- + g. rhagiá od rhégnynai prasknúť] osteorágia, krvácanie z kostí.
osteorrhaphia, ae, f. – [osteo- + g. rhafé šev] osteorrafia, operačné spojenie, fixácia kost-ných
úlomkov.
osteosarkóm – [osteosarcoma] osteogénny →sarkóm.
osteosarcoma, tis, n. – [osteo- + sarcoma malígny nádor] →osteosarkóm.
osteosclerosis, is, f. – [osteo- + g. skleros tvrdý + -osis stav] osteoskleróza, zhustenie kostné-ho
tkaniva so zmnoţením a zhustením trámčekov a substantia corticalis na úkor dreňových dutín.
Osteosclerosis congenita – syn. Koszewskiho choroba, Koszewskiho sy., hyperosteosis
generalisata Koszewski, osteosclerosis congenita. Zriedkavá, pp. dedičná hyperostóza u
novorodencov: celkový svalový hypertonus so zvýšenými reflexmi a sklonom ku kŕčom.
Koncentrácia vápnika v krvi je normálna, prítomná býva anémia. Na rtg difúzna endosteálna
hyperostóza a diafýzové zhrubnutie kompakty. Prognóza je nepriaznivá.
osteoskopia – [osteoscopia] súbor antropometrických metód opisu nemerateľných znakov kostového
materiálu podľa dohodnutých schém a škál.
osteospongioma, tis, n. – [osteo- + l. spongiosa (substantia) hubovitá časť kosti, kostná trámcovina
+ -oma bujnenie] osteospongióm, nádorové bujnenie hubovitej kostnej trámco-viny.
osteosutura, ae, f. – [osteo- + l. sutura steh] osteosutúra, spojenie úlomkov zlomenej kosti.
osteosynthesis, is, f. – [osteo- + g. synthesis spojenie] →osteosyntéza.
osteosyntéza – [osteosynthesis] operačné spojenie úlomkov zlomenej kosti v ţiaducej polo-he.

osteothrombosis, is, f. – [osteo- + g. thrombos zrazenina] osteotrombóza, zráţanie krvi v kostných
ţilách.
osteotomia, ae, f. – [osteo- + g. tomé rez] osteotómia, chir. preťatie kosti.
osteotomum, i, n. – [osteo- + g. tomé rez] osteotóm, nástroj na preťatie kosti.
osteotrophia, ae, f. – [osteo- + g. trofé výţiva] osteotrofia, výţiva kosti.
osthexia, ae, f. – [ost- + g. hexis vlastnosť, povaha, stav] ostexia, stav, keď kostné tkanivo vzniká v
abnormálnych lokalizáciách.
ostioporitis, itidis, f. – [l. ostium ústie + g. poros otvor + -itis zápal] ostioporitída, hnisavý zápal ústí
potových ţliaz.
ostitis, itidis, f. – [ost- + -itis zápal] ostitída, zápal kosti.
Ostitis condensans – zápal kosti spojený so zvýšenou sklerotizáciou kosti.
Ostitis deformans monoostotica – monoostotický zápal, postihujúci len jednu kosť.
Ostitis deformans polyostotica – polyostotický zápal, postihujúci viaceré kosti.
Ostitis deformans Pageti – deformujúca Pagetova ostitída, zdĺhavá miestna choroba kostry,
neznámej etiológie, charakterizovaná zhrubnutím a úplnou prestavbou kostí. Predpokladá sa
vrodená slabosť osteoblastov a osteoklastov, kt. sa prejaví v staršom veku. Po začiatočnom
osteoklastikom procerse sa tvoria abnormálne sieťovite zahustenmé trabekuly s mozaikovou
štruktúrou kostí. Monoostotická forma prechádza dio polyosttotickej na končatinách, v panve, na
chrbtici a lebke. Mechanicky slabé kosti sa typicky ohýbajú a hrubnú. Časté sú patol. zlomeniny, kt.
sa hoja fyziol., ale oneskorene. Nápadné je zväčšovanie objemu hlavy, kyfóza a súdkovitý hrudník.
Časté sú bolesti a slabosť dolných končatín, lumbago, závraty a bolesti hlavy, poruchy zraku a
sluchu. Aktivita alkalických fosfatáz je zvýšená. Typické sú rtg zmeny vrátane lebky.
Ostitis fibrosa generalisata – celková fibrózna ostitída, osteodystrophia fibrosa.
Ostitis fibrosa localisata – Mikuliczova choroba, miestna fibrózna ostitída, osteodystrophia fibrosa, juvenilné kostné cysty. Solitárne cysty (tzv. hnedé nádory následkom krvácania do kostnej
drene, histol. obraz mezenchýmového nádorového tkaniva), lokalizované najmä v pro-ximálnych
úsekoch metafýz femuru, tíbie a humeru. Vzniká v detskom a adolescentnom veku a za-príčiňuje
spontánne fraktúry. Pri recidívach hrozí riziko malígneho zvrhnutia.
ostium, i, n. – [l. ós-óris] ústie.
Ostium abdominale tubae uterinae – ústie vajíčkovodu obrátené do peritoneálnej dutiny.
Ostium aortae – ústie srdcovnice, prechod ľavej komory do aorty, opatrený chlopňami.
Ostium appendicis vermiformis – ústie červovitého prívesku do spelého čreva.
Ostium atrioventriculare dextrum – otvor z pravej srdcovej predsiene do pravej komory.
Ostium cardiacum – vústenie paţeráka do ţalúdka na kardii.
Ostium iliocaecale – priečne štrbinovité ústie bedrovníka do slepého čreva.
Ostium primum – sčasti otvorené septum medzi srdcovými predsieňami, a to v jeho dolnej časti
(často zdruţené s abnormalitami mitrálnej chlopne).
Ostium pyloricum – ústie vrátnika (priesvit) ako spojenie medzi ţalúdkom a dvanástnikom.
Ostium secundum – sčasti otvorené septum medzi obidvoma srdcovými predsieňami v jeho strednej časti.

Ostium trunci pulmonalis – pulmonálne ústie, otvor smerujúci z pravej komory srdca do truncus
pulmonalis.
Ostium tympanicum tubae auditivae – ústie sluchovej rúry v prednej stredoušnej stene.
Ostium ureteris – ústie močovodu v tvare úzkej štrbiny.
Ostium urethrae – ústie močovej rúry.
Ostium uteri – vonkajšia branka maternice otvorená na vrchole čapíka do pošvy.
Ostium uterinum tubae – ústie vajíčkovodov do maternice.
Ostium vaginae – pošvový vchod.
Ostium venae cavae inferioris – ústie dolnej dutej ţily do pravej predsiene.
Ostium venae cavae superioris – ústie hornej dutej ţily do pravej predsiene.
ostnokožce →Echinodermata.
®

Ostecavid – kombinácia uhličitanu vápenatého a cholekalciferolu.
®

Osteoscan HDP kit (Mallinckrodt Medical B. V.) – Natrii oxidronas 3 mg + Stannosi chloridum
anhydricum 240 mg + Acidum gentisicum 0,84 mg + Natrii chloridum 30 mg v 1 tbl; rádionuklidové
diagnostikum na scintigrafické zobrazenie kostných lézií.
ostol – ostholum; 7-metoxy-8-(2-metyl-2-butenyl)-2H-1-benzopyran-2-ón, C15H36O3, Mr 244,28; látka
izolovaná z podzemku rastliny Peucedanum ostruthium (L.) Koch
(Imperatoria osthrutium L.) a Prangos pabularia Lindl., Umbelliferae.
Ostol

Ostracoda – lastúrničky. Drobné kôrovce, kt. nečlánkované telo je uzavreté v dvojchlopňovej
škrupinke, obyčajne valcovitého tvaru. Zo škrupinky vyčnievajú iba končatiny. Ţijú na dne vôd,
morské druhy aj vo voľnej vode. Ţivia sa zvyškami tiel ţivočíchov. Známych je ~ 2000 druhov. V
sladkej vode ţijú hojne napr. druhy rodu Cypris.
ostracum – stredná vrstva vonkajšej kostry ţivočíchov ektodermového pôvodu; schránka.
ostrakizmus – staroveký, črepinový súd, kaţdoročné aténske referendum o tom, či je ohrozená
demokracia, na črepiny sa písali mená vinníkov; kto získal najviac hlasov, vykázali do 10-r.
vyhnanstva.
Ostrakodermy – primitívne bezčeľustové prastvovce podobné rybám, ţijúce v ordoviku aţ do
vrchného devónu.
ostranka – Murex, ulitník; →Gastropoda.
ostrica – Carex, rod →šachorovitých.
ostriežovité →Percidae.
ostrochvosty – hrotnáče.
ostrov, ostrovček – l. insula.
ostrutín – 6-(3,7-dimetyl-2,6-oktadienyl)-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-ón, C19H22O3, Mr 298,37; látka
izolovaná z koreňa druhu Peucedanum ostruthium (L.) Koch (Imperatoria ostruthium L.),
Umbelliferae a Eriostemon tomentellus, Rutaceae.

ostrutol – 2-hydroxy-2-metyl-1-[[(7-oxo-7H-furo[3,2-g][1]-benzopyran-4-yl)oxy]metyl]propylester kys.
2-metyl-2-buténovej C21H22O7, Mr 386,39; látka izolovaná z podzemka
druhu Peucedanum ostruthium L., Koch, Umbelliferae.
Ostrutol

osvetlenie – fotometrická veličina určená podielom →svetelného toku  dopadajúceho na povrch
S: E = /S.
2

Jednotkou o. je lux (lx). Osvetlenie 1 lx má plocha vtedy, keď na kaţdý m dopadá svetelný tok 1
lúmen; por. →jas.
Osvetlenosť je svetelný tok v luxoch, dopadajúci na akýkoľvek povrch. Vypočíta sa zo vzorca:
intenzita svetla v candelách
Osvetlenosť (lx) = –––––––––––––––––––––––2
vzdialenosť v m
Kolmé o. plochy je priamo úmerné →svietivosti zdroja I v danom smere a nepriamo úmerné štvorcu
2
vzdialenosti r od plochy: E = I/r .
S
2
osvetlenie určuje fotometrický zákon: E = I/r
r – vzdialenosť zdroja svetla od plochy DS; a –
uhol, kt. zviera normála k ploche DS s osou svetelného kuţeľa).
osvietenstvo – myšlienkové hnutie v Európe, najmä vo Francúzsku v 17. – 19. stor.; →racionalizmus.
Oswaldocruzia – [Oswaldo Cruz, G., 1872 – 1917, brazil. lekár] rod nematód ţijúcich v pľú-cach a
črevách plazov a obojţivelníkov.
osýpky – [l. morbilli, angl. measles, nem. Masern] akútna horúčková, veľmi nákazlivá infekč-ná
choroba s typickým exantémom vyvolaná vírusom o. z čeľade Paramyxovirus. Vírus je málo odolný
voči vonkajším vplyvom. Jediným prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek, z kt. sa o. šíria
kvapôčkovou infekciou. Náklazlivosť o. sa začína uţ koncom inkubačného obdobia a trvá aţ po
ústup exantému.
Klin. obraz – v priebehu o. moţno rozoznať 4 štádiá: latentné, prodromálne, štádium katarálne a
enantému, exantému a ústupu a rekonvalescencie. Inkubačné obdobie je 9 – 11 d (prodró-my),
resp. 14 d (exantém), po pasívnej imunizácii 21 – 28 d. Koncom inkubačného času sa zjavuje pocit
únavy, ťaţoba, bolesti hlavy, celková malátnost a nechuť do jedenia. K prvým prodromom patrí
nazofaryngitída s hojným vodnatým sekrétom a kýchaním, príp. epistaxou. Nosová sliznica býva
zdurená. Prítomná zvýšená teplota, najskôr subfebrility, ale uţ skoro horúčka ~ 39 °C i vyššia, u
menších detí spojená príp. s kŕčmi. Spojovky bývajú nastrieknuté a edematózne, zápalové zmeny
vyvolávajú svetloplachosť. Výraz tváre je plačlivý. Neskoršie sa vyvinie suchý, drsný, chripľavý a
dunivý, bolestivý, neutíchajúci kašeľ. Sliznica úst vráta-ne ďasien, tonzíl a faryngu je nastrieknutá,
začervenená.V prodromálnom štádiu sa na bukál-nej sliznici proti dolným črenovým zubom zjavujú
Koplikovove-Filatovove škvrny (pre o. patognomické aţ 80 – 90 % prípadov). Po ich vyvinutí vzniká
enantém: nepravidelné hviezdi-covité, mierne vyvýšené červené škvrny veľkosti ~ šošovice na
mäkkom podnebí, uvule, epiglotis, tonzilách a na sliznici líc. V prodromálnom štádiu nastáva
zdurenie lymfatických uzlín, hmatateľných najmä pri uhle sánky a na krku. Asi 14. d od stkyku s
chorým, pri zhoršovaní celkového stavu a vysokej teplote sa začína exantematické štádium o.

erupciou vyráţky za ušami. Spočiatku sú to ruţové škvrny veľkosti prosa, kt. sa rozmnoţujú do 24 h
na tvár, šiju, krk, trup a končatiny. Niekedy exantém splýva a ostávajú len drobné ostrovčeky
nepostihnutej koţe. Erupcia exantému trvá 2 – 3 d. Na jej vrchole je charakteristcká facies
morbillosa. Exantém postupne bledne a do 4 – 5 d ustúpi v poradí, v akom vznikol; dlhšie pretrváva
špinavohnedá škvrnitá pigmentácia koţe (mramorovitá koţa). Jestvujú však aj morbilli sine
exanthemate (vývoj o. sa zastí v prodromálnom štádiu) a sine catarrho. Pri abortívnej forme sú
katarálne príznaky mierne, teplota ~ 38 °C, vyráţok je málo, celkový stav chorého je pomerne
dobrý..
Toxické osýpky sú ťaţkou formou s vysokou horúčkou, celkovou alteráciou, somnolenciou,
delírantnými stavmi, intenzívnym hemoragickým al. bledo lividným exantémom, hemoragickou
diatézou (epistaxa, meléna, hemateméza, hematúria) a obehovou insuficienciou. Pri kongenitálnych
o. sú katarálne príznaky slabo vyznačené; nákaza vzniká transplacentárnou cestou od matky, kt.
ochorela na o. tesne pred pôrodom. Exantém býva typický. Priebeh je závaţný pre ťaţké pľúcne
komplikácie. U mladistvých a dospelých o. prebiehajú ťaţšie s výraznými katarálnymi príznakmi a
celkovou alteráciou a nezriedka kolapsovými stavmi. U gravidných ţien o. na začiatku gravidity
môţu zapríčiniť nielen malformácie, ale aj odumretie plodu, na konci gravidity predčasný pôrod.
Najčastejšou komplikáciou o. je postihnutie respiračného systému (najmä u dojčiat a malých detí).
Laryngitída a laryngotracheitída sa vyskytujú uţ v katarálnom štádiu. Kašeľ je pritom dráţdivý,
štekavý a často spojený s afóniou. Môţu sa vyvinúť príznaky poruchy priechodnosti dýchacích ciest
(krup ): inspiračný stridot, dýchavica, cyanóza. V ťaţších prípadoch je indikovaná intubácia.
Pneumóniu môţe zapríčiniť vírus o. sám, sek. baktériová infekcia al. kombinácia obidvoch.
Vyskytuje sa v 6 % prípadov a v 60 % prípadov je príčinou exitu. V minulosti bývalo častejšie
postihnutie stredoušia. V ťaţších prípadoch bývvajú príznaky toxického poškodenia CNS:
somnolencia, apatia, delírium, nepokoj, kŕče (osýpková encefalitída). Klin. obraz poosýpkovej
meningoencefalitídy je variabilný. K zriedkavým komplikáciám o. u detí patrí apendicitída. V KO je v
katarálnom štádiu leukocytóza s miernom posu-nom na ľava, v štádiu exantému leukopénia s relat.
lymfocytózou.
Dg. – v katarálnom štádiu sa stanovuje na základe epidemiol. anamnézy a nálezu Koplikovových
škvŕn. V nosovom sekréte sa dajú dokázať obrovské epitelové Finkeldayove-Warthinove bunky. V
exantémovom štádiu bývajú prítomné typické vyráţky. V horúčkovom štádiu sa dá z krvi al.
nazofaryngového sekrétu izolovať vírus o. na tkanivových kulktúrach. Uţ po 2. týţd. od začiatku
choroby sa zvyšuje v krvi titer protilátok.
Dfdg. – v katarálnom období treba odlíšiť katar horných dýchacích ciest, vírusové choroby
dýchacích ciest, najmä katarálne štádium pertussis, v ďalších štádiách exantémové infekčné
choroby (šarlach, ruţienku, megalerythema infectiosum, exantém pri niekt. enterovirózach, infekčnej
mononukleóze, vírusovej hepatitíde, ako aj toxické a alergické exantémy a i.
Th. – je len symptomatická. Antibiotiká sú indikované len pri sek. baktériovej infekcii (komplikácie).
Pri krupe je th. komplexná: podávajú sa antibiotiká, kortikoidy, proteolytické lieky, polyvitamínové
lieky, príp. sa vykonáva intubácia. Diéta v horúčkovom štádiu má byť tekutá, kašovitá, s dostatkom
tekutín, čerstvých ovocných štiav a ovocia. Pacient sa izoluje doma v dobre vetranej miestnosti s
primeranou teplotou. Pacienti so závaţnejšími komplikáciami a deti z detských kolektívnych
zariadení sa izolujú na infekčnom oddelení. Pre časté kompli-kácie v 1. – 2. r. ţivota (krup,
pneumónia, poruchy výţivy) treba m. venovať zvýšenú pozornosť. Zlú prognózu moţu mať
poosýpkové meningoencefalitídy.
Prevencia – o. podliehajú hláseniu. Deťom, kt. neboli očkované sa podáva gamaglobulín (0,2
mg/kg), vnímavým deťom očkovacia látka. Aktívna imunizácia detí od 1. d 15. mes. ţivota sa od r.

1987 vykonáva zmiešanou očkovacou látkou proti m. a parotitíde (→vakcinácia). Imunita po
prekonaní m. trvá celý ţivot.
®

®

Osyrol 50-Lasix /-100-Lasix cps. – kombinácia furosemidu a spironolaktónu.
otáčanie – l. rotatio, torsio, versio.
ot/o- – prvá časť zloţených slov z g. ús-ótos ucho.
otagra, ae, f. – [ot- + g. agrá lov, štvanica] bolesť v uchu.
otalgia, ae, f. – [ot- + g. algos bolesť] bolesť v uchu.
Otalgia dentalis – reflexná bolesť ucha pri postihnutí zubov.
Otalgia geniculata – Ramsayov-Huntov sy.
Otalgia intermittens – o. intermitentného typu.
Otalgia reflexa – o. pri postihnutí ústnej dutiny al. nosohltanu.
Otalgia secundaria – o. vyvolaná zápalom ggl. geniculatum.
Otalgia tabica – o. pri tabes dorsalis následkom degenerácie Wrisbergovho nervu.
OTC – 1. skr. angl. over the counter týka sa liekov nevyţadujúcich pri výdaji lekársky predpis; 2. skr.
ornitínkarbamoyltransferáza, ornitíntranskarbamoyláza.
otcovstvo – l. paternitas.
OTD – skr. angl. organ tolerance dose tolerančná dávka orgánu.
otec – l. pater.
otectomia, ae, f. – [ot- + g. ektomé odstránenie] otektómia, chir. vyprázdnenie bubienkovej dutiny.
othaematoma, tis, n. – [ot- + g. haima krv + -oma bujnenie] othematóm, krvácanie v oblasti ušnice.
othaemorrhoea, ae, f. – [ot- + g. haima krv + g. rhoiá tok] othemorea, krvácanie z ucha.
othelcosis, is, f. – [ot- + g. helkos lov + -osis stav] othelkóza, choroba ucha spojená s tvorbou
vredov.
otiater – [ot- + g. iátros lekár] ušný lekár, otológ.
otiatria, ae, f. – [ot- + g. iátros lekár] ušné lekárstvo, otológia.
oticodynia, ae, f. – [l. oticus ušný + g. odyné bolesť] otikodýnia, bolesť v uchu.
oticus, a, um – [l.] ušný.
Otides – dropy. Sú to veľké vtáky so silnými nohami, zadný prst majú zakrpatený. Behajú a lietajú
rýchlo. Kohút, známy tokaním, je väčší ako sliepka, s kt. neţije
trvalo. Je o niečo väčší ako moriak. D. hniezdia na zemi, znášajú
málo vajec. D. veľký (Otis tarda) ţije na rovináh juţ. Slovenska,
je hrdzavohnedý. D. malý (Otis tetrax) je mu podobný a veľký
ako sliepka. U nás sa vyskytuje zriedka.
Otis tarda (drop veľký)

otitis, itidis, f. – [ot- + -itis zápal] otitída, zápal ucha. Zápal môţe postihovať vonkajšie, stredné al.
vnútorné ucho.

Otitis aviatica – barotitis media.
Otitis crouposa – krupózna, difterická otitída, spojená sa tvorbou fibrinóznych membrán; →záškrt.
Otitis desquamativa – o. media al. o. externa s proliferáciou a deskvamáciou koţného al. sliznicového epitelu.
Otitis diphtherica – o. crouposa, difterická otitída; →záškrt.
Otitis externa – zápal koţe vonkajšieho zvukovodu, príp. ušnice môţe byť ohraničený al. difúzny.
Otitis externa allergica – ekzém vonkajšieho ucha, je najčastejší zápal vonkajšieho zvukovodu.
Vzniká pôsobením rôznych alergínov pri dispozícii organizmu (miestnej, košntitučnej, vekovej,
rodinnej). Prejavuje sa mokvavou (exsudačnou) al. suchou (deskvamačnou) formou. Exsudačný
ekzém charakterizuje spočiatku prekrvenie koţe, pľuzgieriky, macerácia epider-mis, mokvanie. Pri
chron. ekzéme je v popredí zmien olupovanie koţe a jej väzivové zhrub-nutie. Pri podráţdení koţe
vonkajšieho zvukovodu vznikne opäť mokvavý ekzém. Často sú vedľa seba obidve formy a rôzne
štádiá choroby. Dg. – stanovuje sa na zákl. klin. vyšetrenia (svrbivé lézie vo vonkajšom zvukovode,
príp. na koţi ušnice, kt. nútia pacienta ku škriabaniu), otoskopicky sa zisťuje obturácia zvukovodu
hnisovým detritom s poruchou sluchu. Pri chron. forme sú prítomné typické ekzematické zmeny. Th.
– dôleţité je zistenie príčiny (disponujúce faktory, potravinový al. kontaktný alergén. Na mokvavé
ekzémy sa aplikujú skôr hojivé obklady (Jarischov rozt.), pri baktériovom ekzéme, príp. s
mykotickou superinfekciou sú kontraindikované kortizónové masti (riziko rozšírenia infekcie a vzniku
abscesu al. flegmóny). Ak sa odstráni príčina, prognóza býva dobrá.
Otitis externa circumscripta – ohraničený zápal vonkajšieho zvukovodu – furunculus meatus
acustici externi, vzniká pri streptokokovej a neskôr aj stafylokokovej infekcii mazovej ţliazky al.
vlasového folikulu v koţi vonkajšieho zvukovodu, najčastejšie po mechanickom poranení koţe.
Môţe sa prejaviť vo forme impetiga, folikulitídy, furunkula, flegmóny al. abscesu. Najčastejšie sa
prejavuje bolesťou, kt. je spontánna a zvyšuje sa pri tlaku na tragus, ťahu za ušnicu, hryzaní, ale aj
pri otoskopii. Ak nie je priesvit zvukovodu obturovaný, moţno vidieť blanu bubienka, často mierne
prekrvenú. Priesvit zvukovodu v kostnej časti býva nezmenený. Sluch sa nemení. Dg. – stanovuje
sa na základe anamnézy, otoskopického vyšetrenia (zrka-dielko treba vkladať opatrne) a vyšetrenia
sluchu. Dfdg. – treba vylúčiť otitis media acuta spojenú so zápalom zvukovodu. Otitis media
chronica pomáha odlíšiť anamnéza, otoskopia, rtg nález a sluchové skúšky. Th. – je spočaitku
konzervatívna. Do zvukovodu sa vkladá pásik gázy namočený v bóralkohole, udrţuje sa vlhkým
opakovaným vkvapávaním lieku. Pri rozsiahlejšom zápale sa vkladá pásik s gáforichtyolovou
masťou. Pri pretrvávajúcej bolesti a typickom vyklenutí zvukovodu sa obsah abscesu uvoľňuje do
zvukovodu po plytkej incízii steny. Prognóza býva dobrá, často však recidivuje, najmä u osôb
pracujúcich v prachu (napr. baníci). Treba zvýšiť hygienu rúk, správne čistiť zvukovod.
Otitis externa diffusa – difúzny zápal vonkajšieho zvukovodu rôznej etiológie. Najčastejšie sa
spája s ekzémom, dermatózou, mykotickou a vírusovou infekciou.
Otitis externa mycotica – vyskytuje sa zriedkavejšie. Pôvodcom bývajú plesne rodu
Aspergillaceae. Častejšie sa pozoruje pri chron. otitis media al. po sanačných operáciách v rámci
dysmikróbie po antibiotickej th. Prejavuje sa jemným popraškom rôznej farby na koţi (biele, čierne
stromčekovité štruktúry). Dg. sa stanovuje na základe otomikroskopie a mykologickým vyšetrením.
®
V th. sa po mechanickom odstránení povlakov aplikuje 33 % salicylový lieh (Mycodecidin ),
antimykotiká. Zvukovod treba chrániť pred vniknutím vody. Prognóza je dobrá.
Otitis externa maligna – progresívna, nekrotizujúca infekcia vonkajšieho zvukovodu vyvolaná
Pseudomonas aeruginosa, postihujúca najmä starších diabetikov a imunokompromitované osoby.
Ak sa rozšíri na hlavové nervy na báze lebky, býva fatálna.

Otitis externa virosa – sprevádza chrípku a herpesovú infekciu. V kostenej časti vonkajšieho
zvukovodu sa tvoria krvavé, veľmi bolestivé pľuzgiere. Po ich prepichnutí al. spontánnom prasknutí
sa bolesť výrazne zmierni. Ak sa nepridruţí sek. infekcia, hojenie je rýchle. Poškodenie ostatných
štruktúr (bubienkovej dutiny, vnútorného ucha) je moţné najmä u inak chorých osôb na podklade
starých patol. zmien a pri nedostatočnej th. zákl. choroby Aj pri malom miestnom náleze treba
opakovane vyšetriť funkciu vnútorného ucha. Herpes zoster oticus – zapríčiňuje neurotropny vírus.
Spočíatku bývajú nenápadné zmeny na koţi vonkajšie-ho zvukovodu, ale najmä ušnice. Bolestivé
pľuzgieriky na koţi sú pozdĺţ nervov. V 40 % prípadov sa zisťuje poškodenie hlavového nervu (VII,
VIII, IX). Príznaky sa môţu dostaviť aj po zhojení koţných erupcií. Th. – antivirotiká, vitamíny
skupiny B, pri lézii n. facialis aplikácia depotného kortikoidu do oblasti foramen stylomastoideum. Pri
poškodení vnútorné-ho ucha treba včas aplikovať vazoaktívne prípravky. Môţe recidivovať.
Otitis furuncularis – furunkul vonkajšieho ucha.
Otitis interna – zápal vnútorného ucha; labyrintitída.
Otitis media – zápal sliznice stredoušia. Býva následkom preniknutia infekcie z nosohltana cez
sluchovú trubicu (zápal nosových dutín, nosohltana, adenoidné vegetácie), krvnou cestou (infekčné
choroby), pri poranení stredoušia (cez perforovanú blanu bubienka), zriedka cez labyrint (z
vnútrolebkového zápalu).
Otitis media acuta – akút. zápal stredoušia sa vyskytuje v kaţdom veku, najčastejšie zo
streptokokovej, ale aj stafylokokovej infekcie. Zjavuje sa samostatne al. pri infekčnej chorobe
(chrípka, osýpky ap.). Začína sa náhle bolesťou v uchu a jeho okolí, hučaním, horúčkou
a oslabením sluchu (následkom poruchy prevodu zvuku vzduchom) a býva aj nechuť do jede-nia.
Dg. – potvrdzuje sa otoskopickým nálezom: na blane bubienka sú spočiatku nastrieknuté cievy na
jej hornom okraji a pozdĺţ rukoväte kladivka (katarálna forma), neskôr blana bubienka celá
očervenie a zhrubne so stratou lesku a odlupovaním epidermy. Pri chrípkovej otitíde sa v blane
bubienka a koţi vonkajšieho zvukovodu utvoria pľuzgieriky a krvné podliatiny. Pľuzgieriky rýchlo
praskajú a vyteká z nich riedky, sangvinolentný obsah. Násled-kom tlaku nahromadeného
transsudátu v bubienkovej dutine sa vyklenie blana bubienka, kt. môţe spontánne perforovať,
najčastejšie v strednej časti. Cez perforáciu, obyčajne bodkovitú, sa vyprázdňuje (pulzuje)
transsudát. Pacientovi sa vtedy uľaví: zvyčajne prestanú bolesti a klesne teplota. Vo vonkajšom
zvukovode sa zjaví výtok, spočiatku riedky, neskôr hustejší aţ smotanovitý (hnisavá forma). Po
istom čase výtok prestáva, perforácia v blane bubienka sa uzavrie, blana nadobudne normálny tvar
a upraví sa aj sluch. Th. – celkove sa podávajú antibiotiká podľa druhu a citlivosti; začína sa
®
s penicilínom (V-Penicilin tbl. po 200 000 aţ 400 000 m. j. kaţdé 4 h 1 tbl.). Lolálne sa na ucho
®
prikladá vlaţný obklad z octanu hlinitého, do nosa Sanorin (1 ‰), 2 – 3 kv. 3-krát/d. Pri príznakoch
retencie hnisu v bubienkovej dutine, pri trvaní bolestí a horúčky, pri lézii n. facialis, závratoch a
meningizme sa bubienková dutina drénuje pomocou paracentézy (incízia blany bubienka v zadnej
polovici) po miestnom znecitlivení blany bubienka, napr. rozt. podľa Bonaina (Rp. Ac. carbolici,
Mentholi, Cocaini, Adrenalini soluti 1 %o, aa 3,0), kt. sa aplikuje po kvapkách do vonkajšie-ho
zvukovodu na 10 min. Pri výtoku zo stredoušia treba dbať na hygienu vonkajšieho zvukovodu:
niekoľko ráz cez deň do neho kvapkať 3 % rozt. Ac. boricum al. 3 % H 2O2, ale nevkladať vatu. Ku
komplikáciám patrí mastoiditída, labyrintitída, meningitída, trombóza splavov, epidurálny, mozgový
al. mozočkový absces.
Otitis media acuta neonatorum – zjavuje sa najčastejšie v prvých 3 mes. ţivota. Perinatálne
vzniká často (najmä pri predĺţenom pôrode) zápal provokovaný cudzím telesom. Aspirovaná
plodová voda, mekónium al. vývratky (po pôrode) vnikajú širokou tubou do stredoušia, príp. sa v
bubienkovej dutine utvorí hematóm (pri traume). Príčiny zápalu môţu byť aj podobné ako u
dospelých. Uplatňuje sa pritom aj nezrelosť sluchového orgánu a zlá odolnosť proti infekcii. Dg. sa

stanovuje na základe klin. vyšetrenia (bolesť rušiaca spánok, horúčka, nepokoj, tachykardia,
leukocytóza). Od 3. mes. sa dieťa chytá za ucho, reaguje bolestivo pri ťahu za ušnicu a tlaku na
tragus.
Otitis media adhaesiva – atelektáza bubienka.
Otitis media chronica – chron. zápal stredoušia charakterizuje trvalá perforácia v blane bubienka,
trvalý al recidivujúci výtok zo stredoušia a chorobné zmeny na sliznici, príp. na kostných štruktúrach
stredoušia. Vzniká prevaţne v detskom veku a vyvíja sa z akút. zápalu al. má od začiatku zdĺhavý
vývoj. Vznik podporujú zápaly nosa, nosohltana a prinosových dutín, adenoidné vegetácie, neikt.
infekčné choroby a alergia. Zápal sa vyvíja len v sliznic (o. media chronica mesotympanica) al. aj v
kosti (o. media chronica cum ostitíde et cholesteatomatosa).
Otitis media chronica cum ostitide – chron. ostitída postihujúca kosť môţe prebiehať s cholesteatómom (o. media chron. cholesteatomatosa) al. bez neho. Charakterizuje ju rozpad kosti
v stredouší, okrajová perforácia v blane bubienka, v bubienkovej dutine páchnuci hnis, granu-lácie a
polypy. Spánková kosť je bez dutiniek. Rozpad kosti sa začína v nadbubienkovej dutine a odtiaľ sa
šíri do okolia. Dg. sa stanoví podľa anamnézy a otoskopického nálezu. Na rtg snímke je kompaltný
hlávkový výbeţok s naznačeným rozpadom. Sluch je oslabený niekedy iba nevýrazne. V th. sa
treba zamerať najprv na zápal (postup ako pri mezotympanic-kom zápale). Pre nebezpečenstvo
komplikácií treba preferovať chir. th., exploráciu stredouš-ných priestorov (atikotómia, modifikovaná
radikálna operácia), pri kt. moţno súčasne zistiť, či nejde aj o cholesteatóm. Ostitída sa môţe šííriť
smerom na strednú al. zadnú jamu lebky, na mozgové pleny, esovitý splav, môţe nahlodať kostné
puzdro laterálneho polkruhovitého ka-nála al. stenu Falopovho kanála a poškodiť n. facialis. Nie sú
vylúčené komplikácie (labyrinti-tída, porucha n. facialis, trombóza esovitého splavu, epidurálny al.
subdurálny absces, meningitída, mozgový al. mozočkový absces). Signalizuje ich bolesť hlavy,
horúčka, závrat, nauzea, vracanie al. obrna svalov tváre.
Otitis media chronica cholesteatomatosa – ostitický zápal s cholesteatómom, a to so sek. al.
genuínnym. Pri obidvoch druhoch zápalu sa tvorí matrix cholesteatomu z epidermy, vrastajúcej z
okrajov perforácie (v blane bubienka) do stredoušných priestorov. Matrix uzuruje štruktúry
spánkovej kosti, pričom môţu vzniknúť komplikácie ako pri ostitickom zápale bez cholesteatóme.
Typická je okrajová perforácia v blane bubienka, často v Schrapnellovej membráne, s odporne
páchnucim hnisom a šupinkami cholesteatómu. Sluch je viac al. menej oslabený. Th. je chir.
(atikotómia, atikoantrotómia, modifikovaná radikálna operácia). Defekt-né prevodové štruktúry
stredoušia moţno po vyhojení zápalu al. cholesteatómu rekonštruovať pomocou
tympanoplastických výkonov, a tým pri dostatočne fungujúcom vnútornom uchu zlepšiť sluch.
Otitis media chronica mesotympanica – vyvíja sa z akút. neliečeného al. nedoliečeného zápalu.
Pacient horšie počuje a má trvalý al. recidivujúci hnisový al. hlienohnisový výtok (nepáchne) v
stredouší a vo vonkajšom zvukovode bez bolesti. V centrálne časti blany bubienka je perforácia
rôznej veľkosti a tvaru. Sliznica v bubienkovej dutine je zhrubnutá, červená, niekedy s granuláciami
al. polypom. Blana bubienka je bledá, zhrubnutá, niekedy v nej vidno belavé vápenné inkrustácie.
Keď okraj perforácie prirastie na promontórium, môţe epiderma blany bubienkja vrastať na
mediálnu stenu bubienkovej dutiny i deskvamovať. Na rtg snímke spánkovej kosti sa zistia zvyšky
drobných dutiniek okolo antrum mastoideum. Dfdg. treba odlíšiť zápal vonkajšieho zvukovodu,
chron. epitympanitídu a nádory. V th. sa zameriavame na liečenie chorôb nosohltana, nosových a
prinosových dutín. Väčšie granulácie a polypy sa odstraňujú pomocou klieští, drobné granulácie sa
opatrne leptajú 5 % rozt. AgNO3. Pri miernom výtoku sa bubienková dutina popráši kys. bórovou, al.
sa do nej kvapká 3 % bórlakohol. Hojnejší transsudát treba zo stredoušia odsať a potom aplikovať
®
®
niekt. antibiotiká vhodné na lokálnu th. (Polymyxin , Otosporin ), a to v prášku al. rozt. Rozt.
antibiotík sa aplikujú pomocou stláčaného gumového balónika s olivou zasunutou do vchodu

vonkajšieho zvukovodu i do sluchovej trubice. Pri akút. exacerbovanom zápale sa podľa výsledku
kultivácie a citlivosti podávajú antibiotiká celkove, lokálne, príp. aj v aerosólovej inhalácii. Zápal sa
obyčajne nekomplikuje a môţe trvať aj celý ţivot. Niekedy sa vyhojí spontánne. Ostane suchá
perforácia v blane bubienka al. sa defekt uzavrie tenkou, atrofickou jazvou. Defekt v blane bubienka
moţno upraviť myringoplastikou.
Otitis media sclerotica – suchý katar stredoušia.
Otitis media serosa – chron. otitída so seróznym výpotkom do stredoušia.
Otitis media suppurativa – hnisavý zápal stredoušia. Pôvodcom býva Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus infulenzae, Branhamella (Moraxella) catarrhalis, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes a i. Vyskytuje sa najmä v prvých r. ţivota, často v súvislosti s chorobami
dýchacích ciest. Klin. obraz – často sú prítomné katary horných dýchacích ciest. U dojčiat do 6 mes.
môţu prechádzať do bronchiolitíd a pneumónií. Čím je vek niţší, tým sú príznaky menej špecifické.
Deti sú nepokojné, bolestivo reagujú na tlak na trágus, príp. sú prítomné trhavé bolesti ucha.
Niekedy vzniká porucha sluchu. Ku komplikáciám patria mastoiditídy, latentné vnútroušné al.
vnútrolebkové komplikácie, porucha sluchu.
Dfdg. – treba odlíšiť nebaktériové nehnisavé otitídy – vírusové (RSV, adenovírusy, vírusy chrípky,
Mycoplasma pneumoniae.
Th. – spočíva v aplikácii antibiotík (ampicilín, amoxicilín), ak do 48 – 72 h nenastane zlepšenie
aminopenicilínov (amoxicilín/CLAV, ampicilín/SULB). Alternatívou sú makrolidové antibiotiká,
kotrimoxazol, cefalosporíny stabilné proti laktamázam (cefuroxímaxetil, cefpodoxímproxetil). Pri
recidivujúcej chron. otitíde je th. chir.
Otitis media chronica suppurativa cum otitide seu cum carie – chron. hnisavý zápal stredoušia
spojený s okrajovou perforáciou bubienka, nekrózou kosti, granuláciami a polypmi v bubienkovej
dutine.
Otitis media vasomotorica – zápal stredoušia vazomotorického pôvodu.
Otitis mucosa – mukóza otitída, o. vyvolaná Streptococcus mucosus.
Otitis mycotica – otomykóza.
Otitis parasitaria – otoakariáza.
Otitis sclerotica – otitída s výraznou sklerotizáciou ušných štruktúr.
otium, i, n. – [l.] pokoj.
otlak – [clavus] ohraničená hyperkeratóza, v strede má kónické vhĺbenie. Vzniká po dlhotrva-júcom
tlaku na koţu v miestach, kde je koţa hladká.
otoacariasis, is, f. – [oto- + acariasis] otoakariáza, infekcia uší mačiek, psov a králikov roztočom
Otodectes.
otoantritis, itidis, f. – [oto- + antritis] otoantritída, zápal recessus epitympanicus bubienka a antrum
mastoideum.
®

Otobacid – ušné kvapky, kombinácia butandiolu, cibnchiokaínu a dexametazónu.
otobaín

–

9-(1,3-benzodioxo-5-yl)-6,7,8,9-tetrahydro-7,
8-dimetylnaftol[1,2-d]-1,3-dioxol,
C20H20O4, Mr 324,36; látka izolovaná z druhu Dialeyanthera otoba (Humb. &
Bonpl.) Warb. (Myristca obota Humb. & Bonpl.), Myristicaceae.
Otobaín

otobaropathia, ae, f. – [oto- + g. baros tiaţ, tlak + g. pathos choroba] otobaropatia, poškode-nie
ucha vyvolané zmenou tlaku vzduchu.
otobióza – postihnutie uší kliešťami rodu Otobius.
Otobius – rod kliešťov z čeľade Argasidae. Nymfy O. lagophilus králikov a O. megnini dobytka a i.
domácich zvierat môţu atakovať uši ľudí.
otoblenorrhoea, ae, f. – [oto- + g. blenna hlien + g. rhoia tok, prúd] otoblenorea, hlienovo-hnisový
výtok z ucha.
Otocentor – Anocentor, rod kliešťov čeľade Ixodidae.
Otocentor nitens – Anocentor nitens, Dermatocentor nitens, druh kliešťov ţltohnedej farby
parazitujúci na koňoch a príbuzných zvieratách, pôvodne opísaný na Jamajke a v Dominikánskej
republike, neskôr aj v USA. Prenáša babéziu (Babesia caballi), pôvodcu biliárnej horúčky koní.
otocephalia, ae, f. – [oto- + g. kefalé hlava] otocefália, anomália s ušami posunutými k spodine hlavy,
s nevyvinutou sánkou a chybným otváraním úst.
otocerebritis, itidis, f. – [oto- + cerebritis] otocerebritída, otoencefalitída.
otoconia, ae, f. – [oto- + g. konis prach] otokónia, statoconia, otolity, kalcifikovaní telieska
v otolitovom orgáne (sacculus a utriculus) vestibulárneho aparátu.
otocranium, i, n. – [oto- + g. kranion lebka] syn. petromastoideum; 1. komora v skalnej kosti, v kt. je
uloţené vnútorné ucho; 2. sluchová časť lebky.
otocysta, ae, f. – [oto- + g. kystis dutina] 1. sluchový mechúrik embrya, primordium vnútorného ucha;
2. sluchový vačok niekt. niţších zvierat.
otočenie →versio.
Otodectes – rod roztočov; →otoakariáza.
otodynia, ae, f. – [oto- + g. odyné bolesť] otodýnia, bolesť v uchu.
otoencephalitis, itidis, f. – [oto- + g. enkefalos mozog + -itis zápal] otoencefalitída, zápal mozgu
zapríčinený generalizáciou zápalu stredného ucha.
otogenes, es – [oto- + g. gignesthai vznikať] otogénny, ušného pôvodu.
otoguttae – ušné instilácie, ušné kvapky.
otolaryngologia, ae, f. – [oto- + g. larynx hrtan + g. logos náuka] otolaryngológia, ušné a krčné
lekárstvo, náuka zaoberajúca sa chorobami uší a hrtana.
otoliquororrhoea, ae, f. – [oto- + l. liquor mok + g. rhoia tok, prúd] otolikvororea, výtok
mozgomiechového moku zo zvukovodu.
otolithiasis, is, f. – [oto- + g. lithos kameň + -asis stav] otolitiáza, tvorenie tvrdých vápniko-vých
konkrementov v strednom uchu.
otolithos, i, m. – [oto- + g. lithos kameň] otolit, kryštáliky uhličitanu vápenatého na otolitovej
(statolitovej) blane; kryštáliky v perilymfe utrikula a sakula, pôsobiace v súvislosti so zmenou pohybu
tela tlakom na zmyslový epitel (otokónia).

otologia, ae, f. – [oto- + g. logos náuka] otológia, náuka o stavbe a funkciách ucha a jeho chorobách,
ušné lekárstvo.
otomastoiditis, itidis, f. – [oto- + processus mastoideus hlávkový výbeţok + -itis zápal] otomastoiditída, zápal ucha a hlávkového výbeţku.
otomucormycosis, is, f. – [oto- + mucormycosis] mukormykóza ucha.
otomyasthenia, ae, f. – [oto- + g. mýs-myos sval + g. astheniá slabosť] otomyasténia, slabosť svalov
upínajúcich sa na stredoušné kostičky.
Otomyces – starší názov rodu húb, kt. invadujú do ucha; pokladajú sa za totoţné s rodom
Arpergillus.
Otomyces hageni – druh neurčito klasifikovaný, izolovaný z ľudského ucha.
Otomyces purpureus – Aspergillus nidulans.
otomycosis, is, f. – [oto- + g. myké huba + -osis stav] otomykóza, choroba uší (zvukovodov)
vyvolaná hubami.
otomyiasis, is, f. – [oto- + g. myiá mucha + -asis stav] otomyiáza, zápalová choroba stredoušia
vyvolaná usídlením lariev dvojkrídleho hmyzu vo zvukovode (časté v trópoch).
otoneuralgia, ae, f. – [oto- + g. neuron nerv + g. algos bolesť] otoneuralgia, bolesť ucha nervového
pôvodu.
otoneurasthenia, ae, f. – [oto- + g. neuron nerv + g. astheniá slabosť] otoneurasténia, osla-benie
sluchu na nervovom podklade.
otoneurológia – neurootológia; →neurológia.
otopathia, ae, f. – [oto- + g. pathos choroba] otopatia, nešpecifikovaná choroba uší.
otopexis, is, f. – [oto- + g. péxis upevnenie]pripevnenie, korekcia odstávajúcich ušnic.
otopharyngeus, a, um – [oto- + g. farynx hltan] otofaryngový, týkajúci sa hltana a stredného ucha.
otopharyngitis, itidis, f. – [oto- + g. farynx hltan + -itis zápal] otofaryngitída, zápal uší a hltana.
otopiesis, is, f. – [oto- + g. piesis tlak] otopiéza, zmena tlaku v strednom uchu vyvolaná vtiahnutím
bubienka.
otoplastica, ae, f. – [oto- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] otoplastika, plastická operácia ušnice.
otopyorrhoea, ae, f. – [oto- + g. pýon hnis + g. rhoiá tok] otopyorea, hnisavý výtok z ucha.
otorágia – [otorrhagia] krvácanie z ucha, krvný výron z ucha.
otorea – [otorrhoea] výtok z ucha.
otorinolaryngológia – [otorhinolaryngologia] náuka o chorobách uší, nosa a hrtanu.
Koncepcia otorinolaryngológie
Vestník MZR z 23. marca 1998, čiastka 6 – 7 MZ SR podľa § 74 ods. 1 písm. a zákona NR SR, č.
277/1994 Z. z. o zdrav. starostlivosti vydáva túto koncepciu:
Úvod
Otorinolaryngológia (,,ORL“) je samostatným chir. odborom. Zaobera sa prevenciou, dg., th.,
rehabiltáciou a po-sudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, paţeráka, krku,
slinných ţliaz, maxilofaciálnej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

V činnosti vyuţíva najmä chir. th. vo viacerých špeciálnych, najmä mikrochir., funkčných,
estetických a rekonštrukčných postupoch.
Na úspešné plnenie úloh ORL je nevyhnutná úzka spolupráca s inými med. odbormi, najmä
s anesteziológiou a resuscitáciou, oftalmológiou, infektológiou, stomatochirurgiou, neurochi-rurgiou,
plastickou chir., klin. imuno-lógiou a pediatriou. Náplň odboru foniatria je určená samostatnou
koncepciou.
Základné úlohy ORL
Zákl. úlohy sú:
– poskytovať odbornú liečebno-preventívnu a poradenskú starostlivosť pri chorobách, úrazoch a
vrodených chybách otorinolaryngologických orgánov a v chir. hlavy a krku,
– na základe najnovších poznatkov vedy, pomocou moderných prvkov technického vybavenia
pracovísk, rozvíjať dg. v odbore,
– vykonávať dg. a th. endoskopiu, otoneurológiu, audiológiu,
– vykonávať dispenzárnu činnosť pri rôznych chorobách patriacich do odboru, najmä pri zhubných
nádoroch. Pri profesionálnych poruchách sluchu z hluku spolupracovať s príslušnými odbormi,
– spolupracovať na úseku ochrany zdravých ţivotných podmienok, najmä v boji proti škodlivým
účinkom hluku a znečisťovaniu ovzdušia a pri prevencii, dg. a th. chorôb z povolania v časti
týkajúcej sa postihnutia orgánov patriach do odboru,
– vykonávať konziliárnu a posudkovú činnosť,
– uplatňovať zásady diferencovanej starostlivost pre deti, v spolupráci s pracoviskami detskej ORL,
– zúčastňovať sa na významných celospoločenských zdravotníckych programoch,
– zúčastňovať sa na interdisciplinárnej depistáţi vrodených a získaných porúch sluchu, reči a hlasu
u detí so zabezpečením rehabilitačnej starostlivosti a dispenzarizácie,
– starať sa o chorých s poruchami hlasu, reči a sluchu a poskytovať im rehabilitačné pomôcky,
– zabezpečovať ďalšie vzdelávanie v zmysle platných predpisov o ďalšom vzdelávaní v
zdravotníctve,
– spolupracovať s inštitúciami zaoberajúcimi sa financovaním zdravotníctva (poisťovne, fond),
realizovať výskumnú činnosť v odbore.
Sieť pracovísk
Ambulancie ORL – zriaďujú sa v poliklinických štátnych a neštátnych ambulantných zariadeniach.
Podmienkou odbornej činnosti lekára je špecializačná skúška z odboru, kt. náplň sa určuje podľa
platných predpisov o ďalšom vzdelávaní v zdravotníctve.
Náplňou práce je dg. a th. chorôb, kt. moţno zvládnuť v podmienkach ambulancie, ošetrenie
úrazov, konziliárna činnosť pre lekárov poliklinického zariadenia, posudková činnosť. Ambulantný
lekár vykonáva dispenzarizáciu vybraných chorých podľa platnej smernice a zabezpečuje
spoluprácu s regionálnym posteľovým zariadením. Otolaryngológ pracujúci v ambulancii podľa
svojich schopností a moţností vykonáva v ambulancii a na regionálnom otolaryngologickom
oddelení aj chir. th. Táto činnosť je viazaná na súhlas primára posteľového oddelenia.
Lekári so špeciálnym vzdelaním vykonávajú aj špecializovanú činnosť na úsekoch v audiológii,
otoneurológii, otolaryngologickej onkológii a endoskopii, foniatrii a alergológii v spolupráci so
sestrami špecialistkami v uvedenom odbore.

Oddelenia ORL – zriaďujú sa v nemocniciach. V nemocniciach I. typu sa ORL oddelenie spravidla
nezriaďuje. ORL oddelenia zabezpečujú posteľovú aj ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť
chorým s ORL chorobami, úrazmi a vrodenými chybami podľa zákl. úloh odboru a moţností
jednotlivých oddelení. Na oddelení ORL sa robí komplexná dg. s vyuţitím modernej dg. prístrojovej
techniky. Rodia sa sanačné a rekonštrukčné operácie ucha, operácie nosa a prinosových dutín,
hltana, hrtana, krku, štítnej ţľazy a slinných ţliaz, rekonštrukčné operácie po rozsiahlych
ablatívnych operáciách, mirkovaskulárna chir. Vyhľadávajú sa včasné štádiá zhubných nádorov a
robia sa otolaryngologické endoskopické výkony , audiologické vyšetrenia vrátane objektívnej
audiometrie, vyšetrenia rovnováţneho orgánu. Organizuje sa preventívna starostlivosť a vykonáva
posudková činnosť , depistáţ a dispenzarizácia chorých podľa platnej smernice. Rozsah činnosti je
daný personálnym a technickým výbavením oddelenia.
Špecifikáciu niekt. činností upraví MZ SR (napr. akreditáciou) na návrh hlavného odborníka
Ministerstva zdravotníctva SR pre chir. a ORL. Nemocničné oddelenie (kliniku) vedie primár
(prednosta kliniky) s predpísa-ným vzdelaním – atestácia II. stupňa z ORL (podľa platných
predpisov o ďalšom vzdelávaní v zdravotníctve), kt. splnil podmienky konkurzu. Zodpovedá za
úroveň liečebno-preventívnej činnosti na pracovisku, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie lekárov
oddelenia (kliniky). Zástupcom primára (prednostu kliniky) je odborný lekár s pred-písaným
vzdelaním v odbore – atestácia II. stupňa. Odelenie sa zriaďuje v rozsahu do 3 ošetrovacích
jednotiek, má príjmovú ambulanciu, operačné sály, izbu intenzívnej pooperačnej starostlivosti. Ak
nie je súčasťou oddelenia samostatné detské ORL oddelenie, vyčlení sa časť ošetrovacej jednotky
pre deti. Časť s posteľami pre deti vedie otolaryngológ špecialista so vzdelaním zameraným na
detskú otolaryngológiu. Na zabezpečenie foniatrickej starostlivosti sa vyčleňuje foníatrický úsek, kt.
vedie foniater s ukončeným vzdelaním – atestáciou z foniatrie (podľa platných predpisov o
postgraduálnom vzdelávaní v zdravotníctve).
Ďalšie špecializované úseky sú: endoskopický, audiologický a otoneurologický, onkologický a
alergologický. Na týchto úsekoch sa robia špecializované vyšetrovancie metódy, dg. a th. Úseky
vedú otolaryngologovia s vyššou špecializáciou. Za úroveň a výsledky práce týchto úsekov
zodpovedajú primárovi (prednostovi). Na špeciálnych úsekoch pracujú aj špeciálne školené sestry
(napr. pre činnosť ako inštrumentárky, audiometristky, endoskopické sestry). Špecializované
ambulancie vedie ordinár s predpísaným stupňom vzdelania, s príslušnou zákl. špeciali-záciou a
certifikátom v danom špecializačnom odbore. K personálnemu obsadeniu patrí aj zabezpečenie
odbor-nej anesteziologickej činnosti pre plánované a urgentné ORL výkony podľa poţiadaviek ORL
oddelenia.
V ambulancii ORL oddelenia nemocnice sa zabezpečuje príjem chorých, konziliárna činnosť a
ústavná pohotovostná sluţba. Ambulancia ORL oddelenia nemocnice poskytuje aj vyššiu
špecializovanú starostlivosť, napr. chir. a konzultačnú činnosť pre poliklinické ambulancie.
Ambulanciu vedie otolaryngológ so špecializáciou vyššieho stupňa a pracuje v nej počet stredných
zdrav. pracovníkov, kt. je určený normatívami personálneho vybavenia vydaných MZ SR.
Personálne výbavenie oddelení
Lekári – na klinikách (výučbová báza lekárskych fakúlt) a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie
pracovníkov v zdravotníctve (ďalej len ,,IVZ“) pracujú nasledovní pracovníci: prednosta kliniky,
zástupca prednostu kliniky pre liečebno-preventívnu činnosť a pre pedagogickú činnosť, profesori,
docenti, odborní asistenti a študenti postgraduálneho vedeckého vzdelávania, lekári
otorinolaryngológovia a lekári v špecializačnej príprave. Na oddeleniach pracujú: primár, zástupca
primára, lekári otorinolaryngológovia aj so špeciálnym školením (pre audiológiu, otoneurológiu,
endoskopiu, onkológiu, alergológiu).

Iní zdrav. pracovníci – na zabezpečenie prevádzky zloţitej elekt-ronickej techniky v audiológii,
otoneurológii, videotechniky, fotodokumentácie sa vytvára pracovné miesto pre inţiniera-technika a
programátora. Na foniat-rických úsekoch oddelení sa zriaďujú pracovné miesta pre klin. logopédov
a psychológov, ako aj technikov, podľa koncepcie foniatrie.
Sestry laboranti, asistenti, technici – vzhľadom na zvyšujúcu sa náročnosť a špecializáciu v práci
stredného zdrav. personálu sa na oddeleniach nemocnice a ambulanciách zriaďujú miesta pre
sestry špecialistky (inšrumen-tárky, audiometristky, endoskopické a onkologické sestry). Ich
vzdelávanie a výchova sa uskutočňuje podľa platných predpisov MZ SR.
Odborné vedenie – odbor po odbornej a organizačnej stránke riadi MZR v spolupráci s hlavným
odborníkom, jeho poradným zbo-rom, krajskými a okresnými odborníkmi.
Výchova a ďalšie vzdelávanie v otolaryngológii – otolaryngológ je zodpovedný za svoje kontinuálne
vzdelávanie. Špecializačná príprava lekárov v odbore ORL, príprava iných vysokoškolských
pracovníkov v zdravotníctve, ako aj vzdelávanie sestier sa koná v súlade s plat-nými predpismi o
ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
Výskum – Hlavné zameranie výskumu v ORL sa riadi aktuálnou potrebou odboru. Sústreďuje sa na
úlohy súvisiace s riešením celospoločenských zdrav. programov. Skúmajú sa nové moţnosti
endoskopických chir. výkonov, funkčných chir. výkonov pri onkologických chorobách s vyuţitím
rekonštrukčnej chir., moţnosti mikrochirurgie v odbore. Skúmajú sa príčiny porúch sluchu, ich
epidemiológia a moţnosti riešenia poruchy,. Sleduje sa vplyv ţivotného prostredia na vývoj
chorobnosti, výskyt alergických a onkologických chorôb.
Záverečné ustanovenia – Ruší sa koncepcia ORL uverejnená pod č. 8)1975 Vestníka MZ SSR.
Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
otorinológia – [otorhinologia] náuka o chorobch uší a nosa.
otorrhagia, ae, f. – [oto- + g. rhagiá od rhégnynai výron] →otorágia.
otorrhinolaryngologia, ae, f. – [oto- + g. rinos nos + g. larynx hrtan + g. logos náuka]
→otorinolaryngológia.
otorrhinologia, ae, f. – [oto- + g. rinos nos + g. logos náuka] →otorinológia.
otorrhoea, ae, f. – [oto- + g. rhoiá tok] →otorea.
otosalpinx, gis, f. – [oto- + g. salpinx rúra] sluchová (Eustachova) rúra.
otosclerosis, is, f. – [oto- + g. skleros tvrdý + -osis stav] →otoskleróza.
otoscopia, ae, f. – [oto- + g. skopein pozorovať] →otoskopia.
otoscopos, i, m. – [oto- + g. skopein pozorovať] otoskop, ušné zrkadielko, optický prístroj na priame
vyšetrovanie zvukovodu a bubienka.
otoskleróza – [otosclerosis] prim. choroba
novotvoreným loţiskom nezrelej kosti.

puzdra

labyrintu

charkterizovaná

progresívne

Etiológiu o. nepoznáme. Prepokladá sa vrodený základ loţísk, kt. aktivujú metabolické al.
endokrinné poruchy. O. má asi 10 % dospelých ľudí, ale len v 1 % dospelej populácie postihuje
nákovku (najmenšiu kostičkou v tele, vysokú 3,3 mm) a zapríčiňuje zhoršenie sluchu. O. postihujúca
iné miesta stredného ucha býva asymptomatická. Môţe sa odovzdávať z generácie na generáciu, aj
keď v kaţdej generácii sa nemusí prejaviť. Na vzniku o. sa zúčastňuje dedičnosť a konštitúcia.
Šarlach, infekcie ucha, osýpky ani influenza s ňou nesúvisí. Zvyčajne býva obojstranná a častejšia u
ţien ako u muţov. Manifestuje sa neraz uţ v 2. – 4. decéniu. U ţien sa nápadne zhoršuje v
gravidite a klimaktériu.

Vonkajšie ucho sníma zvuky, stredné ucho ich zosilňuje a prenáša do vnútorného ucha, kt. ich
transformuje na nervové vzruchy. Zvukové vlny prechádzajú normálne zvukovodom a vyvo-lávajú
vibrácie bubienka. Pohyby tejto membrány sa prenášajú do vnútorného ucha 3 malými kostičkami:
kladivkom (malleus), nákovkou (incus) a strmienkom (stapes). Vo vnútornom uchu vibrácie stimulujú
vlasové bunky, kt. transformujú vibrácie na elekt. impulzy, prenášané sluchovým nervom do mozgu,
kde sa interpretujú ako zvuky. Vonkajšie a stredné ucho vedie zvuky vo forme vibrácií do
vnútorného ucha. Vo vnútornom uchu sú špeciálne zmyslové bunky, tzv. vlasové bunky,
premieňajúce vibrácie na signály, kt. sa môţu spracúvať v mozgu. Lézie vonkajšieho a stredného
ucha sa prejavia poruchami vedenia zvukov, lézie vnútorného ucha senzoricko-neurálnymi al.
nervovými poruchami. Lézie stredného i vnútorného ucha sa manifestujú kombinovanými
poruchami. Takéto poruchy sú beţné pri o., väčšinou tu však prevládajú poruchy vodivosti.
Mikroskopicky sa spočiatku zisťujú malé oblasti osteomalácie a osteosklerózy. Ide o prestav-bu
kompaktnej kosti puzdra labyrintu na spongióznu kosť, kt. sa po opakovanej resorpcii a proliferácii
mení na lamelárnu (zrelú) kosť. Loţiská sa môţu tvoriť na rúznych miestach labyrintu. Predilekčným
miestom je predný okraj oválneho okienka (strmienková o.). O. sa vyvíja pomaly, ale neraz aj
fudrojantne (malígna o.)
Tento proces sa môţe šíriť na nákovku, vnútorné ucho al. na obidve tieto oblasti.
Kochleárna otoskleróza – vzniká pri šírení o. do vnútorného ucha, následkom čoho vznikajú trvalé
senzoricko-neurálne poruchy sluchu. Niekedy sa o. šíri do kanálikov rovnováhy a vyvoláva epizódy
závratov.
Strmienková otoskleróza – je následkom šírenia o. na strmienok, posledný článok reťaze
sluchových kostičiek v strednom uchu. Tvorí asi 10 % prípadov. Strmienok spočíva na malom
oválnom okienku, kt. je v intímnom kontakte s kvapalinou stredného ucha. Novotvorená kosť zrastá
s platničkou strmienka, kt. pohyby spočiatku iba obmedzuje, neskôr ho fixuje. Ankylotický strmienok
znemoţní pohyb celej reťaze sluchových kostičiek. Klin. tieto zmeny signalizuje progresívna
nahluchlosť (spočiatku iba prevodového, neskôr zmiešaného a nakoniec percepčného typu –
následkom poruchy vnútorného ucha) aţ hluchota. Prevodovú poruchu sluchu vyvolávajú faktory
zabraňujúce pohybom strmienka. Stupeň poruchy sluchu je následkom postihnutia tejto časti
stredného ucha a dá sa vyšetriť sluchovými testami. U väčšiny pacientov býva prítomný tinitus, kt.
však nekoreluje s poruchou sluchu. Je následkom iritácie jemných vlasových buniek vo vnútornom
uchu, kt. sa spájajú so sluchovým nervom. Zhoršuje sa v stave únavy a pri nervozite, ako aj v
tichom, pokojnom prostredí. Po operácii vymizne al. sa zmierni asi v 50 % prípadov.
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy a klin. príznakov: prevodová nahluchlosť charakterizovaná Bezoldovou trojicou – zvýšená dolná tónová hranica, predĺţenie vnímania zvuku cez kosť
a negat. výsledok Rinného skúšky (rozozvučaná ladičku počuje pacient horšie pred ušnicou ako
priloţenú na spánkovú kosť), úporné hučanie v hlbokých tónoch a niekedy závrat, a to pri nornánom
náleze na blane bubienka a voľných sluchových trubiciach i dobre pneumatizovanej spánkovej kosti.
Vnímanie reči sa zlepšuje v hluku. Priestranné zvukovody vystiela suchá koţa bez mazu; cez blanu
bubienka ruţovo presvitá novotvorená kosť na promontoriu (Schwartzov príznak); výsledok Gellého
skúšky je negat.; sluch sa po vzdušnej sprche nezlepšuje. Reč je tichá, monotónna.
Dfdg. – treba odlíšiť chron. adhezívne zápaly v stredouší (rtg snímky), vrodené anomálie sluchových
kostičiek a stavy po úrazoch stredoušia. Pre prevodovú poruchu sa tieto stavy označujú ako
pseudootoskleróza. Niekedy ich moţno verifikovať aţ chir. exploráciou pomocou tymmpanektómie.
Th. – lokálnu th. ani farmakoterapiu, kt. by zlepšovala sluch u pacientov s o. nepoznáme. Jestvujú
údaje o tom, ţe stratu sluchu u pacientov, u kt. sa zhoršuje sluch o 5dB/r., stratu sluchu
spomaľujefluorid sodný.

Chir. th. umoţňuje zlepšiť sluch a zmierniť hučanie. Podstatou chir., výkonov je nepriama al. priama
mobilizácia strmienka; pri nich sa rozhýbe strmienok ešte nedokonale fixovaný v oválnom okienku
al. vestibulotómiou, resp. stapedektómiou a súčasnou interpozíciou rôzneho materiálu.
Stapedektómia a stapedotómia sa vykonáva ušným prístupom v lokálnej anestézii, a to obyčajne
ambulantne, príp. s 1-d hospitalizáciou po operácii. Rekonvalescencia býva krátka. Sluch sa
upravuje vo vyše 80 % prípadov. Po malej incízii frontálne od ucha sa odstráni tkanivo, kt. sa
pouţije počas operácie. Pomocou operačného mikroskopu sa presunie bunienok dopredu a
odstráni fixovaný strmienok. Otvor vú vnútornom uchu sa prekryje tkanivom a k nákovke sa pripojí
kovová al. teflónová protéza al. piestik. Potom sa premiesti bubienok na svoje miesto a zvukovod
naplní masťou. Protéza umoţňuje prenos zvukových vibrácií z bubienka do tekutín vo vnútornom
uchu. Zlepšenie sluchu je obyčajne trvalé.
Operácia strmienka zlepšuje sluch. Keď sa sluch zlepší uţ počas operácie, zhorší sa opäť po
niekoľkých h, pretoţe sa za blanou bubienka nahromadí tekutina a vo vonkajšom zvukovode ušný
maz. Definitívne zlepšenie sluchu nastáva v priebehu 3 týţd. po operácii s max. zlepšenia po 4
mes. Stupeň zlepšenia závisí od hojenia ucha, kt. je väčšinou dobré. V časti prípadov je však len
čiastočné al. dočasné, takţe sa ucho musí reoparovať. Výhliadky sú však aj tu dobré. Druhé ucho
sa operuje najskôr 1 r. po úspešnej operácii prvého ucha.
Ku komplikáciám stapedektómie patria: 1. Závraty – sú pravidelným javom niekoľko h po
stapedektómii a môţu sa spájať s nauzeou a vracaním. Môţu trvať niekoľko d, závraty pri náhlych
pohyboch hlavy môţu pretrvávať niekoľko týţd. Zriedka pretrvávajú dlhšie. 2. Poruchy chuti – trvajú
niekoľko týţd. po operáci; v 5 % pretrvávajú. 3. Zhoršenie sluchu – pozoruje sa asi v 2 % pacientov.
Môţe byť následkom jazvenia tkaniva, infekcie, spazmu krvných ciev, iritácie vnútorného ucha al.
fistuly s únikom vnútroušnej tekutiny. V 1 % prípadov sú komplikácie počas hojenia takého stupňa,
ţe sa ucho musí reoperovať. Reoperuje sa vţdy horšie počujúce ucho. 4. Perforácia blany bubienka
je neobvyklou komplikáciou. Vyskytuje sa v < 1 % prípadov. a je obyčajne následkom infekcie.
Našťastie sa blana hojí často spontánne. V prípade zlého hojenia moţno vykonať myringoplastiku.
5. Veľmi zriedkavou komplikáciou stapedektómie je dočasná ochrnutie tvárových svalov. Býva
následok abnormality al. opuchu n. facialis.
Pri nedostatočnej funkcii vnútorného ucha sa odporúčajú tranzistorové slúchadlá a včasné učenie
odpozerať reč (z pier), pretoţe pri pokročilej forme nemoţno dosiahnuť sluchový účinok ani
výkonnými slúchadlami. V hlučnom prostredí sa zhoršuje sluch (akutrauma), odporúča sa preto
práca v nehlučnom prostredí. Nemá sa piť alkohol, fajčiť a namáhať nervová sústava. Čím je
pacient starší, tým je menšia tendencia ďalšej straty sluchu následkom o.
otoskop – [otoscopos] prístroj na vyšetrenie ucha, najmä bubienka.
Bruntonov otoskop – o., kt. je osvetlený lievikom pripojeným zboka.
Siegleho otoskop – o., pri kt. sa pouţíva zahustený al. zriedený vzduch.
Toynbeeoho otoskop – rúrka zavádzaná do zvukovodu pacienta a vyšetrujúceho pri auskultácii
pacientovho ucha počas politzerácie.
otoskopia – [otoscopia] vyšetrovacia metóda priamym pozorovaním ušného orgánu, najmä bubienka
→otoskopom.
otospongióza – [otospongiosis] tvorba hubovitej kosti v kostnom labyrinte; →otoskleróza.
®

Otosporin gtt. otc. (Wellcome Foundation) – Polymyxinum B sulfas 10 tis. IU + Neomycini sulfas
3400 IU + Hydrocortisonum 10 mg + Aqua pro inj. ad 1 ml; otorinolaryngologikum, antibiotikum na
lokálne pouţitie.

otostroboscopia, ae, f. – [oto- + g. strobos vír + g. skopein pozorovať] otostroboskopia,
bezprostredné pozorovanie kmitov bubienka pomocou osobitného prístroja.
ototomia, ae, f. – [oto- + g. tomé rez] ototómia, preťatie bubienka, chir. výkon na uchu.
ototoxicitas, atis, f. – [oto- + g. toxikon jed] ototoxickosť, vlastnosť látok poškodzovať n.
statoacusticus, sluch a vestibulárny aparát. K exogénnym ototoxickým látkam patria napr.
aminoglykozidové antibiotiká, anilín, arzén, benzol, furosemid, chinín, kys. etakrynová, kys.
salicylová, niekt. zlúč. olova a ortute, ako aj baktériové toxíny. Endogénne ototoxické látky sa tvoria
pri metabolických chorobách metabolizmu, ako je diabetes mellitus, nefropatie.
Otov névus – [Ota, Masao T., 1885 – 1945, jap. dermatológ] →névus.
otóza – klamné vnímanie zvuku vydávaného inou osobou.
otras – l. commotio.
Otras miechy – [commotio medullae spinalis] funkčné, reverzibilné poruchy miechy, kt. vznikajú
následkom priameho úderu na chrbticu al. nepriamo pádom na sedaciu časť, kolená, nohy. Ďalšou
príčinou môţe byť úraz elektr. prúdom, bleskom ap. V klin. obraze dominuje chabá paralýza
väčšinou všetkých končatín, kt. sa upravuje v priebehu niekoľkých h. Dfdg. – treba vylúčiť fraktúry
chrbtice, kontúziu miechy zapríčinenú hyperextenčným mechanizmom, protrúziu medzistavcovej
platničky, extramedulárne, subdurálne al. intramedulárne krvácanie. Th. – zotavenie je rýchle a
úplné, špecifická th. obyčajne nie je potrebná.
Otras mozgu – [commotio cerebri] fukčná reverzibilná porucha mozgovej činnosti s negat. neurol.
nálezom, kt. vzniká po tupom úraze mozgu. Jeho najčastejšou príčinou sú dopravné úrazy (2/3),
zriedkavejšími sú športové, pracovné a i. úrazy. V jeho patogenéze sa uplatňujú mikroskopické
nekrózy, lokalizované najmä v kmeni a na báze mozgu, poruchy hematoence-falickej bariéry,
sekrécie a resorpcie likvoru, kt. sa môţu zhoršovať systémovou hypoxiou, a tým zhoršovať edém
mozgu a vyvolávať ďalšie poškodenie steny drobných ciev a mozgo-vého tkaniva. U starších
jedincov, najmä s pokročilou mozgovou aterosklerózou býva priebeh ťaţší.
Klin. obraz – charakteristický je náhly nástup príznakov po úraze hlavy. Bezvedomie nemusí byť
vedúcim príznakom. V ľahších prípadoch sa po úraze dostavuje bolesť hlavy, nauzea, vracanie,
niekedy len ľahká obnubilácia, vţdy sú však prítomné vegetatívne poruchy – tachykardia a zmeny
TK. Pri ortostatickej záťaţi (v stojacej polohe) klesá systolický TK a zvyšuje sa diastolický TK
(Schellongov test). Pri ťaţšom stupni c. c. vznikajú poruchy vedomia. Počiatočné bezvedomie trvá
niekoľko h, ale aj d (s výnimkou razantných úrazov). Medzi hĺbkou a trvaním bezvedomia a
závaţnosťou c. c. nemusí byť vţdy korelácia. Pri pravej c. c. je prechod k vedomiu väčšinou rýchly,
často istý čas pretrváva bradypsychia, ospalosť, zriedkavejšie krátke stavy zmätenosti a
dezorientácie. Typická je retrográdna a antegrádna amnézia; pacient si nevie vybaviť rôzne dlhý
interval pred úrazom, kt sa však s odstupom času skracuje. Trvanie poúrazovej amnézie však
ostáva konštantné. Ťaţšia retrográdna amnézia svedčí o →contusio cerebri. Delírantný stav a
automatické konanie sú častejšie pri kontúzii temporálnych lalokov. Niekedy sa pacient zobúdza z
bezvedomia s krutými bolesťami hlavy s vracaním, inokedy má závraty, kt. môţu byť následkom
kontúzie jedného al. obidvoch labyrintov.
Objektívny neurol. nález v tejto fáze býva bez loţiskových zmien. Na EEG sa zisťujú len difúzne
dysrytmie so spomalením základného rytmu, väčšinou v pásme vĺn ∂ (4 –
často príznakom väčšieho edému mozgu al. ťaţšieho postihnutia kmeňových štruktúr. Loţiskový
nález je príznakom kontúzie mozgu (→contusio cerebri).
Dg. – potvrdzuje sa počítačovou tomografiou, kt. odhalí čerstvé intrakraniálne krvácanie. Negat.
nález však nevylučuje drobné kontúzne loţiská, lokalizovanené najmä v mozgovom kmeni, corpus

callosusm al. tam, kde ich nezastihne axiálne vedený tomografický rez. Normálny CT nevylučuje ani
kontúziu mozgu a nezaručuje dobrú prognozu. U detí je častou komplikáciou úrazu hlavy edém
mozgu, kt. sa na CT prejaví úzkymi komorami. Nález na očnom pozadí je negat.
Po odznení o. mozgu môţu pretrvávať bolesti hlavy, sklon k mdlobám, závraty, prechodný
nystagmus, afektívna labilita, zníţenie psychickej výkonnosti (pamäti, koncentrácie), poruchy
spánku, zlá tolerancia alkoholu (postkomočný sy.). Vznik postkomočných porúch závisí od rozsahu
poškodenia mozgu, veku pacienta a jeho osobnostných faktorov. Všetky ťaţkosti sú prechodné,
pretrvávajú niekoľko týţd. aţ mes, často korelujú s dĺţkou amnézie. Dlhšie však môţu pretrvávať
difúzne zmeny na EEG. Zjavenie sa epileptického loţiska na EEG je prejavom prekonanej kontúzie.
Dfdg. – kontúzia mozgu, fraktúra lebky, extradurálny a subdurálny hematóm, sek. otrasy mozgu
(úraz hlavy následkom pádu pri strate vedomia, napr. epileptickom záchvate, synkope,
intrakraniálnom krvácaní).
Th. – v akút. fáze je dôleţitý pokoj na posteli, sledovanie ţivotne dôleţitých funkcií a neurol. nálezu
(stav zreníc, fotoreakciu, meningeálny príznaky, hybnosť končatín a reflexy). Pri bolestiach hlavy sa
ordinujú studené obklady a analgetiká, pri nauzee a vracaní vo forme čapíkov al. inj. Pri nepokoji
sedatíva a ataraktiká. Pri ťaţších úrazoch hlavy so zastavením dýchania treba aplikovať umelé
dýchanie uţ na mieste nehody a pokračovať počas transportu na resuscitačné oddelenie.
otrava →(in)toxicatio, venenatio.
Alimentárna otrava – alimentárna intoxikácia, skupina patol. stavov rozličného stupňa závaţnosti,
od miernej o., kt. sa upravuje spontánne po ţivot ohrozujúce stavy, kt. vyvoláva poţitie
kontaminovanej inherentne toxickej potravy. Môţe ísť o rozmanité mikroorganizmu al. ich produkty
(toxíny), napr. Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Campylobacter, Clostridium botulinum, C.
perfringens, Escherichia coli, Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, Shigella species, Salmonella
spp. a Yersinia enterocolitica. Prejavujú sa obyčajne príznakmi akút. gastroenteritídy, ale môţu sa
spájať so sy., ako je botulizmus, brušný týfus a cholera. Po poţití chem. jedov sa môţu zjaviť
neurol. príznaky, napr. pri o. niekt. hubami a rastlinných bobuľovitýách plodov, príp. po ťaţkých
kovoch, ortuti al. insekticídoch.
Otrava anticholinergikami – môţe vzniknúť po ich predávkovaní al. poţití rastlín obsahujú-cich
napr. belladonnové alkaloidy. O. charakterizuje suchosť v ústach, pocit tepla, suchá, očervenená
koţa, strnulé, rozšírené zreničky, sínosová tachykardia, retencia moču, dezorientácia, krátkodobé
poruchy pamäti, rozmazaná reč, halucinácie, útlm dýchania, depresie, kŕče a kómu; v ťaţších
prípadoch nastáva exitus. Th. spočíva vo vyvolaní vracania a aplikácii ţivočíšneho uhlia a
fyzostigmínu.
Otrava antikoagulačnými rodenticídmi – náhodná o. domácich zvierat al. dobytka s exitom
z vykrvácania nastáva po konzumácii antikoagulačnými rodenticídmi, ako sú deriváty indandiónu al.
warfarínu. O. vzniká po poţití jedu al. otrávených hlodavcov.
Otrava antimómom – stibializmus, vzniká po poţití zlúč. antimónu, napr. v priemysle. Príznaky sú
podobné ako pri akät. O. As, hlavným príznakom je vracanie.
Otrava arzénom – vzniká po systémovej expozícii anorg. päťmocnému As. Akút. o. sa prejavuje
erytematóznymi koţnými vyráţkami, vracaním, hnačkou, bolesťami brucha, kŕočmi svalov
a opuchom mihalníc, nôh a rúk. Môţe vyústiť do šoku a exitu. Chron. o. (arzenikalizmus,
arzenizmus) je následkom poţitia malých mnoţstiev As v priebehu dlhšieho obodbia. Charakterizuje
ju pigmentácia koţe s jazvením, hyperkeratózou dlaní a stupají, priečne biele čiary na nechtoch
(Meesova čiary), bolesti hlavy, periférna neuropatia a zmätenosť.

Otrava báriom – vzniká po poţití bária al. jeho solí. Vyznačuje sa príznakmi zo strany GIT, ako je
bolesť brucha, hnačka s ťaţkou, niekedy fatálnou hypokaliémiou s obrnou.
Otrava berýliom – berylióza, vzniká po dlhodobej, obyčajne viacročnej expozícii Be pri výrobe
fluorescenčných svetiel, v súčasnosti skôr v elektrochem. priemysle, pri výrobe špeciálnych zliatín.
Môţe postihnúť aj rodinných príslušníkov (znečistený odev pracovný odev). Opísli sa prípady
granulomatóznej reakcie u detí. Týkajú sa pľúc a i. parenchýmových orgánov, ako aj koţe. Nekrózy
nebývajú. Niekedy je prítomná fibróza pľúc. Klin. sda prejavuje obrazom akút. granulomatóznej al.
chron. intersticiálnej pneumonitídy. Be sa pokladá za karcinogén. Dg. sa opiera o anamnézu
pracovnej expozície, rtg, leukocytózu, lymfocytózu, so zmnoţením najmä T-lymfocytov, index
CD4/CD8 je >3. Citlivý a špecifický test je ion vitro test proliferácie lymfocytov z bronchoalveolovej
laváţe po podaní solí Be. Dfdg. treba odlíšiť o. hliníkom, titánom, volframom a zirkóniom, ako aj
sarkoidózu a infekčné granulomatózne procesy (biopsia pľúc, stanovenie Be v tkanivách). Akút.
formy môţu prebiehať s horúčou a môţu regredovať. Chron. formy sú ireverzibilné.
Otrava bizmútom – (bizmutizmus, bizmutóza) vzniká následkom nadmerného al. chron. poţívania
Bi al. jeho solí; k príznakom o. patrí anúria, stomatitída, dermatitída a hnačka.
Otrava bongkrekom – angl. tempeh poisoning, o. jávskym jedlom, kt. sa pripravuje zo sušených
jadier plodu kokosovej pamly. O. vzniká v prípade, ţe nie je ukončený fermentačný proces.
Prejavuje sa vracaním, profúznym potením, svalovými kŕčmi a kómou.
Otrava bórom – o. ľudí a zvierat bórom a jeho zlúč. (kys. boritá, borát sodný – borax) sa môţe
prejaviť slabosťou, ataxiou, trasom, konvulziami, aţ exitom.
Otrava cytizínom – môţe vzniknúť u ľudí a zvierat po poţití janovca (Cytisus scoparius) a i. druhov
janovca a i. strukovín, kt. obsahujú sparteín a cytizín. Charakterizuje ju nauzea, Charakterizuje ju
nauzea, vracanie, závraty a niekedy klonické kŕče s fatálnou obrnou dýchania.
Otrava delfinínom – vzniká u ľudí, dobytka al. oviec po poţití čerstvých listov al. koreňov niekt.
druhov stračky (Delphinium), kt. obsahuje delfinín a i. alkaloidy. Prejavuje sa niekedy náhlou
smrťou, pp. následkom zastavenia srdcovej činnosti, niekedy neurol. príznakmi s pomalším
začiatkom, ale môţe sa tieţ končiť obrnou a asfyxiou.
Otrava djenkolom – (djenkol je pochúťka v Indonézii pripravená z Pithecolobum lobatum; kys.
dienkolová je aminokyselina obsahujúca síru), syn. djenkolizmusm, o. sa prejavuje bolesťami v drieku,
vracaním a hnačkou, hematúriou a proteinúriou, príp. progresiou do anúrie a zlyhania obličiek. and
diarrhea to hematuria and proteinuria progressing to anuria and renal failure.
Otrava dusitanmi – postihuje preţúvavcov pasúcich sa v oblastiach s pastvinami bohatými na
dusičnany; dusičnany sa v ich tele redukujú na dusitany. K rastlinám bohatým na dusičnany patrí
Chenopodium album, Salvia reflexa a druhy Amaranthus. O. môţe vzniknúť na poliach s vysokými
dávkami niekt. umelých hnojív (dusičnan amónny a sodný). O. sa prejavuje gastroenteritídou
acteristics include gastroenteritis, diarrhea, potentially fatal methemoglobinemia with anemic anoxia,
dyspnea, tremors, and cyanosis.
Otrava elasmobranchom – forma ichtyosarkotoxizmu ľudí a zvierat po poţití niekt. jedovatých
ţralokov a rají. Jeden druh o. vzniká po poţití svalového tkaniva ţraloka Somniosus microcephalus,
iným druhom o. je hypervitaminóza A po poţití pečene rozličných druhov.
Otrava fluórom – fluoróza.
Otrava fluoroacetátom – môţe vznikať po poţití fluoroacetátu a jeho zlúč. u ľudí a zvierat.
Mäsoţravce sa môţu otráviť poţítím malých zvierat, kt. uhynuli po otrave fluoreoacetátových
rodenticídov a preţúvavce po poţití rastlín obsahujúäcich fluoroacetát, ako je Acacia georginae al.
druhy Dichapetalum, Gastrolobium, Oxylobium al. Palicourea. O. u ľudí sú zapríčinené obyčajne

poţitím rodenticídov. Fluoroacetát blokuje jeden krok v Krebsovom cykle a vy-voláva často fatuálnu
o., kt. sa prejavuje neurol. príznakmi, ako je ataxia a agitácia, konvulzie, ťaţká tachykardia
a kardiomyopatia.
Otrava fenolom – karbolizmus, vzniká po poţití al. absorpcii →fenolu koţou. Prejavuje sa kolikami, lokálnym podráţdením, poleptaním, kŕčmi, arytmiami, šokom a zastavením dýchania.
Otrava fosforom – je následkom poţitia al. inhalácie fsoforu, prejavuje sa nekrózou sánky,
bolesťami zubov, anorexiou, slabosťou a anémiou; (→fosfor).
Otrava gosypolom – vzniká následkom poţitia bavlníkového semena, kt. obsahuje veľké mnoţstvo
gosypolu; vyskytuje sa najmä pri ošípaných.
Otrava gymnotoraxom – forma ichtyosarkotoxizmu vyvolaná poţitím niekt. druhov úhorov z rodu
Gymnothorax.
Otrava hliníkom – hliník inhibuje v GIT resorpciu Ca, fluoridov, Fe a fosfátov; inhalácia
bauxitových pár môţe vyvolať fibrózu pľúc (aluminóza). Zvýšená koncentrácia Al v krvi môţe
zapríčiniť neurol. príznaky, kt. môţu byť fatálne (→encephalopatia).
Otrava hubami – je následkom poţitia; potenciálne smrteľné druhy sú Amanita phalloides, A.
verna, A. virosa a druhy Chlorophyllum, Galerina a Lepiota, kt. obsahujú neurotoxické amatoxíny.
Klin. obraz sa začína obyčajne s nauzeou, vracaním, bolesťami brucha a hnačkou, po kt. nasleduje
48-h prestávka s následnou ťaţkou hepatopatiou, nefropatiou a poškodením CNS, príp. exitom.
Otrava jódom – jodizmus; →jód.
Otrava kadmiom – vzniká po poţití nadmerného mnoţstva Cd al. inhalácii jeho pár. Prejavuje sa
nauzeou, vracaním, saliváciou, hnačkou, brušnými bolesťami, niekedy kardiovaskulárnym
kolapsom. Dlhodobá expozícia môţe vyvolať nefropatiu s poškodením tubulov a proteinúriou.
Otrava kalistínom – vyvoláva poţitie ulitníkového kôrovca Callista brevisphonata. Epidémia o. bola
opísaná v Japonsku r. 1950 (tzv. esowasure-gai). Príznaky o. sa pripisovali cholínu prí-tomnému
v ováriách kôrovca.
Otrava kantaridínom – kantaridizmus, o. koní a preţúvavcov senom kontaminovaným
kantaridínom (španielskymi muškami, v kt. sa nachádza kantaridín). Prejavuje sa hyperémiou ústnej
dutiny a sliznice paţeráka al. eróziami v ústnej dutine a paţeráku, polakizúriou, niekedy šokom aţ
exitom.
Otrava karbamátom – o. otrava ľudí a zvierat vzniká následkom expozície nadmerným
mnoţstvám karbamátových insekticídov. Charakterizuje ju salivácia, tremor, dýchavica, príp.
konvulzie.
Otrava kobaltom – vznmiká po dlhodoberj expozícii Co, napr. u pracovníkov, kt. prichádzajú do
styku s Co; predtým sa vyskytovala u pivárov, pretoţe Co sa pridával do piva ako stabilizátor peny.
Prejavuje sa nauzeou, vracaním, tinitom, nervovou hluchotou a kardiomyopatiou.
Otrava krmivom – syn. neukoencefalitída, leukoencefalomalacia, mykotoxická leukoencefalomalácia, angl. sleepy staggers, typ mykotoxikózy, kt. postihuje domáce zvieratá, najmä kone po
konzumácii krmiva kontaminovaného hubami, obyčajne neurotoxickým druhom Fusarium
moniliforme. Prejavuje sa zápalom al. maláciou bielej hmoty mozgu s príznakmi ataxie, tremoru,
,,krúţenia“ (circling), zastretýám videním, spavosťou a niekedy exitom.
Otrava krvi – septikémia.
Otrava kyanidom – o. ľudí a zvierat zlúč. kyanidov sa vyznačujú rýchlo sa vyvíjajúcou hypoxiou
buniek následkom tvorby inaktívnych komplexov cytochromoxidázy s kyanidom. Prejavuje sa

nauzeou bez vracania, závratmi, konvulziami, opistotonom a uxitom následkom respiračnej
insuficiencie (,,vnútorného udusenia“). Príčinou o. dobytka a i. zvierat býva konzumácia rastlín
obsahujúcich kyanogenetické zlúč.. U ľudí je o. zvyčajne následkom expozície plynnej al. kvapalnej
formy HCN, kt. sa uvoľňuje z fungicídov, insekticídov a i. látok. Kyanidy sa detoxikujú pečeňovým
enzýmom tiosulfátsulfurtransferáza, kt. katalyzuje reakciu kyanidu s tiosulfátom za vzniku tiokyanidu
thiocyanide.
Rastliny, ktoré môžu vyvolať otravu kyanidom patria: Acacia leucophhloea, Adenia digitata,
Andrachne decaisnei, Anthemis cotula, Aguilegia vulgaris, Bahia oppositofolia, Brachyachne spp.,
Bridelia exaltata, Calotis scapigera, Canthium vaccinifolium, Cercocarpus spp., Cynodon spp.,
Dactyloctenium radulans, Gooida lotifolia spp., Gyrostemon radulosus, Hakea spp., Haloragis
heterophylla, Heterodendrum oleifolium, Chenopodium (niekt. druhy), Chloris distichophylla,
Indigofera australis, Lambertia spp., Linum spp., Lotonis laxa, Lotus spp., Loudonia roei,
Macadamia ternifolia, Manihot esculenta, Nerium oleander, Panicum spp., Passiflora spp.,
Phaseolus limensis, Phyllanthus gasstroemii, Poranthera microphyla, Prunus spp., Pyrus spp.,
Sambucus nigra, Sorghum, Stillingia treculeana, Suckleya suckleyana, Tripholum repens, Triglochin
spp., Vicia sativa, Xylomelum angustifolium, Zea mays, Zieria spp.
Otrava kyanobaktériami – o. modrozelnými riasami ľudí a zvierat vzniká po vypití kontami-novanej
vody. Najčastejšie ide o druhy Anabaena, Aphanizomenon, Gloeotrichia, Microcystis (Anacystis),
Nodularia a Oscillatoria. Obyčajne ide o subakút. o. charakterizovanú poškodením pečene s ikterom
a niekedy hnačkou s prímesou krvi a fotosenzibilizáciou. Väčší prívod baktérií môţe vyvoklať akút.
príznaky, ako je tras, ataxia, dýchavica, cyanóza a hyperestézia, takţe uţ po ľahkom dotyku
vznikajú kŕče a opistotonus. Ťaţká o. môţe byť fatálna.
Otrava kyslíkom →oxygenoterapia.
Otrava lososom – o. psov a i. mäsoţravcov, niekedy aj ľudí, vyskytujúca sa v sverozáp. Tichomorí
po konzumácii surových rýb, najmä lososov a pstruhov kontaminovaných parazit-mi Troglotrema
salmincola, kt. je vektorom rozličných riketsií. Keď je pôvodcom Neorickettsia helminthoeca, u ľudí
a zvierat vzniká hemoragická entweritída. Miernejšia forma, vyvolaná neznámou riketsiou sa nazýva
Elekominová horúčka (Elokomin fluke fever).
Otrava makrelovitými rybami – forma ichtyosarkotoxizmu, kt. vzniká po poţití toxických látok
podobných histamínu, a to účinkom baktérií na histyidín, normálnu zloţku rybieho mäsa.
Makrelovité ryby (bonito, makrela, tuniak ap.) sú náchylné na baktériový rozklad a pri nesprávnom
konzervovaní koznumácia kontaminovaných rýb vyvoláva bolesti v epigastriu, nauzeu, vracanie,
bolesti hlavy, dysfágiu, smäd, ţihľavku a pruritus, kt. trvajú < 24 h.
Otrava mangánom – manganizmus, vzniká obyčajne inhaláciou mangánového prachu. Mn je
neurotoxický. O. sa prejavuje sy. podobným paralysis agitans a pneumonitídou.
Otrava mäsom – akút., často ťaţká gastroenteritída, vyvolaná väčšinou mäsom kontaminova-ným
druhmi Bacillus cereus, Clostridium perfringens, invazívnymi kmeňmi E. coli, Salmonella,
Staphylococcus aureus al. Yersinia enterocolitica.
Otrava mätonohom mámivým (Lolium temulentum) – u ľudí a zvierat vzniká po poţití semien, pp.
len ak je kontaminovaný plesňami, ako je Endoconidium temulentum (endokonidiotoxikóza);
prejavuje sa závratmi, ataxiou, vracaním a poruchami videnia.
Otrava meďou a jej soľami – u ľudí môţe vzniknúť po nadmernom prívode med. síranu
meďnatého al. následkom deficitu enzýmu pri →Menkesov sy. (→syndrómy) →Wilsonovej chorobe.
Charakterizuje ju vracanie, príp. sa modrozelenými vývratkami, hypotenziou, ţltačkou a kómou, kt.
môţe vyústiť do exitu. Upri zvireatách beţne postihuje preţúvavcov a ošípané po nadmernom
prívode liekov al. fungicíd obsahujúcich Cu. Akút. o. charakterizuje vracanie a konvulzie, kým chron.

poškodenie pčene a obličiek. Chron. odbúravanie pečeňových konkrementov z medi môţe mať za
následok príznaky podobne akút. o. a môţe byť fatálne.
Otrava močovinou – o. preţúvavcov vyvolaná nadmerným poţitím močoviny, prejavuje sa
hyperamoniémiou s tremorom, diskoordinácou, dýchavicou, konvulziami;môţe byť fatála.
Otrava modrozelenými riasami – o. kyanobaktériami.
Otrava molybdénom – molybdenóza, je následkom poţitia veľkého mnoţstva Mo a charakterizuje
ju slabosť, hnačka, strata pigmentácie vlasov; pozoruje sa najmä pri dobytku pasúceho sa v niekt.
oblastiach s vysokým obsahom Mo v pôde.
Otrava muškátovými orechami – poţitie práškovaných muškátových orechov sa prejavuje
narkózou s periódami delôíria a podráţdenosti.
Otrava naftolom – naftolizmus, vzniká po poţití al. absorpcii naftolu koţou; charakterizuje ju
anémia, ikterus, konvulzie a kóma.
Otrava námeľom – ergotizmus.
Otrava neurotoxínom z rastliny Karwinskia humbuldtiana – o. ľudí a zvierat vzniká po poţití jej
plodov. Prejavuje sa demyelinizáciou a degeneráciou axónov periférnych nervov, pomaly
progreduje svalová slabosť, obrny a exitus.
Otrava nikotínom – nikotinizmus, vzniká po poţití nadmerného mnoţstva nikotínu, napr. u detí, kt
pojedia cigarety, u pracovníkov spracúvajúcich vlhké tabakové listy al. u osôb po predávkovaní
nikotínových ţuvačiek al. náplastí. Prejavuje sa stimuláciou s následným útlmom CNS
a príleţitostne exitom následkom zastavenia dýchania; tabakizmus.
Otrava nikotínsulfátom – o. jahniat al. teliat nikotínsulfátom, kt. sa predtým pouţíval ako zloţka
anthelmintík. Prejavuje sa tremorom, zráchleným dýchaním, uľahnutím, konvulziami, v ťaţkých
prípadoch nastáva exitus.
Otrava nitroanilínom – o. týmtio farbivom charakterizuje výrazná methemoglobinémia.
Otrava olovom – plumbizmus, je následkom resorpcie al. poţitia Pb al. niekt. z jeho solí.
Manifestuje sa anorexiou, chudnutím, kolikami, zápchou, bolesťami hlavy, závratmi,
podráţdenosťou, miernou hypertenziou, albuminúriou, anémiou a sivomodrým lemom na okraji
ďasien, encefalopatiou (najmä u detí) a periférnou neuropatiou, kt. vyúsťuje do obrny.
Otrava organofosfroovými zlúč. – u ľudí a zvierat sa o. po nadmernej expozícii zlúč.
organofosforu končí často fatálne. U ľudí, oviec a ošípaných sa dostavujúú prim. neurol. príznaky,
ako axonopatia a paralýza. V prípade dobytku, koní, psov a mačiek je častejšia ataxia, tras
a hnačka.
Otrava ortuťou al. jej soľami – akút. o. je následkom poţitia a vyznačuje sa silnými boles-ťami
brucha, kovovu chuťou v ústach, vracaním, krvavou hnačkou s vodnatými stolicami, oligúriou al.
anúriou (obyčajne na začiatku) a korozívnymi a ulceróznymi zmenami na celom GIT. Chron. forma
je následkom absorpcie z koţe a slizníc, inhalácie pár al. poţitia solí Hg a prejavuje sa stomatitídou,
kovovou chuťou v ústach, sivomodrým lemom pozdĺţ ďasien, ich hypertrofiou a krvácaním,
viklavosťou zubov, hypersaliváciou, trasom a inkoordináciou a psychickými príznakmi, ako je
abnormálna podráţdenosť, úzkosť a sociálna izolácia.
Otrava oxalátmi – oxalizmus, poţitie väčších dávok kys. šťavelovej al. šťavelanov vyvoláva
gastroenteritídu, hypotenziu, hypokalciémiu, svalovp slabosť, zášklby svalov, nefrózu
a hyperoxalúriu.

K rastlinám kt. môžu vyvolať o. oxalátmi patria: Amaranthus retroflexus, Atriplex spp., Beta spp.,
Calandrinia spp., Emex australis, Encylaena tometosa, Halogeton glomeratus, Oxalis spp., Panicum
antidotale, Portulaca oleracea, Rheum rhaponticum, Rumex spp., Salsola kali, Sacrobatus
vermiculatus, Setaria spharcelata, Threlkeldia procerifolia, Trianthema spp.
Otrava oxidom uhoľnatým – vzniká po inhalácii CO a je následkom premeny oxyhemo-globínu na
karboxyhemoglobín; spája sa s hypoxémiou, anoxiou buniek, poškodením CNS a exitom.
Otrava papraďou – vzniká pri zvieratách po konzumácii paprade Pteridium aquilinum. Pri
monogastrických zvieratách ide o ťaţkú intoxikáciu následkom enzýmovej deštrukcie tiamínu
tiaminázou prítomnou v rastline; pri preţúvavcoch je následkom dialyzovateľnje malej molekuly, kt.
vyvoláva hypoláziu kostnej drene, príp. exitus (enzootická bovínna hematúria).
Otrava parakvátom – vzniká po poţití al. absorpcii →parakvátu koţou. Kontakt s konc. Rozt.
vyvoláva podráţdenie koţe, lámavosť odlupovanie nechtov a zhoršené hojenie rán. Po poţití
väčších dávok môlţe vzniknúť fatálne zlyhanie obličiek a pečene s respiračnou insuficienciou.
Otrava paraldehydom →paraldehyd.
Otrava rodenticídmi – náhodná o. domácich zvierat a dobytka rodenticídmi po konzumácii jedu al.
otrávených uhybutých hlodavcov. Patrí sem fluoroacetátová o. a o. antikoagulačnými rodenticídmi.
Otrava saxitonínom – akút. o. vy volaná poţitím mäkkýšov kontaminovaných saxitoxínom,
neurotoxínom, kt. secernujú niekt. kôrovce (Dinophlagellata), prvoky tvoriace dôleţitú zloţku
morského planktónu. Paralytickú formu vyvoláva druh Gonyalaux a charakterizujú ju parestézie úst,
pier, líc a končatín, nauzea, vracanie a hnačka; v ťaţkých prípadoch nastáva obrna svalov
a dýchania aţ exitus. Neurotoxická forma, vyvolaná druhom Gymnodynium, je miernejšia, bez obŕn
a spontánne sa upravuje.
Otrava selénom – o. dobytka po poţití pastvín obsahujúcih nadmerné mnoţstvá Se v pôde.
Pozorovala sa napr. v sev. oblastiach USA, Írsku, Číne, Rusku a i. Chron. o. Se (angl. alkali
disease) chaarakterizuje cirhóza pečene, anémia, alopecia, erózie dlhých kostí a chudnutie. Akút. o.
Se (selenóza, ataktická slepota, angl. bling staggers) characterizujú poruchy videnia, neistá chôdza
a diskoordinácia s respiračnou insuficienciou a často exitom do 24.
Rastliny, kt. vyvolávajú otravu selénom zahrňujú: Aster spp., Astragalus*, Atriplex spp., Castilleja
spp., Comandra pallida, Greyia spp., Grindelia spp., Guterriezia spp., Machaerathera spp., Morinda
reticulata, Neptunia amplexicaulis, Oonopsis spp.*, Penstemon spp., Sideranthus spp., Stanleya
spp., Xylorhiza*
* = rastliny, kt. rastú na pôdach bohatých na Se a sú jeho indikátormi
Otrava sírouhlíkom – vyskytuje sa u pacoevnkov po nadmernej inhalácii pár CS2; charakterizuje ju
slabosť, spavosť, poruchy videnia, niekedy ţalúdkové vredy, encefalopatia a obrna.
Otrava sírovodíkom – vzniká po nadmernej expozícii plynného H2S, kt. prichádza do úvahy najmä
pri práci s ropou a petrochemikáliami. Sírovodík je silným inhibítorom cytochróm-c-oxidázy. O. sa
vyznačuje metabolickou acidózou a anoxiou. V ťaţkých prípadoch vzniká exitus z respiračnej
insuficiencie.
Otrava soľou – postihuje zvieratá, najmä ošípané a vtáky po poţití nadmerného mnoţstva soli
v porovnaní s príjumom vody; prejavuje sa intenzívnym smädom, hnačkou, vracaním, často
vyúsťujúcimi do exitu.
Otrava strychnínom – prejavuje sa excitáciou všetkých častí CNS s blokádou postsynaptic-kej
inhibície nervových impulzov; chron. o. sa nazýva strycninizmus a môţe sa prejavovavť
konvulziami, obrnou dýchania a exitom.

Otrava táliom – talikóza, vyskytuje sa obvyukle u detí al. domácich zvierat. Vzniká následkom
poţitia zlúč. Tl a prejavuje sa alopeciou, rozličnými neurol. a psychickými príznakmi, ako je ataxia,
nepokoj, delírium, halucinácie, bludy, semikóma, slepota, hepatopatiou a nefropatiou.
Otrava tabakom – prejavuje sa vo forme o. nikotínom; →tabakizmus.
Otrava ťažkými kovmi – zahrňujú najmä o. antimónom, arzénom, kadmiom, olovom, ortuťou,
táliom a zinkom.
Otrava tetrachloroetánom – forma o. u pracovníkov zbrojárskeho priemyslu, exponovaných
parám tetrachlóretánu. Prejavujue sa sa toxickou ţltačkou, bolesťami hlavy, anorexiou a poruchami
GIT.
Otrava tetrodotoxínom – syn. fugu, tetraodotoxismu, najťaţšia forma ichtyosarkotoxizmu vyvolaná
poţitím rýb z radu Tetraodontidae, kt. obsahujú tetrodoxín al. pohryzením mlokmi z rodu Taricha, kt.
obsahujú tarichatoxín. Po poţití rýb nedostatočne tepelne spracovaných môţe vzniknúť o.
v priebehu niekoľkých min. Prejavuje sa malátnosťou, závratmi, paresté-ziami okolo úst s následnou
ataxiou, konvulziami, obrnou dýchania a exitom.
Otrava trinitrotoluénom – forma o. u robotníkov v zbrojárskom priemysle pracujúcich s trinitrotoluénom. Charakterizuje ju dermatitída, gastritída s brušnými bolesťami, vracaním, zápchou,
flatulenciou a zmenami KO.
Otrava údeninami →alantiáza; →botulizmus.
Otrava vodou – stav, kt. vzniká pri rýchlom prívode veľkého mnoţstva (hypotonickej) vody, príp. pri
neschopnosti vylučovať vodu. Tio má za následok zriedenie plazmy (hypoosmolaliota) s presunom
tekutín do buniek, kt. zväčšujú svoj objem a sú poškodzované aţ lyzované. Závaţné dôsledky majú
tieto zmeny o. i. na činnosť mozgu Keď je prívod vody pozvoľnejší, uplatní sa jej zvýšené
vylučovanie obličkami a močom (utlmí sa tvorba ADH a vzniká tzv. vodná diuréza). O. vodou môţe
nastať pri poruche týchto mechanizmov ja pri inak normálnom prívode tekutín. Pri prívode veľkého
objemu izotonických tekutín i. v. nenastane, ale vzniká výrazné preťaţenie krvného obehu.
Otrava zinkom – zinkalizmus, o. následkom expozície toxickým koncentráciám Zn. Inhalácia
čerstvo oxidovaného Zn al. parám oxidu zinočnatého, napr. u kovorobotníkov, vyvoláva horúčku
z kovových výparov (angl. metal fume fever). Poţitie vysokých dávok Zn vyvoláva podráţdenie GIT
s vracaním, v chron. prípadoch hypokuprémiu, sideroblastickú anémiu a neutropéniu.
Otrava železom – vzniká po poţití nadmerného mnoţstva Fe al. jeho zlúč., napr. u detí, kt.
omylom zjedli tbl. Fe namiesto cukríkov. Prejavuje sa ulceráciami v GIT, vracaním, vazodilatáciou
so šokom, metabolickou acidózou. Poškodením pečene a poruchami hemokoagulácie.
®

Otriven – očné kv., xylometazolínhydrochlorid.
Ottova choroba →Ottova-Chrobakova panva.
Ottova-Chrobakova panva – [Otto, Adolph Wilhelm, 1686 – 1845, chirurg pôsobiaci v Breslau;
Chrobak, Rudolph, viedenský gynekológ] protrusio acetabuli osteoarthrotica, artrokatadýza.
otupenie (zmyslov) →hebetudo.
otvor →apertura, →foramen, →ostium, →porus, →hiatus, →orificium.
otvorený →apertus, patens.
OU – skr. l. oculus uterque kaţdé oko, obidve oči.

ouabagenín

–

syn.

G-strofantidín; 1,,5,1,14,19-hexahydroxy-5,14,kard-20(22)-enolid,
C23H34O8, Mr 438,50; s ramnózou dáva →oubaín.
Ouabagenín

ouabaín – syn. akokanterín, G-strofantín; 3-[(6-deoxy--L-manopyranozyl)oxy]-1,5,11,14,19pentahydroxykard-20-(22)-enolid, C29H44O12, Mr 584,64;
prirodzený glykozid, kardiotoni-kum izolované z plodov
Strophantus ouabaio, Strophanthus gratus (Wall. & Hock.)
Baill., z listov Acocanthera ouabaio Cathell a i. druhoch A.,
®
®
®
Apocynaceae (Austrobain , Gratibain , Purostrophan ,
®
®
Strodival , Strophoperm ).
Ouabaín

Oudinova metóda →metódy.
Ouchterlonyho imunodifúzia – [Ouchterlony, Örjan, *1914, göteborgský bakteriológ] dvojitá
→imunodifúzia, imunochemická metóda zaloţená na difúzii antigénu (Ag) i protilátok (Pl); →metódy.
outlet – angl. apertúra.
outlier – angl. štatist. odľahlá hodnota premennej.
out-patient – angl. ambulantný pacient.
output – angl. výdaj, vývrh (napr. cardiac o. – srdcový vývrh, energy o. – energetický výdaj, stroke o.
– razový vývrh, urinary o. – diuréza).
ovalis, e – [l. ovum vajce] oválny, vajcovitý, oválovitý.
ovalocytosis, is, f. – [l. ovum vajce + g. kytos bunka + -osis stav] →ovalocytóza.
®

Oust (Du Pont) – herbicídum; →sulfometurónmetyl.
®

Ovaban (Schering) – progestagén; →megestrolacetát.
®

Ovahormon – estrogén; →estradiol.
ovalbumín – vajcový albumín, hlavná proteínová zloţka (75 %) vajcového bielka slepačieho vajca, Mr
~ 45 000. Produkuje ho vtáčí vajíčkovod pod hormónovým vplyvom. Dá sa izolovať a kryštalizovať z
filtrátu okyslenej zmesi vajcového bielka a rovnakého objemu nasýteného síranu amónneho,
separovať elektroforézou a chromatografiou od 10 iných minoritných zloţiek, ako je avidín, lyzozým,
konalbumín a ovomukoid. Ovalbumín je zloţitým proteínom, kt. pozostáva z jediného
polypeptidového reťazca s ~ 400 zvyškami (1/2 z nich je hydrofóbna), max. 2 fosfátových zvyškov
na mól a oligosacharidového reťazca zloţeného z manózových a glukozamínových zvyškov. Pri
teplote 56 °C sa zráţa (denaturácia). Denaturuje sa aj silným trepaním, elekt. prúdom, rozličnými

chemikáliami, ako sú kys., amóniové soli, soli ťaţkých kovov a alkohol. Je rozp. v bezelektrolytovej
vode. Zlučuje sa so soľami, kys., a zásadami. Izoelekt. bod: 4,63.
ovalocytosis, is, f. – [l. ovum vajce + g. kytos bunka + -osis stav] →ovalocytóza.
ovalocytóza – [ovalocytosis] prítomnosť ovalocytov (eliptocytov) v periférnej krvi; →málokrvnosť.
Heretditárna ovalocytóza – HO sa vyskytuje najmä na ďalekom Východe (napr. v Malajzii je aţ 20
% premorenosť). Ovalocyty sú axiálne deformované a sú menej predĺţené ako eliptocyty a sú
podstatne menej deformovateľné (aţ 10 – 20-násobne). Majú však na rozdiel od eliptocytov
normálnu mechanickú stabilitu. Ţivotnosť ovalocytov býva neporušená. Za fenotyp o. zodpovedá
delécia 400. aţ 408. aminokyselínových zvyškov na rozhraní medzi cytoplazmou a prvou
transmembránovou doménou pruhu 3. Zmena pruhu 3 vyvoláva konformačné zmeny
v cytoplazmatických doménach, jeho zapletenia sa do skeletovej siete. Táto fixácia pruhu 3
zabraňuje normálnym pohybom (rozvíjaniu a napínaniu) spektrínových tetramérov, kt. sú
nevyhnutné pre extenziu membrány. To má za následok jej rigiditu.
ovalocytus, i, m. – [ovalo- + g. kytos bunka] ovalocyt, oválny, elipsoidný erytrocyt.
®

Ovalyse – syntetický LH-RH; →fertirelín.
®

Ovanon (Nourypharma) – progestagén; →lynestrenol.
®

Ovaras (Serono) – progestagén; →etynodiol.
®

Ovarelin – princíp stimulujúci gonády; →LH-RH.
ovar/i/o- – prvá časť zloţených slov z l. ovarium vaječník.
ovarialgia, ae, f. – [ovari- + g. algos bolesť] bolesti vaječníkov.
ovarialis, e – [l. ovarium vaječník] ovariálny, vaječníkový.
ovariectomia, ae, f. – [ovari- + g. ektomé vybrať] ovariketómia, chir. odstránenie vaječníkov.
ovariocele, es, f. – [ovario- + g. kélé prietrţ] ovariokéla,vaječníková prietrţ.
ovariocentesis, is, f. – [ovario- + g. kentésis nabodnutie] ovariokentéza, punkcia, nabodnutie
vaječníka, vaječníkovej cysty.
ovariocyesis, is, f. – [ovario- + g. kyésis počatie] ovariocyéza; →ovariokyéza.
ovariodysneuria, ae, f. – [ovario- + dys- + g. neuron nerv] nerualgická bolesť vaječníka.
ovariogenes, es – [ovario- + g. gennan z gignesthai vznikať] ovariogénny, vaječníkového pôvodu.
ovariohysterectomia, ae, f. – [ovario- + g. hysterá maternica + g. ektomé vybratie]
ovariohysterektómia, chir. odstránenie vaječníkov a maternice.
ovariokyéza – [ovariocyesis] gravidita vo vaječníku, mimomaternicová gravidita.
ovariomania, ae, f. – [ovario- + g. maniá vášeň] chorobné zvýšenie pohlavného pudu ţien.
ovariopathia, ae, f. – [ovario- + g. pathos choroba] ovariopatia, nešpecifikovaná choroba vaječníkov.
ovariopexis, is, f. – [ovario- + g. péxis upevnenie] ovariopexia, upevnenie vaječníka.
ovariopriva, ae, f. (femina) – [ovario- + l. privare zbaviť] (ţena) zbavená vaječníka.
ovariorrhexis, is, f. – [ovar- + g. rhéxis trhlina] ovariorexia, natrhnutie vaječníka.
ovariosalpingectomia, ae, f. – [ovario- + g. salpinx vajíčkovod + g. ektomé vybrať] ovariosalpingektómia, chir. odstránenie vaječníka a vajčíkovodu.

ovariosteresis, is, f. – [ovario- + g. sterésis odstránenie] ovariosteréza, operačné vybratie va-ječníka.
ovariostomia, ae, f. – [ovario- + g. stoma ústa] ovariostómia, otvorenie vaječníka.
ovariotestis, is, m. – [l. ovarium vaječník- + l. testis semenník] ovotestis.
ovariotomia, ae, f. – [ovar- + g. tomé rez] ovariotómia, preťatie, resp. vybratie vaječníka al. nádoru
vaječníka.
Ovariotomia abdominalis – ovariotómia vykonaná cez brušnú stenu.
Ovaeriotomia vaginalis – ovariotómia vykonaná cez pošvu.
ovaritis, itidis, f. – [ovar- + -itis zápal] ovaritída, zápal vaječníka, ooforitída.
ovarium, i, n. – [l.] vaječník, ţenská pohlavná ţľaza. Je to kompaktný párový orgán podobný ovoidu
spošteného zo strán. Vonkajšia strana (facies lateralis) je obrátená k stene malej panvy, vnútorná
strana (facies medialis) je obrátená do panvovej dutiny a prikrytá abdominál-nym koncom
vajíčkovodu. Kraniálny pól (extremitas tubalis) je obrátený hore a trocha laterálne, a väzivovo
svalovým pruhom (plica suspensoria ovarii), je spojený s panvovou stenou. Riasou fimbria ovarica je
spojený s abdominálnym ústím vajíčkovodu. Kaudálny pól (extremitas uterina) je obrátený nadol a
trocha mediálne a pomocou povrazca zvaného chorda utero-ovarica je spojený s maternicovým
rohom. Zadný okraj v. je voľný (margo liber). Predým okrajom je ovárium pripojené na peritoneálnu
duplikatúru, kt. prebieha od maternice, plica lata uteri, a tvorí margo mesovaricus.
Veľkosť, tvar a povrch v. závisí od veku a funkčného stavu v. Najväčší je v. medzi 20. – 30. r., potom
sa pomaly zmenšuje, zreteľnejšie po klimaktériu. Na vrchole obdobia pohlavnej aktivity je 2,5 – 5 cm
dlhý, 1 – 3 cm široký a 0,6 – 1,5 cm hrubý a váţi 6 – 10 g. Individuálne rozdiely sú veľké. Povrch v. je
aţ do puberty hladký, v období pohlavej aktivity hrboľatý následkom vyčnievajúcich hrbolčekov a
vkleslín od jaziev po ovulácii. Konzistencia v. je tuhá, farba sivoruţová, počas menštruácie
nafialovelá. Je prístupný palpačnému vyšetreniu a na pohmat je citlivý. Povrch v. je pokrytý
jednovrstvovým zárodočným kubickým aţ cylindrickým epitelom, kt. ostrou Farreho-Waldeyerovou
čiarou pri úpone k plica lata uteri prechádza do plochého epitelu peritonea. Pod epitelom je hustejšia
kôrová vrstva, zona corticalis, vnútri redšia dreňová vrstva (zona medullaris). Hranice medzi obidvoma
vrstvami nie je presná.
Zona corticalis je pod epitelom zahustená v tunica albuginea. V kôrovej vrstve sú folikuly v rôznom
stupni vývoja. Najmenej zrelé sú folliculi primarii. Sú to guľovité útvary s Ø 30 aţ 40 mm, kt. obsahujú
v strede mladú vajcovú bunku obklopenú plášťom drobných folikulo-vých buniek. Folikulové bunky
majú trofický a ochranný význam. Jednotlivé z prim. foliku-lov postupne dozrievajú a vyrastajú.
Zmnoţujú sa folikulové bunky tvoriace stratum granulo-sum, pričom vnútri sa utvára dutina (antrum
folliculi) vyplnená kvapalinou (liquor folliculi). Úplne vyvinutý folikul sa nazýva folliculus vesiculosus
Graafi. Meria 1,5 – 2 cm a vykleňuje sa nad povrch v. Vonkajšia vrstva (theca folliculi ext.) je väzivová
a obsahuje väčšie krvné cievy. Theca folliculi interna tvoria bunky skôr polyedrického tvaru s jemnými
krvnými cievami. Potom nasleduje stratum granulosum, z kt. vyčnieva na jednom mieste do dutiny
folikulu hrbolček (cumulus oviger). V strede tohto hrbolčeka je uloţené →vajíčko (oocyt s Ø 150 mm).
Povrch vajíčka pokrýva tenká blana (zona pellucida). Zrelý folikul praská v pra-videlných ~ 28-d
obdobiach (ovulácia). V. sa vyplaví z folikula a ním liquor folliculi, príp. stopa krvi. Krvácanie pri
ovulácii býva nepatrné, v osobitných prípadoch je väčšie a imituje extrauterinnú graviditu.
Prasknutý folikul kolabuje a bunky stratum granulosum, kt. v ňom ostali, sa zväčšujú, zmno-ţujú aţ
vyplnia prázdny priestor vo folikule a utvoria sprehýbanú vrstvu najprv sivoruţovú, potom ţltú, tzv. ţlté
teliesko (corpus luteum). Keď nenastane oplodnenie uvoľneného vajíčka, ţlté teliesko rýchlo zaniká
(corpus luteum menstruationis). Trvá len ~ 10 – 12 d, degeneruje a zmení sa na belavé corpus
albicans, kt. sa zmrašťuje na jazvu. Keď nastalo oplodnenie uvoľneného vajíčka a usídleniu v

maternici, corpus luteum sa zväčšuje aţ na 2 – 3 cm a udrţuje sa 3 – 4 mes. ako corpus luteum
graviditatis. Potom sa pomaly zmenšuje, ale zortváva aţ do konca gravidity. Aţ po pôrode sa mení na
corpus albicans a jazvu.
Dozrievanie folikulov a ovulácia sa začína v puberte a vyhasína v klimaktériu. Deje sa v pravidelných
28-d intervaloch, väčšinou 14. – 15. d po menštruácii. Vývoj folikulov riadi os hypotalamus-hypofýzaováriá.
Z folikulov, kt. sa nachádzajú vo v., dozrieva len nepatrná časť, ostatné zanikajú. Po klimaktériu sa
dozrievanie folikulov zastavuje, zvyšné folikuly i corpora lutea vo v. do 3 – 4 r. miznú a ostávajú len
zmraštené a zmenšujúce sa corpora albicantia.
Dreňová vrstva (zona vasculosa) obsahuje okrem fibrilárneho väziva snopce hladkého svalstva a
cievy, kt. vstupujú do v. Prívodné tepny bývajú špirálovito vinuté. Ţily sú pri margho mesovaricus a
tvoria splete. Prítomnosť hladkého svalstva, vinutý priebeh tepien a ţilové splete svedčia o moţnosti
turgescencie. V dreňovej vrstve sa vyskytujú aj epitelové zvyšky kanálikov prvoobličky (rete ovarii) a
zhluky chromafinných buniek. Z týchto buniek môţu vznikať charakteristické nádory.
Po odstránení jedného v. nastáva vplyvom gonadotropínov (negat. spätná väzba) kompenzač-ná
hypertrofia druhého v., kt. sa prejaví pribúdaním folikulov, ţltých teliesok a najmä strómy.
Cievy a nervy – v. vyţivuje a. ovarica z brušnej aorty, kt. je obdobná ako a. testicularis, a r. ovaricus z
a. uterina. Obidve tepny sa spájajú v híle v. a vysielajú 10 – 12 vetvičiek, kt. v kôrovej vrstve tvoria
perifolikulárne siete. Ţilová krv odteká najmä do v. ovarica (a ňou vpravo do v. cava inferior, vľavo do
v. renalis sinistra), menšia časť do maternicových ţíl. Lymfatické cievy sa zbierajú z hílu v. a pozdĺţ
vasa ovarica ústia do lnn. lumbales. Nervové vlákna obsahujú sympatikové a vágové vlákna,
vychádzajúce z plexus coeliacus a pozdĺţ a. ovarica sa dostávajú do v. Senzitívne vlákna idú do L 1–3.
Poloha v. u stojacej ţeny je zvislá al. mierne sklonená. U nullipar je v. uloţený v malej panve v ploche
peritoneálnej priehlbinke pri laterálnej stene malej panvy (fossa ovarica). Fossa ovarica leţí pod
rozdelením a. iliaca communis a je ohraničená dorzálne vasa iliaca interna a ureterom, zhora vasa
iliaca externa, spredu plica lata uteri. Cez mediálnu stranu v. sa kladie horná časť plica lata uteri
(mesosalpinx) s abdominálnym koncom vajíčkovodu. Zvyšnú časť v. pokrývajú črevné slučky. U
multipar vklesáva v. hlbšie a dozadu do tzv. Claudiovej jamky. Táto jamka je vpredu ohraničená vasa
iliaca interna a ureterom, dorzálne kríţovou kosťou.
V. udrţuje v jeho polohe peritoneálna riasa, mesovarium, kt. ho spája s plica lata uteri, a ria-sou plica
suspensoria ovarii. Chorda uteroovarica fixačný význam nemá. Napriek tejto fixácii je v. dosť
pohyblivý. Jeho pohyblivosť závisí najmä od polohy uteru, náplne močového mechúra a konečníka.
Obr. Vaječník (vľavo) a folikuly (vpravo). 7 – hilum
ovarii (miesto vstupu a výstupu vaječníkových ciev,
miesto pripojenia mezovária); 10 – margo liber (voľný
okraj, protiľahlý vaječníkovému hílu); 14 – tunica
albuginea (tenké puzdro zo zahusteného väziva na
povrchu ovária pod povrchovým, ,,zárodočným“
epitelom; 16 – cortex ovarii (kôra ovária, kt. obsahuje
folikuly rozličnej zrelosti); 17 – medulla ovarii (dreň
ovária bohatá na cievy); 18 – folliculi ovarici primarii
(prim. vaječníkové folikuly bez priesvitu, zloţené z
ovocytu, obklopené jedno vrstvovým epitelom
folikulových buniek; 19 – folliculi ovarici vesiculosi
(Graafove folikuly, zrelé folikuly s dutinou vyplnenou
likvorom); 20 – theca folliculi (špecifické obalové tkanivo

folikula); 21 – theca externa (vonkajšia vláknitá vrstva theca folliculi); 22 – theca interna (vnútorná,
cievnatá vrstva bohatá na bunky; 23 – epithelium folliculare (stratum granulosum, viacvrstvová
výstelka folikula tvorená folikulovými bunkami; 24 – cumulus oophorus (cumulus ovifer, obsahuje
vajíčko obklopené folikulovými bunkami); hrbolček, kt. vyčnieva do dutiny folikula vyplenenej
likvorom; 25 – ovocytus (vajíčko)
Má generačnú a vegetatívnu funkciu. Generačná funkcia spočíva v tvorbe →vajíčok schopných
oplodnenia, vegetatívna funkcia v tvorbe →estrogénov a →gestagénov (progesterón), ako aj
malého mnoţstva androstendiónu. Vegetatívnu funkciu v. riadi gonadotropíny: ich vplyvom sa
uskutočňuje ovariálny cyklus, kt. zahrnuje procesy zrenia folikula (produkcia estrogénov), ovulácie a
tvorbu ţltého telieska (produkcia progesterónu); →menštruačný cyklus (→cyklus).
Insuficiencia v. môţe byť prim. (napr. pri hypoplázii v.) al. sek. (hypofýzovo-hypotalamická,
psychogénna). Pri generačnej insuficiencii ide o poruchu zrenia, ruptúra, ovulácia a tvorba corpus
luteum), pri vegetatívnej insuficiencii o najvyšší stupeň nedostatočnosti s chýbaním syntézy
ţenských pohlavných hormónov a atrofiu maternice, pošvy, vulvy a prsníkov.
K anomáliám v. patrí ovarium gyratum, hlboko rozbrázdené v. v starobe následkom jaziev po
prasknutých folikuloch. Prídavné v. (v 2 – 4 % prípadov) sa prejavujú ako drobné oválne telieska
okolo v. V. sa môţe nachádzať v ingvínovom kanáli, vo veľkých pyskoch ohanbia (ectopia ovarii).
Hypoplázia v. je zriedkavou formou ich prim. insuficiencie, kt. charakterizujú malé ováriá chudobné
na parenchým a redukcia al. chýbanie zárodočného epitelu. Prítomné prim. folikuly nereagujú na
gonadotropínu, tvorba estrogénov je zníţená al. chýba. Následkom je nedosta-točný vývoj genitálií
a sek. pohlavných znakov, hypergonadotropná amenorea, sterilita.
K nádorom vaječníka patria: 1. primárme epitelové nádory, ktoré tvoria vyše 70 % všetkých nádorov
vaječníka): serózne, mucinózne, endometroidové nádory, nádory z jasných buniek, benígne a
potenciálne malígne nádory, najmä cystadenóm, cystadenokarcinóm, Brennerov nádor, skupina
nediferenciovaných karcinómov v.; 2. prim. mezenchýmové (fibrómy) a zmiešané nádory (najmä
adenofibróm); 3. „sexcord“ nádory, kt. vychádzajú z pohlavnej lišty: ţenské (nádory z buniek
granulózy a theca folliculi), muţské (androblastómy) a zmiešané nádory (gynandroblastóm); 4.
nádory zárodočných buniek z nezrelých buniek (dysgerminóm, gyndrandroblastóm) al. embryového
(teratóm, dermoid, struma ovarii, embryový karcinóm, polyembryóm), resp. extraembryonálnych
buniek (endodermový sínusový nádor, malígny chorionepitelióm); metastatické sek. nádory, najmä
karcinóm prsníka, GIT (Krukenbergov nádor), karcinóm tela maternice.
Klin. obraz – nádory v. sa počiatku neprejavujú charakteristickými príznakmi, a to nezávisle od ich
dignity. Aţ pomerne neskoro sa dostavujú poruchy menštruačného cyklu, dysmenorea, príp.
krvácanie v postmenopauze (dominantý príznak pri nádoroch v. produkujúcich hormóny), neurčité
difúzne bolesti v podbruší, zväčšenie obvodu brucha a zmeny celkového stavu.
Dg. – určuje sa bimanuálnym vyšetrením, laváţou Douglasovho priestoru (la- váţová cystológia),
sonografiu, laparoskopiou, probatórnou laparotómiou, CT.
Dfdg. treba odlíšiť pravé nádory (blastómy) od cýst ovária, myóm maternice, normálnu a
extrauterinnú graviditu, nádory čreva.
Th. – kaţdý klin. zistený nádor v. sa má operačne odstrániť, pretoţe kaţdý tretí nádor v. je al. sa
môţe malígne zvrhnúť.
Ovarium masculinum – appendix testis.
®

Ovasterol (Merck & Co.) – estrogén; →estradiol.
®

Ovasterol-B (Merck & Co.) – estrogén; →estradiol.

®

Ovastol – estrogén; →mestranol.
®

Ovazyme →glukózaoxidáza.
®

Ovcon (Mead Johnson) – perorálny antikoncepčný prostriedok; zmes →etinylestradiolu a
→noretindrónu.
OVD – skr. angl. occlusal vertical dimension oklúzny vertikálny rozmer.
overenie – [l.] →verificatio.
®

Ovesterin – estrogén; →estriol.
®

Ovestin (Organon) – estrogén; →estriol.
®

Ovestin (supp. vag. a tbl. (N. V. Organon) – Estriolum 0,5 mg v 1 čapíku, resp. 1 al. 2 mg v 1 tbl.;
estrogén; estriol. Pouţíva sa v th. hypestrogenizmu (dyspareunia, suchosť, pálenie, prevencia
opakujúcich sa infekcií vagíny a dolných močových ciest, poruchy mikcie a mierna močová
inkontinencia, pred operáciu vagíny a po nej v postmenopauze).
ovex – syn. p-chlórfenyl p-chlórbenzénsulkfonát; chlórfensón; 4-chlórfenylester kys. 4-chlór®
benzénsulfónovej, C12H8Cl2O3S, Mr 303,16; (K 6451 ,
®
®
®
®
®
Estonmite , Genite 883 , Lethalaire G-58 , Mitran , Orthotran ,
®
®
®
Ovochlor , Ovotox , Ovotran ).
Ovex
®

Ovex (AFI) – estrogén; →estrón.
®

Ovex (Mead Johnson) – progestagén; →megestrolacetát.
®

Ovex B (A B Leo) – estrogén; →estradiolbenzoát.
ovi/o- – prvá časť zloţených slov z l. ovum vajce.
ovicidum, i, n. – [ovi- + l. caedere zabíjať] ovidícum, látka ničiaca vajíčka niekt. organizmov.
®

Ovicox – antibiotikum, kokcidiostatikum; →salinomycín.
oviductus, i, m. – [ovi- + l. ducere viesť] ovidukt, vajíčkovod, tuba uterina.
ovificatio, onis, f. – [ovi- + l. facere činiť] ovifikácia,
®

Ovifollin – estrogén; →estrón.
oviformis, e – [ovi- + l. forma tvar] oviformný, vajcovitý, podobný vajcu.
ovigenesis, is, f. – [ovi- + g. genesis vznik] ovigenéza, tvorba a vývoja vajíčka, oogenesis.
oviger, era, erum – [ovi- + l. gerere viesť] vajíčkovodový.
ovillus, a, um – [l.] hovädzi.
®

Ovin (Mead Johnson) – progestagén; →dimetisterón.
ovínadlá – fasciae, súvislé pruhy tkanín 4 – 20 cm široké, 5 – 10 cm dlhé, narezané al. utkané.
Tampónovacie stuhy (fasciae ad tamponationem) sú pruhy riedkej bavlnenej tkanivy al. na plocho
zloţené stuhy. Voľný koniec o. sa nazýva kauda (chvost),
druhý,
zavinutý kaput (hlava); kaput a kauda zvierajú
uhol o.
Zriedka sa pouţívajú dvojhlavé, príp.
trojhlavé
o. v tvare ,,T“.
Základom na zhotovenie ovínadlového
je obtáčka (fascia circularis), kt. vzniká

obväzu

obrútením o. okolo niekt. časti tela. Prvá obtáčka sa vykoná tak, ţe koniec kaudy sa priloţí pod ňu.
Tento vyčnievajúci cíp sa prehne pod ďalšiu obtáčku. Tým vzniká tzv. poistka, zamedzujúca
šmýkaniu o. pri ďalšej manipulácii. O. sa drţí vţdy v pravej ruke s uhlom o. otvoreným k sebe a
navíja sa na telo smerom od seba. O. sa navíja pod ľahkým tlakom kt. však nesmie porušiť krvný
obeh v obväzovanej časti tela. Po priloţení začiatočnej obtáčky sa postupuje s ďalším navájaním o.
podľa druhu obväzu. Pri špirálovom postupe vzniká hoblinový obväz (dolabra). Jestvujú tri typy
tohto obväzu: 1. dolabra serpens – riedky (plazivý) závit, pri kt. nasledujúca obtáčka neprekrýva
prechádzajúcu obtáčku (obr. 1); 2. dolabra currens – hustý (tesný) závit, pri kt. nasledujúca obtáčka
čiastočne prekrýva predchádzajúcu obtáčku v rozsahu jednej aţ 2/3 šírky o. (obr. 2); 3. dolabra
reversa – prekladaný závit, pri kt. sa pri kaţdej obtáčke rotuje o. okolo pozdĺţnej osi o 180° a pritom
sa o. prekladá. Podľa toho, či sa obväz navíja smerom vzostupným al. zostupným sa rozlišuje
dolabra ascendens a descendens (obr. 3).

ascendens (a)

Obr. 1. Dolabra serpens Obr.
2.
Dolabra
Obr. 3. Dolabra reversa ascendens (a)
et descendens (b)
et descendens (b)

currens

Ovínadlové obväzy hornej končatiny – zahŕňajú: klasový obväz prsta (→spica digiti), klasový
obväz palca (→spica pollicis), klasový obväz dlane, resp. chrbta ruky (→spica metacarpeorum),
klasový obväz ruky (→spica manus), klasový obväz ramena (→spica omae), klasový obväz
obidvoch ramien (→spica omae duplex), hviezdicový obväz (→stella dorsi). Ďalej sem patria:
Úplný rukavičkový obväz – chirotheca completa, začína sa kruhovou obtáčkou pri hrote jedného
prsta, pokračuje sa technikou dolabra currens k báze prsta, zakladá sa spika prsta (chirotheca
dimidia). Obtáčkou od zápästia sa prejde na ďalší prst, kt. sa zavinie rovnako. Po obviazaní
všetkých prstov sa ukončí obväz cirkulárnou obtáčkou zápastia.
Zavinutie prstov ruky – involutio digitorum et manus completa, samostatne sa ovíja kaţdý prst ako
pri chirotéke vrátane palca a potom sa pripája zakrytie dlane a chrbta ruky samostatnými obtáčkami
al. sa dopĺňa klasový obväz dlane a chrbta.
Hoblinový obväz predklaktia – dolabra antebrachii, dá sa
vykonať všetkými spôsobmi dolabry, najpevnejšia a
najjjednoduchšia je dolabra currens ascendens obr. 4).
Obr. 4. Dolabra antebrachii

Korytnačkový obväz lakťa →testudo cubiti.
Hoblinový obväz ramena – dolabra brachii, platia pri nej rovnaké pravidlá ako pri dolabra
antebrachii.

Zavinutie hornej končatiny – involutio brachii, predstavuje postupné obviazanie celej hornej
končatiny od prstov aţ cez pleco. Na to sa pouţívajú vyššie opísané spôsoby zavinutia jednotlivých
častí končatiny.
Desaultov obväz – patrí najzloţitejším obväzom, napriek tomu sa pouţíva často. Zákl. funkciou je
imobilizácia hornej končatiny prichytením k hrudníku. Pred začatím obväzu treba ošetriť pazuchu
vloţením vatovej podušky s jemným zásypom, kt. má zabrániť macerácii koţe a odsávať pot z
pazuchy. Poduška sa priloţí do pazuchy, príp. sa prichytí jednou obtáčkou vedenou zozadu pod
axilu dopredu a nahor na postihnuté rameno. Zákl. obtáčky majú prichytiť rameno k hrudníku al.
podporiť predlaktia vo funkcii závesu. Preto sa prvá
obtáčka vedie zozadu po hrudníku pod zdravú axilu
cez prednú stenu hrudníka okolo ramena priloţeného k
hrudníku opäť zozadu do zdravej pazuchy a ďalej
šikmo nahor na postihnuté rameno. Pokračuje sa po
zadnej strane ramena dole pod predlaktie a späť na
postihnuté rameno (obr. 5).
Obr. 5. Desaultov obväz

Desaultov obäz modifikovaný podľa Záhradníčka – lakeť postihnutej strany smeruje šikmo
dopredu a laterálne v abdukcii a ventrálnej flexii 60°. Obväz sa začína
podloţením ramena a predlaktia poduškou naplnenou vatou. Poduška sa
prichytí niekoľkými obtáčkami idúcimi cez postihnuté rameno a pokračuje
ako pri Desaultovom obväze. Na zlepšenie úpravnosti obväzu sa môţe
najprv navliecť na telo široký hadicový obväz tak, ţe na postihnutú končatinu
sa vopred pripraví otvor, ktorým ho prevliekame. Na zdravom ramene sa
okraje dočasne zošpendlia, po ukončení obväzu sa okraje prevlečú a fixujú
pruhmi náplasti (obr. 6).
Obr. 6. Desaultov obvaz modifikovaný podľa Záhradníčka; →Valpeauov obväz

Ovínadlá dolnej končatiny – zahrňujú: klasový obväz palca nohy (→spica hallucis), strmeň nohy
(→stapes), klasový (sandálový) obväz nohy (→spica pedis), korytnačkový obväz päty (→testudo
calcanei).
Zavinutie nohy – involutio pedis, sa podobá korytnačkovému obväzu. Ovínadlo sa prikladá voľným
koncom k chrbtu nohy a prehne cez prsty na chodidlo a pridrţí sa. Niekoľko prehnutí, kt. úplne
zakryjú všetky prsty, chrbát i
stupaj, sa spevní obtáčkami
klasového obväzu nohy, kt sa
ukončí nad obidvoma členkami
(obr. 7c).
7. Zľava: dolabra cruris, testudo
genus – inverzná a reverzná forma
a dolabra femoris

Obväz predkolenia – dolabra cruris, pre rýchlu zmenu priemeru obväzovanej oblasti na hranici
dolnej a strednej tretiny predkolenia je vhodná dolabra reversa ascendens. Pouţíva sa aj
modifikovaný klasový obväz s pruţným o. Prvú obtáčku nad členkom treba priloţiť presne aj s
poistkou, aby sa celý obväz nešmýkal (obr. 7a).
Korytnačkový obväz kolena →testudo genus.
Obväz stehna – dolabra femoris, vhodná je ascendentná forma dolabra reversa al. klasový obväz.
Aby sa o. nešmýkal, treba presne prikladať jednotlivé obtáčky (obr. 7d).
Klasový obväz bedra →spica coxae.
Klasový obväz obidvoch bedier →spica coxae duplex.
Zavinutie dolnej končatiny – involutio extremitatis inferioris, zhotovuje sa
podobne ako na hornej končatine. Začína sa zavinutím nohy a pokračuje testudo
calcanei, dolabra reversa cruris, testudo genus, dolabra reversa femoris a spica
coxae ascendens (obr. 8).

Obr. 8. Involutio extrremitatis inferioris

Ovínadlové obväzy hrudníka – zahrňujú hviezdicový obväz chrbta (→stella dorsi), hviezdicový
obväz prsníka (→stella pectoris), zavinutie hrudníka (→quadriga), podporný záves prsníka
(→suspensorium mammae) a obojstranný podporný záves prsníka (→suspensorium mammae
duplex).
Ovínadlové obväzy brucha
Obväz brucha – fascia abbominis, zhotovuje sa ako dolabra currens descendens jednotlivými
kruhovými obtáčkami. Obväz má tendenciu zošmyknúť sa, preto sa dopĺňa osmičkovými túrami ako
pri spica coxae, descendens al pred začatím obväzu sa naloţia cez obidve plecia dva pruhy
ovínadla v tvare trákov na chrbte skríţených. Ich voľné konce
na prednej a zadnej strane postupne pruchychtia medzi
cirkulárne obtáčky. Podobne moţno upevniť aj obväz hrudníka
(vinculum Sostrati)(obr. 9).

Obr. 9. Fascia abdominis

Klasový obväz perinea →spica perinei.
Y-obväz perinea – funda perinei, začína sa kruhovou obtáčkou okolo brucha vo
výške spina iliaca anterior superior, pruh vonkajšieho ovínadla sa pozdlţne
rozstrihne na obidvoch koncoch tak, ţe vzikne prakový obväz. Neroztrhnutá časť
sa priloţí na perineum, obidva rozthrnuté konce vzadu i vpredu vedieme

divergentne do strán a priviaţeme k pásu. Podobne moţno zhotoviť obväz v tvare ,,T“, pri ňom však
na voľnom pruhu natrhneme len jeden koniec,kt. sa vzadu pripevní k pásu. Obidva predné
roztrhnuté konce sa vedú opäť šikmo slabinou k pásu (obr. 10).
Obr. 10. Funda perinei

Obväz hrádze →spica perinei.
Ovínadlové obväzy hlavy a krku
Hippokratova čiapka – mitra Hippocratici, fascia capitis, pouţíva sa na zakrytie vlasatej časti hlavy.
Pri pouţití jedného o. sa prikladá obväz najprv v pozdĺţnej ose
hlavy postupne od stredu do strán, aby sa úplne zakryla vlasatá
časť hlavy. Potom sa cirkulárnymi obtáčkami vedenými spredu
pri nadočnicových oblúkoch a vzadu v záhlaví pod protuberantia
occipitalis dokončí. Pri pouţití dvoch o. jedným sa vykonávajú
cirkulárne obtáčky fixujúce pozdĺţne túry pomocou druhého o.
Obväz sa zhotovuje z dvojhlavého o., kt. obidve hlavy sa poloţia
na čelo a rozvíjajú sa cirkulárne dozadu. Tam sa prekríţia a ďalší
postup je rovnaký ako pri technike zhotovovania z 2 o. (obr. 11)
Obr. 11. Hippokratova čiapka

Ohlávkový obväz – capistrum simplex, jeho úlohou je kryť líca, spánok, čelo al. temeno hlavy.
Pouţíva sa na krytie a spevnenie brady. Začína sa kruhovou obtáčkou hlavy ako pri Hippokratovej
čiapke smerujúcou od zdravej k postihnutej strane, druhá obtáčka sa vedie nad uchom postihnutej
strany, potom šikmo nadol do záhlavia, pod uchom zdravej strany pod bradu a pred ušnicu
postihnutej strany. Pokračuje sa šikmo za zdravú ušnicu do
záhlavia a pozdĺţ dolného okraja sánky cez bradu pod
ucho zdravej strany do záhlavia. Odtiaľ opäť pod bradu a
pred uchom zdravej strany na temeno, šikmo dozadu nad
uchom posithnutej strany do záhlavia, pod bradu a späť do
postihnutého líca k temenu hlavy. Napriek tom, ţe ide
o jednostranný obväz, je čiastočne zakrytá aj druhá strana.
Zloţitosťou obväzu sa však dosahuje jeho značná pevnosť
(obr. 12).
Obr. 12. Capistrum simplex

Dvojitý ohlávkový obväz – capistrum duplex, je jednoduchší ako ohlávkový obväz a jeho
výsledkom je kompletné krytie hlavy vrátane brady, s vynechaním časti tváre s obidvoma očami a
nosom. Voľné ostávajú aj obidve ušnice. Jednotlivé obtáčky sa začínajú nad jednou ušnicou, pred
temeno hlavy pred druhú ušnicu, ďalej pod bradu a pred prvú ušnicu. Opäť cez temeno nad druhú
ušnicu, do zátylia, odtiaľ na bradu a po tvári nahor na temeno a opäť do záhlavia, pod pravú ušnicu,
pozdĺţ sánky na líce a temeno hlavy. Ďalšími obdobnými obtáčkami sa obväz
ukončí. Všetky sa musia navzájom prelínať, aby sa obväz nešmýkal. Preto je
vhodné pripravovať ho z ušších o., najlepšie šírky 4 – 5 cm (obr. 13).
Obr. 13. Capistrum duplex

Čepcový obväz →segmentum capitis.
Uzlový obväz – fascia nodosa, na jeho zhotovenie je vhodné dvojhlavé o. Jeho stred sa poloţí na
spánok zdravej strany a kruhovo sa obviaţe hlavu. Nad postihnutým spánkom sa obidva konce
prekríţia. Jedna časť sa vedie cez temeno pred uchom pod bradu späť k uzlu, druhá ide opačne
pod bradou cez temeno späť k uzlu. Tu sa obidve hlavy o. opäť prekríţia. Obväz sa v mieste
prekríţenia podkladá, aby sa zvýšil tlak na temporálnu oblasť, pretoţe hlavnou indikáciou tohto
obväzu je kompresia a. temporalis pri krvácaní z mäkkých lebkových pokrývok. Uzlov môţe byť
niekoľko (obr. 14a).
Obväz jedného oka – monoculus, pri obväzovaní pravého oka sa o. drţí obvyklým spôsobom v
pravej ruke a obtáčky idú zľava doprava. Pri obväzovaní ľavého oka je lepšie hlavu o. drţať v ľavej
ruke a obtáčky smerovať opačne. Začina
sa jednou kruhovou obtáčkou okolo hlavy.
Ďalšie túry postupne zakrývajú postihnuté
oko idú nad očnicou zdravej strany a pod
ušnicou postihnutej strany. Obväz sa
ukončuje kruhovou obtáčkou (obr. 14b).
Obr. 14. Fascia nodosa a monoculus

Obväz obidvoch očí – binoculus, najprv sa vykoná kruhová obtáčka hlavy, potom sa o. vedie po
temene a čele nadol šikmou túrou, kt. kryje ľavé oko a smeruje do záhlavia pod pravé ucho. Ďalej
sa obtáčkou zdola nahor prekrýva pravé oko. Obidve obtáčky sa kríţia na korene nosa. Ďalšie
postupne dokončí krytie obidvoch očí. Ukončenie je opäť kruhovou obtáčkou. Je vhodné ponechať
obidve ušnice (obr. 15a).
Obväz krku a šije – fascia colli, zákl. obtáčky sa vedú podobne ako pri dolabra currens descendens
napriek tomu, ţe môţu byť nepríjemné a pri väčšom utiahnutí škrtiť. Aby sa obväz nešmýkal, je
vhodné pripojiť osmičkové obtáčky hrudníka al. niekoľko šikmých obtáčok okolo temennej oblasti
hlavy (obr. 15b).

Obr. 15. Binoculus a fascia colli (b)

Prakový obväz nosa – funda nasi, pevný pruh o. z obidvoch koncov sa pozdĺţne rotrhne. Stred o.
sa poloţí na hrot nosa. Obidva dolné konce sa vedú nad obidvoma ušnicami a zviaţu sa na temene
hlavy, horný sa vedie pod ušnicami a zviaţu sa v záhlaví (obr. 16a).
Prakový obväz brady – funda mandibulae, zhotoví sa podobne ako funda nasi (obr. 16b).

Obr. 16. Funda nasi (vľavo) a funda mandibulae (vpravo)

Osmičkový obväz záhlavia a šije →spica colli et capitis.
®

Oviol – kombinácia dezogesterolu s estrogénom etinylestradiolu, pouţíva sa v th. porúch
menštruačného cyklu.
®

Ovorestat – kombinácia etinylestradiolu a lynestrenolu, kt. sa pouţíva pri poruchách menštruačného
cyklu.
oviparitas, atis, f. – [ovi- + l. parere rodiť] oviparita, kladenie vajec.
ovipositio, onis, f. – [ovi- + l. ponere poloţiť] ovipozícia, poloha vajíčka.
®

Ovisot – cholínergikum; →acetylcholínchlorid.
®

Ovitelmin (Cilag-Chemie) – anthelmintikum; →mebendazol.
®

Ovochlor – miticídum; →ovex.
®

Ovocyclin (Ciba) – estrogén; →estradiol.
®

Ovocyclin Benzoate (Ciba) – estrogén; →estradiol.
®

Ovocyclin Dipropionate (Ciba) – estrogén; →estradiol.
®

®

Ovocyclin-M a Ovoceclin-MB (Ciba) – estrogén; →estradiolbenzoát.
®

Ovocylin (Ciba) – estrogén; →estradiol.
ovocytus, i, m. – [ovo- + g. kytos bunka] ovocyt, vajcová bunka, oocyt.
ovoester – syn. astaxantín.
ovogenesis, is, f. – [ovo- + g. genésis vznik] ovogenéza, vývoj vajíčka, oogenéza.
ovogeneticus, a, um – [ovo- + g. genésis vznik] ovogenetický, vo vzťahu k vývoju vajíčka.
ovogonium, i, n. – [ovo- + g. goné plodné semeno] ovogónia, oogónia, primitívne vývojové štádium
samičej gaméty.
ovoidalis, e – [ovo- + g. eidos podoba] ovoidný, vajcovitý, podobný vajcu.
®

Ovol (Armour Pharm.) – antiflatulencium; →simetikón.
ovolaktovegetarianizmus – [ovo- + l. lac mlieko + vegetarianizmus] diéta obmedzená na vajíčka,
mlieko a mliečnej produkty a rastlinnú stravu, vylučujúca potraviny ţivočíšneho pôvodu.
ovolemma, tis, n. – [ovo- + g. lemma pošva] ovolema, oolema, bunková blana vajíčka.
ovomucín – glykoproteín z vajcového bielka.
ovomukoid – glykoproteín odvodený z vajcového bielka.
ovonucleus, i, m. – [ovo- + l. nucleus jadro] ovonukleus, vajcové jadro.
ovoplasma, tis, n. – [ovo- + g. plasma hmota] ovoplazma, cytoplazma vajíčka.
®

Ovoresta (Organon) – progestagén; →lynestrenol.
®

Ovotox – miticídum; →ovex.
®

Ovotran – miticídum; →ovex.
ovotransferín – syn. konalbumín, glykoproteín viaţuci ţelezo vo vajcovom bielku s vlastnosťami
podobnými transferínu. Líši sa od ovalbumínu niţšou teplotou termickej koagulácie; →transferín.

®

Ovo-Vinces (Wolff) – estrogén; →estriol.
®

Ovral – kombinácia etinylestradiolu s →norgestrelom.
®

Ovrette (Wyeth) – progestagén; →norgestrel.
®

O-V Statin (Squibb) – antimykotikum; →nystatín.
ovotestis, is, m. – [ovo- + l. testis semenník] obojetná pohlavná ţľaza s tkanivom vaječníka
a semenníka.
ovovegetarianizmus – [ovo- + vegetarianizmus] diéta obmedzená na vajíčka a rastlinnú stravu,
vylučujúca potraviny ţivočíšneho pôvodu.
ovovitelín – vitelín.
ovoviviparitas, atis, f. – [ovo- + l. vivus ţivý + g. parere rodiť] ovoviviparita, vajcoţivorodosť, plodenie
prostredníctvom vajíčok vyliahnutých vnútri organizmu.
®

Ovrette – norgestrel.
ovsienka obyčajná →Leucaspius delineatus.
ovulácia – [ovulatio] záverečná fáza série udalostí, kt. sa začali následkom zvýšenej produk-cie
gonadotropínov a končia sa uvoľnením zrelého fertilizovaného →vajíčka z Graafovho folikula. O.
indukuje náhle uvoľnenie gonadotropínov z hypofýzy. Faktor, kt. naštartuje ich vyplavenie môţe byť
vonkajší al. vnútorný. Podľa toho sa ţivočíchy delia na reflexné a spontánne ovulátory. Pri relexných
ovulátoroch (králik, mačka, norka, fretka) sa ovulácia indukuje prevaţne stimuláciou genitálií. Tieto
podnety sa prenášajú neurogénne z receptívnych kopulačných oblastí do hypotalamu, kde stimulujú
uvoľnenie LH a FSH. Hormóny ovária len podporujú sexuálnu receptivitu. Pri spontánnych
ovulátoroch (potkan, morča, ovca, krava, primáty) spúšťací faktor predovulačného vzostupu
produkcie gonadotropínov sú zmeny endogénnych ovariálnych steroidov, kt. sprevádzajú vývoj
folikula. Steroidné hormóny pri nich podporujú aj sexuálnu vnímavosť.
Vzostup produkcie gonadotropínov je odpoveďou na dlhodobú pozit. spätnú väzbu estradiolu. Táto
pozit. spätná väzba je signálom pre mozog a hypofýzu o tom, ţe folikul dosiahol zrelosť. Samotný
vzostup gonadotropínov však ešte nezaručuje ovuláciu. Ak sa ovulácia dostaví skôr neţ folikul
dosiahne svoju zrelosť a schopnosť uvoľniť vajíčko, nastáva luteinizácia granuló-zových buniek bez
uvoľnenia vajíčka (sy. luteinizovaného neprasknutého folikula, LUF).
Vyplavenie gonadotropínov ukončuje syntézu estrogénov. Tékové bunky sa menia z tkaniva
produkujúceho androgén na tkanivo secernujúce progesterón (predovulačné vyplavenie
progesterónu).
V predovulačnom folikule niekoľko min po vzostupe LH nastávajú cievne zmeny. Dilatácia
mnohovrstvohých kapilárnych spletí vnútri téky má za následok hyperémiu, kt. je predohrou
ovulácie. Ide následok rýchleho lokálneho vyplavenia histamínu, príp. aj ďalších kinínov. Zvýšenie
perfúzie krvi ováriami vyvolané poklesom cievneho odporu sa zjavuje pribliţne 6 h po začiatku
vzostupu LH. Zvýšená permeabilita kapilár a vén v tomto období vyvoláva zvýšenie objemu
medzibunkovej tekutiny.
Po o. vzniká corpus luteum; →žlté teliesko.
ovulatio, onis. f. – [l. ovulum vajíčko] →ovulácia.
®

Ovulen – kombinácia →etynodiolu a →mestramolu.
ovulum, i, n. – [l. ovum vajce] vajíčko.

Ovulum Nabothi – retenčná cysta na maternicovom hrdle, vzniká prerastaním dlaţdicového epitelu
cez ústie cervikálnych ţliaz.
ovum, i, n. – [l.] vajce.
®

Ovysmen (Ortho-Cilag) – kombinácia progestagénu →noretindrónu s estrogénom →etinylestradiolom, perorálny antikoncepčný prostriedok.
Owenove čiary – [Owen, Richard sir, 1804 – 1892, angl. anatóm a paleontológ] syn. Salterove čiary,
pruhy prebiehajúce na pozdĺţnom reze, kt. znázorňuje koronárny a koreňový dentín, ako výraz
niekoľkodňového oneskorenia kalcifikačných fáz, z kt. kaţdá trvá ~ 4 d..
Owrenova choroba – [Owren, Paul Arnor, *1905, nór. hematológ] deficit koagulačného faktora V.
®

Oxabel (Sarva) – antibiotikum; →oxacilín.
oxaceprol – trans-1-acetyl-4-hydroxy-L-prolín, C7H11NO4, Mr 173,17; derivát hydroxyprolínu,
®
®
®
®
antiflogistikum (AHP 200 , CO 61 , Jonctum , Tejuntivo ).
Oxaceprol

oxacilín – syn. oxazocilín; kys. [[(5-metyl-3-fenyl-4-izoxazolyl)karbonyl]amino]-3,3dimetyl-6,7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptánkarboxylová;
kys.
(3,6-fenyl-5-metyl-4izoxazolkarboxamido)-penicilínová, C19H19N3O5S, Mr 401,44; polosyntetické antibiotikum
penicilínového typu zo skupiny izoxazolylových
penicilínov, kt. sú odolné proti penicilináze a preto sa
pouţívajú pri infekciách vyvolaných zlatými stafylokokmi
produkujúcimi penicilinázu, rezistentnými voči iným zákl.
anbitiotikám.
Oxacilín

Po podaní op. o. sa resorbuje 66 % a max. koncentráciu v plazme dosahuje za 1 h. Prítomnosť
potravy v ţalúdku zniţuje jeho vstrebávanie. Po podaní i. m. sa max. koncentrácia v plazme
dosahuje uţ za 30 min. Biol. t0,5 po i. v. je ½ h, po poraní p.o. 1 h, u novorodencov je dlhší. O. a jeho
metabolity sa vylučujú močom, malá časť ţlčou. Močom sa vylučuje po podaní p. o. 33 %, po i. v.
podaní 50 % denne O. prechádza placentovou membránou a vylučuje sa do materského mlieka.
Indikácie – infekcie vyvolané stafylokokmi produikujúcimi penicilinázu, kt. sú reziostentné voči
penicilínu G a V, ako aj zmiešané streptokokovo-stafylokokové infekcie.
Kontraindikácie – alergické reakcie na penicilíny a cefalosporíny. Opatrnosť je ţiaduca u pacientov
s akouikoľvek alergiou v anamnéze a pri ťaţkej hepatopatii a nefropatii.
Nežiaduce účinky – alergické reakcie, prevaţne koţné; poruchy zo strany GIT (bolersti ţalúdka,
vracanie, nevoľnosť); poruchy pečeňových funkcií, ojedinele poruchy krvotvorby a obličkových
funkcií.
Interakcie – plazmatické koncentrácie o. zvyšuje probenecid. O. pôzobí synergicky s aminoglykozidovými antibiotikami a amicilínom, zniţuje resorpciu fenytoínu a účinnosť antikon-cepčných
prostriedkov.
Dávkovanie – je individuálne. Parenterálne sa podáva 400 – 200 mg/kg/d, deťom < 40 kg 40 – 100
mg/kg/d i. m., veľmi pomaly i. v. al. v krátkodobej infúzii. Podáva sa v 4 rozdelených dávkach. Ri
ťaţších infekciách sa dávky zvyšujú aţ na 30 g/d. U novorodencov sa parente-rálne podáva 25

mg/kg v 4 čiastkových dávkach. Pri zníţenej funkcii obličiek netreba dávky upravovať, len pri zlyhaní
obličiek sa nepodávajú vysoké dávky.
®

®

Prípravky – sodná soľ monohydrát C19H18N3NaO5S, penicilín P-12 – BRL 1400 , Bactocill ,
®
®
®
®
®
Bristopen , Cryptocillin , Micropenin , Oxabel , Oxacilin Léčiva cps., inj. sicc., plv pro susp.,
®
®
®
®
®
®
Penstapho , Penstaphocid , Oxacillin , Prostaphlin , Resistopen , Stapenor ).
®

Oxacycline (Crookes Vet.) – antibiotikum; →oxytetracylín.
oxadiazón

–

3-[2,4-dichlór-5-(1-metyletoxyfenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2 (3H)-ón,
C15H18Cl2N2O3, Mr 345,22; selektívne preemergentné herbicídum
®
®
(RP 17623 , Ronstar ).
Oxadiazón

oxaflozan – 4-(1-metyletyl)-2-[3-(trifluórmetyl)fenyl]morfolín, C14H18F3NO, Mr 73,30; netricyklické
®
®
antidepresívum (hydrochlorid C14H19ClF3NO – CERM-1766 , Conflictan ).
Oxaflozán

oxaflumazín – 10-[3-[4-[2-(1,3-dioxan-2-yl)etyl]-1-piperazinyl]propyl]-2-(trifluórmetyl)-10H-fenotiazín,
C26H32F3N3O2S, Mr 507,63; antipsychotikum (disukcinát
®
®
C35H44F3 – N3O10 – SD 270-31 , Oxaflumine ).
Oxaflumazín

®

Oxaflumine (Diamant) – antipsychotikum; →oxaflumazín.
oxafuradén – antibiotikum; →nifuradén.
®

Oxaine (Wyeth) – miestne anestetikum; →oxetazaín.
oxakarbazepín – 10,11-oxo-karbamazepín, antiepileptikum. Je to derivát karbamazepínu
s oxoskupinou na C10, kt. sa pomalšie metabolizuje na inaktívny trans-diolkarbazepín a má menej
neţiaducich účinkov, ako je nauzea, bolesti hlavy a ospalosť. Podáva sa pri komplexnej parciálnej
®
epilepsii v dávke 300 – 180 mg/d (Trileptal ).
oxal- – prvá časť zloţených slov z l. acidum oxalicum kys. šťavelová al. oxalatum šťavelan.
oxalacetát – anión, ester al. soľ kys. acetoctovej.
oxalaemia, ae, f. – [oxal- + g. haima krv] oxalémia, koncentrácia kys. šťavelovej v krvi.
oxalaldehyd – syn. glyoxal.
oxalamid – syn. oxamid.
oxalát – soľ, anión al. ester kys. šťavelovej.
®

Oxaldin – fluórované chinolónové antibiotikum; →ofloxacín.

®

Oxalid – oxyfénbutazón.
Oxalidaceae – kysličkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, prevaţne bylín so striedavými, dlaňovito
zloţenými listami. Pravidelne a obojpohlavné kvety sú päťpočetné. Plodom je bobuľa al. tobolka. V
tônistých lesoch rastie kyslička obyčajná (Oxalis acetosella). Iné druhy rodu kyslička sa pestujú ako
,,ďatelinové štvorlístky“. Kyslička hľuznatá (Oxalis tuberosa) sa pestuje v Juţ. Amerike pre
škrobnaté hľuzy.
oxalismus, i, m. – [oxal- + -ismus] oxalizmus, nadmerné produkcia šťavelanov a ich nadmer-né
vylučovanie močom; →oxaluria.
oxalosis, is, f. – [oxal- + -osis stav] oxalóza, chorobný stav charakterizovaný nadmerným ukladaním
šťavelanov v orgánoch, najmä obličkách; →oxaluria.
oxaluria, ae, f. – [oxal- + g. úron moč] →oxalúria.
oxalúria – [oxaluria] syn. hyperoxalúria, zvyšené vylučovanie oxalátov močom. Rozoznáva sa
enterická a prim. forma o. Vysoká koncentrácia oxalátov môţe podmieniť tvorbu močových
konkrementov; →urolitiáza.
oxalylchlorid – etándioyldichlorid, (COCl)2, Mr 126,93. bezfarebná dymivá kvapalina, prenikavého
zápachu. Silne dráţdi koţu, oči a dýchacie cesty.
oxalylmočovina – kys. parabánová, C3H2N2O3, Mr 114,06; kryštáliky rozp. v 20 d. vody a alkohole.
Oxalylmočovina

oxamarín – 6,7-bis[2-(dietylamino)etoxy]-4-metyl-2H-1-benzopyran-2-ón, C22H34N2O4, Mr 390,52;
derivát -pyrón, štruktúrne podobný sulmarínu, hemostatikum
®
®
(dihydrochlorid C22-H36Cl2N2O4 – MG-652 , Idro P ).
Oxamarín

oxametacín
metyl-1H-indol-3-acetamid,
C19indometacínu,
antiflogistikum

–

1-(4-chlór-benzoyl)-N-hydroxy-5-metoxy-2H17ClN2O4, Mr 372,81; derivát
®
®
(Dinulcid , Flogar ).

Oxametacín

oxamid – syn. etándiamid; oxalamid; diamid kys. šťavelovej; diamid kys. etándiovej, C 2H4-N2O2, Mr
88,07; v tele sa metabolizuje na kys. šťavelovú.
oxaminozolín – syn. rilmenidén.
oxamnichín – 1,2,3,4-tetrahydro-2-[[(1-metyletyl)amino]-metyl]-7-nitro-6-chinolínmetanol, C14H21N3O3,
®
Mr 279,34; anthelmintikum účinné proti schistozómam (UK 4271 ,
®
®
Mansil , Vansil ).
Oxamnichín

oxamóniumsulfát – syn. hydroxylamínsulfát.
®

Oxamycin – tuberkulostatikum; →cykloserín.
oxamyl – 2-(dimetylamino)-N-[[(metylamino)-karbonyl]-oxy]-2-oxoetánimidotiovej, C7H13-N3O3S, Mr
®
®
219,25; insekticídum, nematocídum, akaricídum (DPX 1410 , Vydate ).
O

O

(CH3)2NC–C=N–OCNCH3
SCH3

Oxamyl
®

oxanamid – 2-etyl-2-propyloxiránkarboxamid, C8H15NO2, Mr 157,21; anxiolytikum (Qua-jactin ).
C2H5
CH3CH2CH2CH – C – CONH2
\
/
O
Oxanamid
®

oxandrolón – 17-hydroxy-17-metyl-2-oxandrostan-3-ón, C19H30O3, Mr 306,43; androgén (Anavar ,
®
®
®
Lonavar , Provitar , Vasorome ).
Oxandrolón

®

Oxanid – anxiolytikum; →oxazepam.
oxantel – (E)-3-[2-(1,4,5,6-tetrahydro-1-metyl-2-pyrimidinyl)- etenyl]fenol,
®
C13H16N2O, Mr 216,28; analóg pyrantelu, anthelmintikum (CP 14445 ;
®
®
pamoát C49H48N4O8, exantelembonát – CP 14445-16 , Telopar , zmes s
®
pyrantelom 1:1 Quantrel ). Pamoát oxantelu – anthelmintikum účinné
proti trichuriáze.
Oxantel
®

Oxaphor – miestne antipruriginózum, 3-hydroxygáfor.
oxapiumjodid – syn. cyklópiumjodid.
®

Oxapro (Wyeth) – antiflogistikum;→oxaprozín.
oxapropániumjodid – N,N,N-trimetyl-1,3-dioxolan-4-metánamíniumjodid, C7H16INO2, Mr 273,13;
®
®
®
cholínergikum (2249 F , Vasodilatateur 2249F , Dilvasene ).
Oxapropániumjodid

oxaprotilín

–

-[(metylamino)metyl-9,10-etánantracén-9(10H)-eta-nol,
C20H23NO, Mr 293,41; antidepresívum (hydrochlorid C20H24ClNO – C®
49802-B-Ba ).

Oxaprotilín

®

oxaprozín – kys. 4,5-difenyl-2-oxazopropánová, C18H15NO3, Mr 293,33; antiflogistikum (Wy 21743 ,
®
®
®
®
Alvo , Durapro , Duraprost , Oxapro ).
Oxaprozín

®

Oxa-Puren – anxiolytikum; →oxazepam.
oxarbazid
–
antiastmatikum.

9-benzoyl-2,3,4,9-tetrahydro-6-metyl-1H-karboxol-3-karboxylová,

C21H19NO4;

®

Oxarmin – pouţíva sa pri zápaloch dýchacích ciest; →oxolamín.
®

Oxatotets – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxatomid – 1-[3-[4-difenylmetyl)-1-piperaxinyl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón, C27H30N4O;
antialergikum a antiastmatikum.
Oxatomid

oxazakort – syn. deflazakort.
®

Oxatone – činiaci prostriedok; obsahuje dihydroxyacetón.
Oxazepam Léčiva
→oxazepam.

®

tbl. (Léčiva) – Oxazepamum 10 mg v 1 tbl.; anxiolytikum, ataraktikum;

oxazepam – 7-chlór-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-fenyl-2H-1,4-benzodiazein-2-ón; 5-fenyl-3-hydroxy-7chlór-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ón, C15H11ClN2O2, Mr 286,74;
anxiolytikum, ataraktikum. Pouţíva sa pri stavoch úzkosti, psychického
napätia, podráţdenosti, pocitoch prepracovanosti a neschopnosti realizácie
pri neurózach.
Oxazepam

®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Wy 3498 , Abboxapam , Adumbran , Aplakil , Azutranquil , Bonare , Durazepam ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Enidrel , Hilong , Isodin , Lederpam , Limbial , Nesontil , Noctazepam , Oxanid , Oxa-Puren ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Oxazepam , Praxiten , Propax , Quilibrex , Rondar , Serax , Serenal , Serenid , Serepax ,
®
®
®
®
®
®
Seresta , Sigacalm , Sobril , Tazepam , Uskan , Zaxopam ).
oxazidión – syn. mofedión; 2-(4-morfolínmetyl)-2-fenyl-1H-inden-1,3(2H)-dión, C20H19NO3, Mr 321,38;
®
®
®
antikoagulans (LD 4610 , Amplidione , Transidione ).
Oxazidión

oxazocilín – syn. oxacilín.
oxazolam

–

syn.

oxazolazepam, 10-chlór-2,3,7,11-tetrahydo-2-metyl-11-fenyloxazolo-[3,2d][1,4]benzodiazepin-6-(5H)-ón, C18H17ClN2O2, Mr 328,80; anxiolytikum
®
®
(Serenal , Tranquit ).
Oxazolam

®

Oxcord – blokátor vápnikových kanálov; →nifedipín.
®

Oxedix (Labaz) – analgetikum, antimigrenózum; →oxetorón.
®

Oxedrine – adrenergikum, vazopresor; →synefrín.
oxeladín – 2-[(2-dietylamino)etoxy]etylester kys. -dietylbenzénctovej, C20H33NO4, Mr 335,47;
®
®
®
®
antitusikum (citrát C26H41NO10 – Pectamol , Pectamon , Paxeladine , Silopentol ).
C2H5
CH3CH2CCOOCH2CH2OCH2CH2N(C2H5)2

Oxeladín

oxendolón – 16-etyl-17-hydroxyestr-4-en-3-ón, C20H30O2, Mr 302,46; antiandrogén, pouţíva sa v th.
®
®
hypertrofie prostaty (TSAA 291 , Prostetin ).
Oxendolón

®

Oxepinac – antiflogistikum; →izoxepak.
,

,

oxetakaín – N,N -dimetyl-N,N -bis(1,1-dimetyl-2-fenyletyl)-2-hydroxyetyliminodiacetamid; miestne
anestetikum. Je to jedno z najúčinnejších povrchových anestetík, a to aj v kyslom prostredí ţalúdka.
®
®
Pouţíva sa spolu s antacídmi pri dyspepsiách a proti bolestiam GIT (Anacid comp. , Muthesa ).
2-oxetanón – syn. -propiolaktón.
oxetazaín – syn. oxetazín; 3,2,-[(2-hydroxyetyl)imino]bis[N-(1,1-dimetyl-2-fenyletyl)-N-metylacetamid,
C28H41N3O3, Mr 467,63; miestne anestetikum. Jedno z najúčinnejších povrchových anestetík a to aj
v kyslom prostredí ţalúdka. Pouţíva sa spolu s antacidmi pri dyspepsiách a proti bolestiam GIT
®
®
®
®
®
(WY 806 , Mutesa , Muthesa , Stomacain , Topicain ; suspenzia v géli hydroxidu hlinitého –
®
®
Oxaine , Teplita ).
C6H5CH2C(CH3)2N(CH3)COCH2
\
NCH2CH2OH
/
C6H5CH2C(CH3)2N(CH3)COCH2
Oxetazaín

oxetorón – 3-benzofuro[3,2-c-][1]benzoxepin-6(12H)-ylidén-N,N-dimetyl-1-propánamín, C21H23NO2,
Mr 319,41; antagonista sérotonínu a histamínu, antimigrenózum (fumarát
®
®
®
C25H25NO6 – L 6257 , Nocertone , Oxedix ).
Oxetorón

®

Oxeze (Astra) – bronchodilatans; →emprofylín.
oxfendazol – metylester kys. [5-(fenylsulfinyl)-1H-benzimidazol-12-yl]karbámovej, C15H13-N3O3S, Mr
®
®
®
315,35; anthelmintikum (RS 8858 , Repidose , Synanthic ,
®
Systamex ).
Oxfendazol
®

Oxiamine (Made) →inozín.
®

Oxiarzolan – antiprotozoikum; →oxofenarzínhydrochlorid.
oxibendazol – metylester kys. (5-propoxy-1H-benzimidazol- 2-yl)karbámovej, C12H15N3O4, Mr 249,27;
®
®
®
anthelmintikum (SKF 30310 , Anthelcide EQ , Equitac ).
Oxibendazol

®

Oxibuprokain – lokálne anestetikum; →benoxinát.
oxid – starý názov kysličník, binárna zlúč. kyslíka s menej elektronegat. prvkom so všeobecným
I
vzorcom M2 O. V o. je kaţdý atóm kyslíka priamo viazaný s atómom iného prvku (atómy kyslíka nie
sú viazané navzájom ako v peroxidoch). Oxidačný stupeň atómu kyslíka v o. je –II, kým oxidačný
I
I
II
II
III
III
stupeň atómu druhého prvku môţe byť I aţ VIII, resp. Na2 O, Cl2 O, Ca O, Pb O, Fe2 O3, Al2 O3,
IV
IV
V
V
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
C O2, S O2, P2 O5, V2 O5, Cr O3, S O3, Mn2 O7, Vl2 O7, Os O4, Xe O4. Max. oxidačný stupeň
atómu druhého prvku zodpovedá obyčajne číslu skupiny, v kt. sa prvok nachádza v krátkej
modifikácii periodickej sústavy. Výnimku tvoria prvky podskupiny medi (CuO, AuO, Au 2O3), niekt.
lantanoidy (napr. CeO3) a niekt. aktinoidy (napr. ThO2, UO3), v kt. majú atómy vyšší oxidačný
stupeň, a väčšina prvkov VIII. skupiny a halogénov, v kt. max. oxidačný stupeň nedosahuje číslo
IV
IV
III
skupiny (napr. I2 O, Pt O2, Fe2 O3 ap.). Známe sú aj prvky, v kt. atómu druhého prvku pripadá
oxidačný stupeň < I (suboxidy).
Názvy o. sú dvojslovné, podstatným menom je o., prídavným meno názov prvku s niţšou
elektronegativitou s valenčnou koncovkou: pri prvku s oxidačným číslom I – -ný, II – -natý, III – -itý,
IV – -ičitý, V – -ečný (-ičný), VI – -ový, VII – -istý, VIII – -ičelý.
Väčšina o. nemá molekulovú štruktúru, len o. nekovov a kovov v oxidačnom stupni VII a VIII
sú zloţené z molekúl, napr. Cl2O, NO, N2O3, CO2, P4O10, SO3, Cl2O7, XeO4, Mn2O7, OsO4. Sú to
ľahko prchavé, obyčajne plynné látky. Väčšina o. kovov má polymérnu štruktúru, v kt. prevaţuje
kovalentný al. iónový charakter väzby, napr. Na2O, CaO, Al2O3, TiO2, V2O5, MoO3. Sú to ťaţko
prchavé tuhé látky. O. polokovov majú polymérnu štruktúru, v kt. prevaţuje kovalentný charakter
väzby, napr. BrO3, SiO2, SeO2. Aj to sú ťaţko prchavé tuhé látky.
O. sa pripravujú: 1. priamou syntézou prvku s kyslíkom (napr. O2 + C = CO2); 2. ţíhaním polysulfidu
al. sulfidu na vzduchu (napr. 11 O 2 + 4FeS2 = 8 SO2 + 2 Fe2O3; 3. reakciou prvku s o. iného prvku
(napr. Cr2O3 + Al = Al2O3 + 2 Cr); 4. dehydratáciou hydroxidu a kyslíkatej kys. [napr. Pb(OH) 2 – H2O
= PbO]; 5. termickým rozkladom hydroxidu, oxidohydroxidu, uhličitanu, dusičnanu, síranu a i. [napr.
Mg(OH) 2 = MgO + H2O]6; oxidáciou al. redukciou o. (napr. O2 + 2 NO = 2 NO2).
Podľa chem. reakcie sú o. zásadité, kyslé a amfotérne. S rastom atómovej elektronegativity prvkov
sa zoslabujú zásadité vlastnosti a vzrastajú vlastnosti o., napr. v rade o. prvkov, umiestených v III.
perióde periodickej sústavy o. sodný Na2O je zásaditý, o. horečnatý MgO a o. hlinitý Al2O3 sú
amfotérne, o. kremičitý SiO 2, o. fosforečný Pb2O4, o. sírový SO3 a o. chloristý Cl2O7 sú kyslé.

Pretoţe väčšina o. je vo vode nerozp., reakciou príslušných o. s vodou sa len zriedka pripra-vujú
príslušné hydroxidy, napr. CaO + H2O = Ca(OH)2 al. príslušné kys., napr.: 3 H2O + P2O5 = 2 H3PO4.
Zásadotvorné sú napr. o. alkalických kovov a kovov alkalických zemín, kyselino-tvorné sú napr. o.
halogénov a chalkogénov. Reakciou o. s rozt. hydroxidov vznikajú prísluš-né soli obsahujúce
hydroxokomplexy, napr.: Na2[Zn(OH)4], K2[Cu(OH)4], Na3 [Al(OH)6], K3[Cr(OH)6] a i. Indiferentné o.
netvoria s vodou, rozt. kys. ani hydroxidov soli (napr. CO, NO).
Najrozšírenejším o. vodíka v prírode je voda, kt. tvorí hydrosféru. Základom litosféry sú o. kremíka a
hliníka. Niekt. prírodné o. sa pouţívajú na výrobu kovov (Fe, Mn, Sb,...). Pre ţivot rastlín je
nevyhnutný o. uhličitý CO2, kt. sa nachádza v atmosfére (0,03 obj. %).
Najvýznamnejšie oxidy
Oxid antimoničitý – Sb2O4, biely, pri vysokej teplote ţltý, vo vode nepatrne rozp. prášok. Vzniká pri
dlhotrvajúcom zahrievaní oxidu antimonitého al. hydrátu antimoničného na vzduchu pri 800 – 900
III
V
°C. Je to podvojný oxid Sb Sb O4.
Oxid antimoničný – antimóniumpentoxid, ,,stibiumanhydrid“, Sb2O5, Mr 323,52; ţltkastý, vo vode
málo rozp. prúšok. Ako hydrát sa získava oxidáciou antimónu koncentrovanou kys. du-sičnou. Pri
zahrievaní uvoľňuje kyslík skôr, ako sa úplne dehydratuje. Pouţíva sa ako ţiaru-vzdorný materiál
odevov.
–3

Oxid arzeničný – As2O5, Mr 229,82, biela, sklovitá, vo vode rozp. hygroskopická látka,  4,1 g.cm .
Pripravuje sa dehydratáciou kys. arzeničnej. Pouţíva sa na výrobu farebného skla, ako spojivo
kovov, konzervans dreva a fungicídum.
Oxid arzenitý – ac. arsenicicum album, arsenicosum, As2O3, As4O6, arzenik, arzéntrioxid, Arsenum
trioxydatum, arzénový kvet, arzénová múčka, Mr 197,82; je polymorfná tuhá látka, kt. má 2
modifikácie, jednu kryšt. a jednu amorfnú. Kryštalická forma je biela, vo vode rozp., t. t. 310 °C, t. v.
450 °C. Známy je v 2 modifikáciách: klaudetit (monoklinická, t. t. 313 °C) a arzenolit (kubická, t. t.
275 °C). Pary As4O6 kondenzujú ako kyprý prášok al. sklovitý produkt (arzénové sklo). Pouţíva sa v
boji proti škodcom, na konzervovanie pri vypchávaní zvierat, v sklárňach ako čeridlo, na prípravu
farieb (paríţska zelená), emailov, a vo farm. Predtým sa pouţíval ako paraziticídum, jed na muchy a
rôznych škodcov, v th. koţných a krv-ných chorôb, reumatizmu, astmy, konského záduchu a ako
alteratívum, roborans a v stoma-tológii na devitalizáciu zubnej pulpy.
Oxid arzenitý je prudký jed. Letálna dávka pre človeka je 0,2 g. Akútna otrava sa prejavuje obyčajne
gastroenteritickou formou. Na sliznici ţalúdka a čriev sa tvoria hemoragické erózie a vredy, kt.
vyvolávajú bolesti brucha, vracanie a hnačky, dostavujú sa kŕče v stehnách. Exitus nastáva v
priebehu niekoľkých dní. Ťaţšia forma má meningomiechové prejavy (závraty, bolesti hlavy,
delírium, obrny, kŕče, bezvedomie) s exitom po niekoľkých h. Pri chron. otrave môţe nastať exitus
aţ po mesiacoch al. po rokoch. Antidotom je zráţaný hydroxid ţelezitý al. MgO. Zráţanie hydroxidu
ţelezitého sa uskutočňuje podľa reakcie: Fe(SO4)3 + As2O3 = 2 FeAsO3 + 3 H2O
Hydroxid ţelezitý adsorbuje aj oxid arzenitý, a tým ho zneškodňuje. Vzniknutý MgSO 4 svojím
preháňavým účinkom pomáha rýchlo eliminovať noxu z tela. Okrem toho sa pri th. otravy arzenikom
podáva →aktívne uhlie a →dimerkaptopropanol.
Oxid bárnatý – báriummonoxid, BaO, Mr 153,36; biela, vo vode rozp., ťaţko taviteľná amorfná
látka, t. t. 1917 °C. S vodou sa zlučuje na hydroxid: BaO + H2O = Ba(OH)2. Je veľmi zásaditý,
vystavený vzduchu absorbuje vlhkosť a CO 2. Je toxický. V poréznom stave sa pouţíva na sušenie
plynov a rozpúšťadiel (alkoholov, aldehydov a benzínu) Pouţíva sa na prípravu lubrikačných
olejových detergencií a prápravu báriummetoxidu.

Oxid berylnatý – berylliumoxid, BeO, Mr 25,10; biela, vo vode nerozp., neobyčajne tvrdá (tvrdosť
podľa Mohsa 9), ťaţko taviteľná látka, t. t. 2570 °C. Rozpúšťa sa vo väčšine kys., ako aj v rozt.
hydroxidov alkalických kovov. Čistý (100 %) BeO má podobné elektroizolačné vlastnosti ako
keramika, teplo však vedie ako kov. Pouţíva sa na výrobu keramiky, skla, palivo jadrových
reaktorov, katalyzátor org. reakcií.
Oxid bizmutitý – bizmuttrioxid, bizmutová ţltá, Bi2O3, Mr 466,00; ţltá kryštalická látka, t. t. 827 °C,
–3
. Pouţíva sa v sklárnom priemysle na výrobu optických skiel s vysokým indexom
lomu, magnetov, na prípravu farebných glazúr, ako dezinficiens, pri vulkanizácii a ako adstringes..
Oxid boritý – B2O3, bezfarebná, hygroskopická sklovitá látka, v ţiare mäknúca na viskóznu
taveninu. Vzniká horením bóru: 3 O2 + 4 B = 2 B2O3. Obyčajne sa pripravuje ţíhaním kys. boritej. Vo
vode sa rozpúšťa pri silnom vývoji tepla: B2O3 + 3 H2O = 2 H3BO3.
–3

Oxid cézny – Cs2O
. Dá sa pripraviť iba
nepriamo, napr. reakciou dusitanu cézneho CsNO2 s céziom: 2 CsNO2 + 6 Cs = 4 Cs2O + N2. S
vodou reaguje za vzniku hydroxidu: CsO2 + H2O = 2 CsOH.
Oxid ciničitý – SnO2, Mr 150, 70; biela, vo vode nerozp. kryštalická látka (sublimuje pri ~1800 °C).
Vyskytuje sa v prírode ako minerál cassiterit. Vyrába sa spaľovaním cínu v prúde vzduchu O 2 + Sn
I
I
= SnO2. Tavením s hydroxidmi alkalických kovov vznikajú ciničitany: 2 M OH + SnO2 = M2 SnO3 +
H2O↑. Prírodný SnO2 sa pouţíva na výrobu cínu, čistý pri výrobe glazúr, smaltov a ako redukovadlo.
Oxid draselný – K2O, ţltobiela hygroskopická kryštalická látka. Pripravuje sa reakciou dusitanu
draselného a draslíka v ţiare: 2 KNO2 + 6 K + 4 K2O + N2. Vo vode sa rozpúšťa dobre za vzniku
hydroxidu: K2O + H2O = 2 KOH.
Oxid dusičitý – NO2, Mr 46,01; červenohnedý plyn (nitrogéntetroxid), pri teplote < 21,15 °C
bezfarebná, štipľavo zapáchajúca kvapalina, t. t. –9,3 °C, t. v. 21,3 °C, čiastočne sa rozkladá. NO2
je zloţený z dimérnych molekúl N2O4. Jeho monomér NO2 je hnedočervený a veľmi jedovatý. N2O je
silné oxidovadlo, napr. draslík, fosfor, uhlík a síra v ňom horia. Jeho reakcia s vodou: N 2O4 + H2O =
HNO3 + HNO2 je jednou zo zákl. reakcií pri výrobe kys. dusičnej. Pouţíva sa na nitráciu org. zlúč. a
výbušnín, pri výrobe oxidovanej celulózy (hemostatická bavlna). Je to jeden z najzákernejších
plynov. Nebezpečná je uţ krátkodobá expozícia 100 ppm, fatálna 200 ppm. Pneumónia môţe
vzniknúť bez väčších príznakov, pričom následný edém pľúc o niekoľko d môţe zapríčiniť exitus.
Oxid dusičný – ac. nitricum anhydricum, dinitrogénpentoxid, N2O5, Mr 108,02; je to biela kryšt.
látka, kt. pri teplote 20 °C ţltne a pri teplote 45 °C vrie a rozkladá sa na NO 2 a O2
2 N2O5 → 4 NO2 + O2
Pripravuje sa dehydratáciou kys. dusičnej pomocou o. fosforečného. Sú to bezfarebné hexagonálne
kryštáliky, t. t. 30 °C. Pri 32,4 °C sublimuje, ale nad –10 °C sa pomaly rozkladá na O2 a rovnováţnu
zmes NO2/N2O4. Rozt. chloroformu sa pouţívajú na nitráciu.
Oxid dusitý – ac. nitrosum anhydricum, N2O3 je modrastá tekutina, kt. sa uţ pri teplote –10 °C
rozkladá na →nitrózne plyny
N2O3 → NO + NO2
Vo vode sa rozpúšťa na kys. dusičnú HNO3.
Oxid dusnatý – NO, bezfarebná, vo vode málo rozp. paramagnetická, plynná látka, t. t. –163,6 °C,
t. v. –151,8 °C. Zmes NO s vodíkom (obj. 1:1) v styku s plameňom vybuchuje. R. 1980 dokázal
Furchgott a Zawadski, ţe niekt. vazodilatátory (napr. acetylcholín, bradykinín) pôsobia na hladkú
svalovinu ciev produkciou relaxačného faktora odvodeného z endotélií (endothelium derived

rexalaxation factor, EDRF). EDRF stimuluje solubilnú guanylátcyklázu, a tým zvyšuje tvorbu
cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP). Neskôr sa dokázalo, ţe EDRF je totoţný s NO.
NO vystupuje v mnohých tkanivách a bunkách ako zákl. signálna molekula, schopná iniciovať a
regulovať viaceré procesy a je významným činiteľom v medzibunkovej komunikácii
a vnútrobunkovej regulácii.
Táto potenciálne toxická a vo vode obmedzene rozp. zlúč. je vďaka malej nepolárnej molekule a
liopofilnej povahe schopná difundovať cez bunkové membrány, uvoľňovať sa a spätne sa
vychytávať bez špecifických receptorov a priamej kontroly, ako je to obvyklé pri iných mediátoroch.
Vzhľadom na to sa autokrinné a parakrinné účinky tohto plynu riadia len dostupnosťou prekurzora,
hustotou efektorových štruktúr (proteíny s obsahom Fe) a inakti-vačných molekúl (kyslík,
superoxidový radikál, myoglobín, hemoglobín a i.) v produkujúcej a cieľovej bunke, resp. prostredí
medzi nimi.
Syntéza EDRF(NO) v endotelovej bunke vychádza z L-arginínu. Katalyzuje ju enzým NO-syntáza
2+
(NOS), kt. inkorporuje O2 do NO a L-citrulínu. Jestvujú 2 typy NOS, konštitutívny, závislý od Ca 2+
kalmodulínu a indukovateľný, nachádzajúci sa v makrofágoch, nezávislý od Ca . Aktivácia
indukovateľnej NOS nastáva syntézou de novo po niekoľkých h ako odpoveď na pôsobenie
špecifických cytokínov. Syntézu EDRF(NO) inhibuje stereošpecifický kompetitívny inhibítor NOS L6
N -monometyl-L-arginín (NMMA). Uvoľnený NO aktivuje v hladkom svalovine solubilnú
guanylátcyklázu a vyvoláva vznik cyklického guanínmonofosfátu (cGMP); fosforylácia proteínu má
za následok relaxáciu hladkej svaloviny.
Okrem toho EDRF(NO) vyvoláva inhibíciu adhézie a agregácie trombocytov (zvyšením obsahu
cAMP) a zniţuje proliferáciu fibroblastov a myocytov ciev. Má veľmi krátky biol. t0,5 (niekoľko s) a
rýchlo sa inaktivuje stykom s hemoglobínom. Jeho účinok potencuje superoxiddismutáza.
Okrem acetylcholínu syntézu EDRF(NO) stimuluje bradykinín, histamín, noradrenalín, sérotonín a
substancia P, ako aj viaceré zloţky trombocytov uvoľňujúce sa z nich počas zráţania krvi (ADP,
ATP, trombín). Vznik EDRF(NO) podporujú aj rastové faktory, ako je PGDF, ako aj niekt. fyz.
faktory, ako je zvýšenie prietoku krvi a tangenciálne pôsobiaca sila vnútri cievnej steny. Viac
EDRF(NO) sa tvorí v arteriolách ako vénach.
NO reaguje s kyslíkom za vzniku peroxynitritu (ONOO·), kt. prechádza do iných buniek a po-škodzuje
ich. Peroxynitrit sa mení na hydroxylový radikál HO· a ·NO 2, kt. sú veľmi reaktívne. EDRF(NO)
vyvoláva aj nitrozyláciu nukleových kys. a viaţe sa na enzýmy, kt. obsahujú vo svojej molekule
ţelezo.
Fyziol. význam NO sa prvýkrát rozpoznal pri štúdiu regulácií cievneho systému. Zistilo sa, ţe TK sa
udrţuje relat. dilatáciou vaskulatúry, za kt. je zodpovedná bazálna sekrécia NO. NO inhibuje aj
adhéziu a agregáciu trombocytov.
V mozgu sa aktivita NO-syntázy a expresia jej génu zistila nielen v endoteli ciev, ale aj v neu-rónoch
niekt. oblastí CNS (bulbus olfactorius, hipokampus, striatum, hypotalamus, colliculi sup. et inf., gyrus
dentatus, stria terminalis, Callechove ostrovčeky, horizontálne ramienko diagonálneho Brocovho
zväzku a povrchové štruktúry mozgovej kôry). Najvyššia expresia je v mozočku, významným zdrojom
NO je však aj glia. Okrem účinku na cievy sa NO zúčastňuje na vegetatívnych reguláciách.
Zabezpečuje pp. koordináciu medzi perfúziou a metabolizmom mozgu. Podieľa sa na pp. na
patogenéze migrény (,,spreading depression“). Je tieţ významným spojovacím článkom medzi
toxickým pôsobením excitačných aminokyselín, najmä glutamátu, cestou N-metyl-D-aspartátsenzitívnych receptorov (NMDA-receptorov) a toxickým pôsobením reaktívnych kyslíkových
intermediátov pri reperfúznom poškodení CNS.

Aj keď sú vyššie koncentrácie NO pre neuróny toxické, v niţších koncentráciách sa tento plyn
uplatňuje ako významný transsynaptický mediátor, uvoľňovaný po aktivácii glutamátových NMDAreceptorov, kt. iniciujú influx Ca. Ióny Ca aktivujú kalcium-dependentnú NO-syntázu. Vzniknutý NO
potom difunduje cez transsynaptickú štrbinu a postsynapticky spúšťajú tvorbu cGMP, kt. aktivuje
fosforylačnú kaskádu v postsynaptickom neuróne. NO pôsobí pp. aj ako presynaptický retrográdny
mediátor v procese dlhodobej spätnoväzbovej potenciácie synapsií. To je jeden z kľúčových
mechanizmov pamäti, učenia a synaptickej plastickosti.
NO a metabolická dráha L-arginín/L-citrulín hrá dôleţitú úlohu vo vegetatívnych reguláciách, najmä v
neadrenergických necholínergických prenosoch (non-adrenergic non cholinergic transmission,
NANC).
NO sa zúčastňuje aj na zápalových, nekrotických a neoplastických procesoch. Mnohé makrofágové
samy osebe cytotoxickosť výraznejšie
2+
neovplyvňujú. Účinnou látkou je tu NO, ktorého sú nitrity a nitráty oxidačným produktom. Ca dependentnú NOkortikoidy. Tým sa vysvetľuje potlačenie poškodenia tkanív pri rejekčnej reakcii, ako aj podporenie
šírenia infekcie kortikoidmi. Pri th. malígnych nádorov pomocou interleukínu-2 (IL-2) a aktivovaných
lymfocytov vzniká často následkom mnohonásobného vzostupu plazmatických nitrátov utvorených v
metabolickej ceste L-argi-nín/NO prechodná systémová hypotenzia a zvýšenie permeability ciev.
NO sa pp. zúčastňuje aj na patogenéze diabetes mellitus typu I. Zistilo sa, ţe lýza izolovaných buniek
Langerhansových ostrovčekov in vitro, vyvolaná aktivovanými makrofágmi produkujúcimi TNF a a IL1, sa dá potlačiť zablokovaním synzézy NO. IL-1 indukuje v bunkách ostrovčekov tvorbu NO, kt.
inhibuje enzýmy obsahujúce Fe-S, a tým oxidáciu glukózy v mi-tochondriách. Nikotínamid, kt. okrem
iného inhibuje ribozyláciu ADP, pôsobí protektívne voči toxickému pôsobeniu NO na bunky
ostrovčekov.
Prepokladá sa aj účasť NO na patogenéze demyelinizačných procesov, napr. sclerosis multi-plex. NO
je významným cytotoxickým faktorom a interaguje s reaktívnymi zlúč. kyslíka, najmä superoxidovým
aniónom (O2·). Ten reaguje v tele promptne s NO, kt. je paramagnetickým radikálom, za vzniku
veľkého mnoţstva extrémne toxického a v zásaditom prostredí veľmi stabilného peroxynitrilového
–
aniónu (ONOO ). Desaťnásobný vzostup koncentrácie superoxidu a NO vyvoláva 100-násobné
–
zrýchlenie tvorby ONOO . Jeho reaktivita napr. s SH-skupinami je pri fyziol. pH 1000-násobne vyššia
ako reaktivita hydrogénperoxidu. Peroxynitrit iniciuje peroxidáciu lipidov a utvára ďalšie vysoko
reaktívne zlúč. s kovovými iónmi. Tieto procesy vyvolávajú ďalšie poškodenie endotelu, stratu
bariérovej funkcie cievnej steny a adhéziu leukcoytov a trombocytov. V CNS sa navyše významnou
mierou uplatňuje produkcia NO neurónmi a gliou. Depolarizácia membrány neurónov ischémiou,
zápalom ap. zapríčiňuje uvoľnenie glutamátu zo synaptických vezikúl, kt. pôsobia priamo toxicky na
neuróny. Niţšie koncentrácie glutamátu stimulujú receptory NMDA. Jedným z významných dôsledkov
týchto procesov je zvýšená tvorba NO.
Na druhej strane existuje negat. spätná väzba: nadbytok NO inhibuje priamo NMDA-depen-dentné
vápnikové kanály, čím zabraňuje toxickému poškodeniu tkaniva účinkom NO. Super-oxid inaktivuje
NO, a tým zniţuje aj toxickosť O2. Extracelulárna superoxiddismutáza sa tak podieľa na toxickosti
kyslíka tým, ţe inhibuje superoxid-dependentnú inaktiváciu NO.
Oxid dusný – N2O, syn. Nitrogenii oxidum, nitrogénmonoxid, ,,rajský“ plyn, Lachags, Mr 30,01;
bezfarebný plýn príjemnej vône a sladkej chuti, t. t. –102,4 °C, t. v. –88,5°C. Je zloţený z molekúl
N2O, kt. majú lineárnu štruktúru. N2O pôsobí analgeticky a ľahko euforic-ky; je to inhalačné
anestetikum. Narkóza N2O sa spája so ţivými snami, kt. sa končia príjem-ným zobudením, dobrou
náladou a sklonom k smiechu.

Indikácie – krátkodobá analgézia, úvod do anestézie, s kyslíkom nosná zmes inhalačných anestetík
(stlačiteľný, neskvapalňujúci propelent); nemá relaxačný účinok.
Kontraindikácie – hypoxémia, extrémna anémia, prvé týţd. gravidity.
Neţiaduce účinky – megaloblastická anémia z poruchy metabolizmu vitamínu B12; pri nor-mobarii
nenavodí celkovú anestéziu; vyššie koncentrácie v zmesi (> 50 %) zvyšuje plynovú náplň telových
dutín a môţe vyvolať barotraumu.
Interakcie – zniţuje min. alveolárnu koncentráciu (MAC) ďalších inhalačných anestetík.
Dávkovanie – vţdy v zmesi s kyslíkom s koncentráciou N 2O 50 – 70 %. Vyţaduje samostatný
prietokomer; je kompatibilný s vápennou zmesou a údávaním katecholamínov. Tlakové fľaše so
skvapalneným N2O sú označené modrou farbou.
Prípravky – tlaková fľaša s obsahom 95 % oxidu dusného a 5 % dusíka.
Oxid fosforečný – P2O5, fosforpentoxid, biela, Mr 141,96; kryštalická látka podobná snehu (sublimuje
pri ~ 360 °C). Je zloţený z dimérnych molekúl P4O10. Známy je v 3 kryštalických a 2 amorfných
modifikáciách. Pripravuje sa spaľovaním bieleho fosforu za dobrého prístupu vzduchu. Po osvetlení
zeleno svetielkuje. V styku so vzduchom okamţite vlhne a postupne sa rozpadá, pričom vzniká kys.
hydrofosforečná. Pre veľkú hygroskopickosť sa pouţíva na suše-nie plynných a kvapalných látok, na
odštiepovanie vody z chem. zlúč. Silne dráţdi, pôsobí leptavo na koţu, sliznice a oči.
Oxid fosforitý – P2O3, fosfortrioxid, Mr 109,95 °C; biela, jedovatá, kryštalická látka podobná vosku, t.
–3
t. 24 °C, t. v. 175 °C,  2,13 g.cm . Skladá sa z dimérnych molekúl P4O6. Prudko reaguje s chlórom a
brómom, v teple aj so sírou.
Oxid germaničitý – germániumdioxid, GeO2, Mr 104,60, biely prášok, t. t. 1116 °C, t. v. ~ 1200 °C.
Vo vode a v kys. sa rozpúšťa nepatrne, dobre rozp. je v rozt. hydroxidov alkalických kovov za vzniku
germaničitanov.
Oxid hlinitý – Al2O3, alumina, Mr 101,94, bielo, ťaţko taviteľná, vo vode nerozp., tuhá látka, t. t. 2020
°C. Vyskytuje sa v nerastoch: bauxit, bayerit, boehmit, diaspor, gibbsit. Vysokoteplotná hexagonálna
mo
-Al2O3
-Al2O3 Al2O3 v čistej forme sa nevyskytuje. Pôvodne takto označovaná látka je schopná jestvovať iba v zmesi
s niekt. inými oxidmi, preto ju treba pokladať za podvojný oxid, napr. Na2O.11 Al2O3. Pouţíva sa na
výrobu hliníka, ako ţiaruvzdorný materiál vo forme korundu a jeho zrnitá odroda šmirgel sa pouţíva
ako brúsny a leštiaci prostriedok. Slúţi aj ako adsorbent, desikant, prípravu farieb a fermeţí, pri
výrobe zliatín, keramiky, elekt. inštalácií a rezistorov, zubného cementu, skla, ocele, katalyzátorov v
org. reakciách. V chromatografii sa pouţíva Brockmannov aktivovaný o. hlinitý.
Oxid horečnatý – MgO, bielo, ťaţko taviteľná, vo vode nerozp. kryštalická látka, t. t. ~ 2500 °C.
Vyrába sa termickým rozkladom magnezitu: MgCO 2 = MgO + CO2↑ (pálená magnézia). Pouţíva sa
ako ţiaruvzdorný materiál na vymurovku metalurgických pecí a na výrobu Sorelovej maltoviny, kt. sa s
náplňou drevených pilín pouţíva na dláţky (xylolit).
Oxid chloričitý – ClO2, zelenoţltý, prenikavo zapáchajúci explozívny plyn, t. t. –76 °C, t. v. 9,9 °C.
Molekula ClO2 má nepárny počet elektrónov, podobne ako molekula NO 2, je paramagnetická. Je to
nestála, silne endotermická zlúč.; pri miernom zahriatí al. v styku s horľavými látkami sa za výbuchu
rozkladá na chlór a kyslík.
Oxid chloristý – Cl2O7, bezfarebná, veľmi prchavá, olejovitá kvapalina, t. v. 83 °C. Je stálejší ako
ostatné o. chlóru. Je stálejší al. nárazom prudko vybuchuje.
Oxid chlórny – ac. hypochlorosum, Cl2O, ţltohnedý, nepríjemne páchnuci plyn, oveľa ťaţší ako
vzduch, dráţdiaci dýchacie cesty. t. v. 3,8 °C. Je to endotermická zlúč., kt. sa ľahko explozívne

rozkladá na jednotlivé zloţky. Vo vode sa pomaly rozpúšťa (anhydrid kys. chlórnej). HClO je vodný
rozt. o. chlórneho, jedna z naslabších anorg. kys. Zried. rozt. HClO je bezfarebná tekutina, zapáchu
po chlóre, ľahko uvoľňuje kyslík podľa reakcie HClO → HCl + O.
Pouţíva sa ako oxidovadlo. Niekt. soli HClO – chlórnany (hypochlority, Salia hypochlorosa) sa
pouţívajú v med. Majú oxidačný a chloračný účinok. Chlorid-chlórnan vápenatý CaCl-(ClO) a chlórnan
vápenatý Ca(ClO)2, vznikajú pri reakcii chlóru s hydroxidom vápenatým Ca(OH) 2 (,,haseným
vápnom“):
Cl
/
Cl + Ca(OH) 2 = Ca

+ H2O h
\
OCl

Chlórové vápno (Calcaria chlorata) moţno pokladať za zmiešanú soľ kys. chlórovodíkovej a kys.
chlórnej. Chlórové vápno sa na vzduchu, svetle a v teple postupne rozkladá podľa rovnice
2CaCl(CO) + CO2 = CaCl2 + CaCO3 + Cl2O
preto ho treba uskladňovať v chlade, tme a na suchom mieste.
Pôsobením vzdušného CO2 a vlhkosti sa z chlórového vápna vytesňuje kys. chlórna, kt. sa pokladá za
jeho aktívnu zloţku
2 CaCl(ClO) + CO2 + H2O = CaCO3 + CaCl2 + 2 HClO3
Akosť chlórového vápna sa obyčajne hodnotí podľa mnoţstva ,,aktívneho chlóru“, kt. sa z ne-ho
uvoľní pôsobením HCl. Kvalitné chlórové vápno má zloţenie 3CaCl(OCl).Ca (OH) 2.H2O a obsahuje
asi 35 hm. % ,,aktívneho chlóru“. Pouţíva sa ako dezinficiens a antiseptikum.
Chlorid vápenatý (Calcium chloratum) CaCl2 tvorí hexahydrát, dva tetrahydráty, dihydrát, monohydrát
a anhydrát. Bezvodý CaCl2 je silne hygroskopický; pouţíva sa ako sušidlo. Rozt. CaCl2 (Solutio calcii
chlorati) sa aplikuje miestne (má hemostatické a antihemolytické vlast-nosti) al. celkove pri zvýšenej
potrebe vápnika, pri osteoporóze, osteomalácii, renálnej osteo-dystrofii, tetanickom sy., pri alergických
reakciách a ako antidótum pri otrave zlúč. fluóru na výplach ţalúdka (v 0,1 % rozt.); →Calcium
gluconicum.
Oxid chlórový – Cl2O6, tmavočervená, na vzduchu dymiaca kvapalná látka, t. t. –1 °C. V styku s org.
látkami prudko vybuchuje. Vo vode sa disproporcionuje: Cl2O6 + H2O = HClO3 + HClO4.
Oxid chromitý – Cr2O3, zelený, vo vode nerozp. prášok. V kryštalickom stave je čierny, kovovo–3
. V prírode známy ako podvojný oxid chromit FeO.Cr 2O3. Pouţíva sa rozsiahle
ako olejová a vodná farba – chrómová (smaragdová) zelená (drevené a ţelezné predmety vystavené
daţďu, súčiastky strojov, kníhtlač, kameňotlač, sklársky, keramický priemysel, porcelán).
Oxid chrómový – CrO3, červená kryštalická látka, veľmi silné oxidovadlo. S mnohými látka-mi
reaguje explozívne. Pouţíva sa v preparatívnej chémii ako oxidovadlo, v med. ako leptadlo ap.
Oxid jodičný – I2O5, biely prášok. Anhydrid kys. jodičnej. Jediná exotermická zlúč. halogénov
s kyslíkom.
Oxid kobaltnatý – CoO, olivovozelený prášok, pripravuje sa zahrievaním hydroxidu kobaltna-tého
Co(OH)2 al. uhličitanu kobaltnatého CoCO3 bez prístupu vzduchu. Ţíhaním s oxidom hlinitým vzniká
modrá podvojná zlúč. typu spinelu, hlinitan kobaltnatý CoAl2O4, kt. sa pouţíva na dôkaz hliníka.
Oxid kremičitý – koloidný o. k., silika, silicium dioxydatum colloidale, Mr 60,09; vyskytuje sa
v nerastoch: achát, ametyst, chalcedón, kristobalit, pazúrik, kremeň, piesok, tridymit. Sú to priehľadné
kryštáliky bez chuti al. amorfný prášok. Pouţíva sa ako adsorpčné činidlo pre kvapaliny, taveniny,
eutektické zmesi; vysušovadlo, zlepšuje tokové vlastnosti práškov, rozpad tbl. (1 – 2 %). Nanesením

®

liečiv na SiO2 sa zväčšuje povrch a urýchľuje rozpúšťanie (Aerosil ). Dlhodobá inhalácia prachu môţe
vyvolať fibrózu pľúc (→silikóza).
Oxid lítny – Li2O, Mr 29,88; biela kryštalická látka, pri intenzívníom zahrievaní sublimuje, t. t. ~ 1700
–3
.
Oxid mangánatý – mangándioxid, mangánperoxid, mangánsuperoxid, MnO 2, Mr 86,94; zelená, vo
vode nerozp. kryštalická látka.V prírode sa vyskytuje ako nerast pyroluzit. Má výrazne zásaditý
charakter. Je to silné oxidovadlo. Reakciou s kys. vznikajú mangánaté soli. Pouţíva sa na výrobu
ametystového skla, farbenie porcelánu, majoliky, textilu a i.
Oxid manganistý – Mn2O7, čierna, vo vode nerozp. kryštalická látka. Vyskytuje sa v prírode ako
minerál pyroluzit. Má amforítny charakter. V Leclanchéovom článku a v suchých článkoch sa pouţíva
ako depolarizačný prostriedok. Pouţíva sa aj pri farbení skla na fialovo, pri výrobe fermeţe a v
laboratóriu na prípravu chlóru z HCl.
Oxid manganistý – Mn2O7

–3

. Má silné oxidačné vlastnosti.

Oxid meďnatý – CuO čierna amorfná látka; Cu(OH)2 (Cuprum hydricum oxydatum) je hnedočierny
prášok. V prírode sa vyskytuje ako nerast kuprit, kt. vzniká zvetrávaním medených rúd. V
kuprónových článkoch je ako depolarizátor, v org. elementárnej analýze sa pouţíva ako oxidovadlo, v
sklárste na farbenie skla na zeleno a modro a na výrobu medeného rubínového skla.
Oxid meďný – Cu2O, (Cuprum oxydatum) vzniká napr. pri redukcii alkalických rozt. komplex-ných
meďnatých solí (Fehlingovo činidlo) aldehydmi a redukujúcimi cukrami. červená, vo vode nerozp.
kryštalická látka. Má amfotérny charakter. Pouţíva sa na farbenie skla na červeno.
–3

Oxid molybdénový – MoO3, pri obyčajne teplote biela, po zahriatí ţltá látka, t. t. 791 °C,  4,5 g.cm .
Vo vode a vo väčšine kys. nerozp. Rozpúšťa sa v hydroxidoch alkalických kovov i vo vodných rozt.
amoniaku a uhličitanov, pričom vznikajú molybdénany.
Oxid nikelnatý – NiO, zelený, vo vode nerozp. prášok. V prírode sa vyskytuje ako minerál bunzenit, 
–3
6,4 g. cm . Má zásaditý charakter. Pouţíva sa v keramike na výrobu farieb a emailov, na farbenie
skla a ako katalyzátor.
Oxid niklitý – Ni2O3, čierny, vo vode nerozp. prášok. Má nestechiometrické zloţenie a obsahuje
trocha vody Ni2O3.×H2O. Pre silné oxidačné vlastnosti sa pouţíva v Edisonovom akumulátore.
–3

Oxid olovičitý – PbO2, hnedá, vo vode nerozp., tuhá kryštalická látka,  9,42 g.cm . Silné
oxidovadlo. Je zákl. súčasťou olovených akumulátorov: pri vybíjaní na anóde v prostredí kys. sírovej
+
2–
sa redukuje na síran olovnatý: PbO2 + 4H + SO3 + 2 e = PbSO4 + 2 H2O; na katóde sa olovo
2–
oxiduje na síran olovnatý: Pb + SO4 – 2 e = PbSO4.
Oxid olovnato-olivičitý – mínium Pb3O4, červená vo vode nerozp., tuhá
 8,8 aţ
–3
9,2 g.cm . V zmesi s ľanovým olejom sa pouţíva ako antikorozívny náter na ochranu ţeleza pred
hrdzavením.
Oxid olovnatý – PbO, vo vode nerozp. kryštalická látka, t. t. 884 °C, známa v 2 modifikáciách.
–3
–3
Červený PbO, glieda,  9,36 g.cm , je stála modifikácia, ţltý PbO, masikot,  9,66 g.cm , je nestála
modifikácia. Pouţíva sa pri výrobe olovnatých skiel, na výrobu mínia, ako tavidlo pri maľbe skla a
porcelánu a ako pigment.
Oxid ortutnatý – červený precipitát HgO – červená, za tepla ţltá, vo vode nerozp. kryštalická látka.
Pripravuje sa miernym zahrievaním dusičnanov ortuti, napr. 1 Hg(NO 3)2 = 2 H2O + 4 NO2 + O2. Tento
spôsob prípravy poznali uţ alchymisti. Pouţíva sa ako náter dna lodí, na riedenie farieb na porcelán, s
grafitom ako depolarizátor suchých batérií, pri stanovovaní dusíka Kjeldahlovou metódou, kys.
citrónovej, tiofénu, glukózy, aldehydu, močoviny, acetó-nu a ako reagens a katalyzátor v org.

reakciách. Pouţíval sa aj ako miestne antiseptikum, fungicídum, v th. konjunktivitíd, rohovkových
vredov.
N-oxidy – kyslíkové zlúč., deriváty terc. amínov al. dusíkových heterocyklických zlúč. (pyri-dínu,
chinolínu ap.), kt. majú kyslík viazaný na dusík semipolárnou väzbou.
Vznikajú oxidáciou dusíkatých látok peroxidom vodíka, napr.
H2O2 +
(C2H5)3N ––––––→ (C2H5) 3N–O.
Dôleţitý je pyridínium-N-oxid, kt. umoţňuje syntézu rozličných derivátov pyridínu elektrofilnými a
nukleofilnými reakciami. Po uskutočnení reakcie sa kyslík N-oxidu dá ľahko odstrániť, čím sa získa
príslušný derivát pyri-dínu al. iného heterocyklu. Pyridínium-N-oxid je omnoho reaktívnejší ako pyridín,
podobne N-o. chinolínu izochinolínu a i. N-o. sú dôleţité aj pri Copeho odbúraní na alkény.
oxidácia – odštepovanie elektrónov z atómov al. atómových skupín, pričom sa zvyšuje ich kladné al.
zniţuje ich záporné oxidačné číslo. Pôvodne sa ako o. označovalo zlučovanie látok s kyslíkom. Za
čisto chem. o. sa pokladá reakcia, pri kt. sa látke odoberá vodík účinkom kyslí-ka, napr. o.
hydroxylamínu na kys. dusnú:
O2 + 2 NH2OH = (HNO) 2 + 2 H2O
Pri elektrolýze prebieha o. na anóde, napr.
II

IV

+

Pb SO4 + H2SO4 – 2 e = Pb (SO4) 2 + 2H
Na katóde prebieha súčasne redukcia
II

I

0

Pb SO4 + 2 e + 2 H = Pb + H2SO4
al.
I

0

2 H + 2 e + H2

Kaţdá o. sa spája s redukciou; pri chem. o. sa redukuje oxidovadlo. Typickou elektrochem. o. je
rozpúšťanie kovov v kys., napr.
0

II

I

0

II

0

H2SO4 + Zn = Zn SO4 + H2 (2H + Zn = Zn + H2 )
a rozpúšťanie menej ušľachtilých kovov v rozt. solí ušľachtilejších kovov, napr.
0

II

II

0

II

0

CuSO4 + Zn = Zn SO4 + Cu(Cu + Zn + Zn + Cu )
Najneušľachtilejšie kovy sa môţu oxidovať aj vodíkom, napr. pri reakcii alkalických kovov al. kovov
alkalických zemín s vodíkom:
0

I

0

0

I

–I

H2 + 2 Li = 2 Li H + (H + Li = Li + H )
Uvedené reakcie sa nazývajú oxidačno redukčné. V galvanických článkoch prebieha o. na zápornej
elektróde (rozpúšťanie kovu).
Oxid org. látok – sú reakcie, pri kt. do molekuly org. zlúč. vstupuje kyslík (al. zlúč. sa obohacuje o
kyslík). Patria sem aj reakcie spojené s elimináciou vodíka. Podľa toho, čo sa stane s H eliminovaným
z org. látky, sa hovorí o vlastnej dehydrogenácii (H sa odštepuje v elementárnej forme), o prenose H
(H preberá iná org. látka) a o oxidačnej dehydrogenácii (z H vzniká H 2O, sírovodík al. halogenovodík).
O. sa vţdy spája so stratou elektrónov, napr:
2+

Fe

→ Fe

3+

2+

+ e; Sn

→ Sn

4+

+2e

Oxidovadlá sú látky s vysokou afintou k elektrónom (elektrofily). Na druhej strane org. zlúč. sa oxidujú
tým ľahšie, čím ľahšie odovzdávajú elektróny (nukleofily).
Oxid uhličitý – ac. carbonicum anhydricum, CO2, ČsL 4 Carboneum dioxydatum je bezfareb-ný plyn,
slabo kyslastej chuti a zápachu, 1 1/2-krát ťaţší ako vzduch. Ľahko sa skvapalňuje na bezfarebnú
kvapalinu, preto sa dodáva tekutý v oceľových fľašiach. Silným ochladením tuhne na bielu snehovitú
látku. Vopred zlisovaný tuhý CO2 sa pomaly vyparuje, pričom silne ochla-dzuje okolie. Na tom sa
zakladá jeho pouţitie ako ,,suchého ľadu“, kt. sa pouţíva na zmrazo-vanie v laboratóriu a v dermat.
(kozmetológii) na vypaľovanie pigmentácií.
Atmosféra obsahuje priemerne 0,03 obj. %, t.j. 0,046 hm. % CO2. V morských vodách je ho 0,005 %.
Vydychovaný vzduch obsahuje 3 – 4 % CO2. Vo vode sa CO2 pomerne dobre rozpúšťa (1 : 1 obj.
dielov).
Kúpele vo vode nasýtenej CO2 (,,uhličité kúpele“) podporujú prietok krvi koţou. Pri rozpúš-ťaní vo
vode CO2 čiastočne reaguje s vodou za tvorby kys. uhličitej podľa vratnej reakcie H 2O + CO2 ←→
H2CO3.
Otrava CO2 môţe nastať tam, kde sa ho mnoho
tvorí a hromadí (kvasenie, droţdiarne, silo). Pri
vdychovaní vzduchu s 3 % obsahom CO 2
v
dôsledku stimulácie dýchacieho centra nastáva
hyperventilácia; vyššie koncentrácie môţu vyvolať
poruchy vedomia (10 %) aţ exitus v dôsledky
paralýzy ţivotne dôleţitých centier v mozgu (20 %).
Oxidy vyšších karboxylových kys. →tuky.
oxidačná fosforylácia – mechanizmus vzniku ATP dýchaním. Vyţaduje systém dýchacieho reťazca,
anorg. fosfor, fosfátový akceptor, ADP a molekulový kyslík; →mitochondrie.
oxidačné číslo →číslo.
oxidačno-redukčná titrácia →titrácia.
oxidačno-redukčné reakcie →chemické reakcie.
oxidačný stupeň – oxidačný stav; oxidačné →číslo.
oxidant – oxidovadlo.
oxidatio, onis, f. – [oxidum] →oxidácia.
oxidázy – EC 1.1.3 enzýmy zo skupiny oxidoreduktáz, kt. katalyzujú oxidáciu substrátov kyslíkom.
Aktivujú molekulový kyslík, kt. je akceptorom vodíka). Sú to metaloproteíny s ob-sahom atómov Fe al.
Cu. Pri reakciách katalyzovaných o. nevzniká H2O2. O. so zmiešanou funkciou →monoxygenáza.
oxidimetiín – syn. tetratiín, 2,3-dihydro-5,6-dimetyl-1,4-ditiín 1,1,4,4-tetraoxid, C6H10O4S2, Mr 210,26;
®
®
regulátor rastu rastlín (UBI-N252 , Harvade ).
Oxidimetiín

oxidodusičnan bizmutitý – BiO(NO3), je dôleţitou súčasťou kozmetických a farm. prípravkov; pôsobí
dezinfekčne, dexodoračne a ako adstringens.

oxidohydroxid hlinitý – AlO(OH), biela kryštalická látka. Vzniká pri zahrievaní hydroxidu hlinitého pri
~ 150 °C: Al(OH) 3 = AlO(OH) + H2O↑. V prírode známy ako minerál diaspor a böhmit. Spolu s
minerálom hydrargilitom sú zloţkami bauxitov.
oxidopamín – 5-(2-aminoetyl-1,2,4-benzentriol, C8H11NO3; oftalmické adrenergikum.
oxidoreduktázy – EC 1 – enzýmy katalyzujúce biol. oxidačno-redukčné reakcie. Katalyzujú vratný
prenos elektrónov zo substrátu, kt. sa oxiduje (darca vodíka al. elektrónov) na susbtrát, kt. sa
+
redukuje (akceptor H al. elektrónov). Akceptorom elektrónov je NAD al. NADP (dehydrogenázy), O2
(oxidázy), cytochróm (peroxidázy, katalázy) a i. (hydrogenázy), zabudo-vaním O2 (oxygenázy,
hydroxylyázy).
oxidovadlo – oxidant, oxidačné činidlo, látka s vysokou afinitou k elektrónom (elektrofily). Sú to
akceptory elektrónov v oxidačno-redukčných (redox) reakciách. Patrí sem manganistam draselný,
chrómové zlúč. (ako je oxid chrómový, kys, chrómová), kys. dusičná, peroxid vodíka, peroxykyseliny,
octan olovičitý, oxid seleničitý, oxid osmičelý, kys. jodistá, ozón, halogény a i.
oxifungínhydrochlorid – 1,2-dihydro-3-(fenoxymetyl)pyrido[3,4-e]-1,2,4-triazín monohydrochlorid,
C13H12N4O.HCl; antimykotikum.
oxiklipín – (+)-1-metyl-3-piperidinylester propenzolátu.
®

Oxikon – narkotické analgetikum; →oxykodón.
oxikonazolnitrát – (Z)-1-(2,4-dichlórfenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)etanón, C18H14Cl3N4O4, Mr 492,15;
®
®
®
®
®
antimykotikum (Sgd 301-76 , Ro 13 8996 , Myfungar , Oceral , Oxistat ).
Oxikonazolnitrát
®

Oxilapine – anxiolytikum; →loxapín.
®

Oxillin (Allergan) – adrenergikum, vazokonstriktor, dekongescens; →oxymetazolín.
oxilorfan – C20H27NO2; antagonista narkotík.
oximeter →oxymeter.
oximetidínmezylát – antagonista histamínových H2-receptorov.
oxímy – kondenzačné produkty aldehydov (aldoxímy) al. ketónov (ketoxímy) s hydroxyl-amínom.
oxín – syn. 8-hydroxychinolín.
®

Oxinofen – antidiuretikum, urikozurikum; →oxicinchofen.
®

Oxinorm – antiflogistikum, antireumatikum; →orgoteín.
oxipendyl – syn. →oxypendyl.
oxiperomid – antagonista dopamínových receptorov pouţíva sa ako trankvilizér.
oxipetidín – syn. hydroxypetidín.
oxiracetam – 4-hydroxy-2-oxo-1-pyrolidínacetamid, C6H10N2O3, Mr 158,16; analóg piraceta-mu,
®
®
®
®
nootropikum (CT-848 , ISF-2522 , Neuractiv , Neuromet ).
Oxiracetam

oxiramid
–
antiarytmikum.

cis-(+)[4-(2,6-dimetyl-1-piperidinyl)butyl]- -fenoxybenzénacetamid,

C25H34N2-O2,

oxirán – etylénoxid; →epoxidácia.
oxiránmetanol – syn. glycidol.
®

Oxistat (Glaxo) – antimykotikum; →oxikonazolnitrát.
®

Oxitol – rozpúšťadlo; 2-etoxyetanol.
oxitriptán – L-forma 5-hydroxytryptofánu.
oxitrópiumbromid

–

9-etyl-7-(3-hydroxy-1-oxo-2-fenylpropoxy)-9-metyl-3-oxa-9-azóniatricyklo[3.3.1.02,4]-nonánbromid; (–)-N-etylskopolamínmetobromid,
®
®
C19H26BrNO4, Mr 412,34; bronchodilatans (Ba253 , Ba-253-BR-L ,
®
®
®
Oxivent , Tersigat , Ventilat .
Oxitrópiumbromid

®

Oxivent – bronchodilatans; →oxitrópiumbromid.
®

Oxlopar (Parke, Davis) – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxo- – odporúčaná predpona pre keto-, napr. oxoglutarát (namiesto ketoglutarátu); termín keto- sa
pouţíva v USA.
3-oxoacid CoA-transferáza – syn. transferáza 3-ketokyselín, EC 2,8,3,5, enzým z triedy transferáz,
kt. katalyzuje presun koenzýmu A (CoA) zo sukcinyl-CoA na kys. acetoctovú za tvorby acetyl-CoA.
Reakcia je časťou mechanizmu, kt. sa voľný b-hydroxybutyrát mení na acetyl-CoA a pouţíva ako
palivo. Enzým sa nachádza vo svaloch a nervovom tkanive, chýba však v pečeni, môţe pôsobiť aj na
niekt. príbuzné oxokyseliny.
oxoacidlyáza – EC 4.1.3, podtrieda enzýmov z triedy lyáz, kt. katalyzujú štiepenie väzieb C–C 3hydroxykyselín
oxo-ACP-reduktáza
katalyzujúci reakciu:

–

+

D-3-hydroxyacyl-(ACP):NADP -oxidoreduktáza,

EC

1.1.1.100,

enzým

D-3-hydroxyacel-ACP + NADP = 3-oxoacyl-ACP + NADPH
Dôleţitý v biosyntéze triacylglycerolov; vyţaduje koenzým NADPH.
3-oxoacylCoA-tioláza – acetyl-CoA-acetyltransferáza.
®

Oxobemin →vitamín B12.
oxofenarzínhydrochlorid – 2-amino-4-arzenofenolhydrochlorid, C6H7AsClNO2, Mr 253,49;
antiprotozoikum účinné proti trypanozóme, pouţíval sa pri riketsiových nákazách
®
®
®
®
®
®
(Ehrlich 5 , Arseno 39 , Arsenosan , Arsenoxide , Fontarsan , Mapharsan ,
®
®
®
Mapharside , Mapharsal , Oxiarsolan ).
Oxofenarzínhydrochlorid

®

oxofenylarzín – arzénobenzén, C6H5AsO, Mr 168,02; kokcidiostatikum (Arzene ).
Oxofenylarzín

3-oxoglutarátdehydrogenáza – 2-oxoglutarát:lipoát-oxidoreduktáza, EC 1.2.4.2, enzým katalyzujúci
reakciu:
2-oxoglutarát + oxidovaná kys. lipoová = S6-sukcinylhydrolipoát + CO2
Rozšírený v ţivočíšnych bunkách a baktériách, dôleţitý pre metabolizmus sacharidov (→Krebsov
cyklus). Kofaktorom je tiamíndifosfát.
oxogluras – oxoglurate, oxoglurát, neregistrovaný medzinárodne skrátený názov pre soľ al. ester kys.
2-oxoglutárovej.
oxychlorochín – syn. hydroxychlorochín.
oxokyseliny – ketokyseliny, org. zlúč., kt. majú v molekule popri karboxylovej skupine –COOH
ketónovú skupinu, oxoskupinu C=O. Podľa polohy oxoskupiny vzhľadom na karboxyl sa rozoznávajú
- (1- (2- (3-o. vznikajú oxidáciou hydroxykyselín, napr kys. mliečnej:
CH3
-o. sú nestále látky, kt. sa uţ slabým zahriatím rozkladajú,
napr. kys. acetoctová: CH3COCH2COOH → CH3COCH2COOH → CH3-COCH3 + CO2. Dôleţité sú ich
-o. je najdôleţitejšia kys. levulová.
oxol – syn. furán.
oxolamín – N,N-dietyl-3-fenyl-1,2,4-oxadiazol-5-etánamín, C14H19N3O, Mr 245,32; pouţíva sa pri
®
®
®
®
®
zápaloch dýchacích ciest (citrát C20H27N3O8 – AF 438 , Bredon , Broncatar , Flogobron , Oxarmin ,
®
®
Perebron , Prilon ).
Oxolamín
®

Oxolamine (Arcum) – hydroxokobalamín; →vitamín B12.
®

oxomemazín – N,N- -trimetyl-10H-fenotiazín-10-propánamín, C18H22N2O2S, Mr 330,46; (RP 6847 ,
®
®
®
Dysedon ; hydrochlorid C18H23ClN2O2S – Doxergan , Imakol ).
Oxomemazín
oxometán – syn. formaldehyd.
oxóniové zlúčeniny – kyslíkové analógy →óniových zlúčenín. O. z. vznikajú účinkom minerál-nych
kys. na alkaloidy, alifatické étery, karbonylové zlúč. V závislosti od štruktúry kyslíkovej zlúč. môţu
vznikať o. z. rozličných typov:
+

> O > + H–X ↔ > O...H–X ↔ [O–H] X
molekulová

–

pravá

oxóniová zlúčenina
X = Cl, Br, I, HSO4 ap. Pravé o. z. majú charakter nestálych solí, pri molekulových o. z. sa uplatňujú
vodíkové väzby. Charakter o. z. určuje jej fyz. vlastnosti (taviteľnosť, prchavosť) a pevnosť. O. z. prim.
alkoholov sa menia na étery, sek. a terc. alkoholov na alkény:
(2 ROH) . HX → R2O + H2O + HX
(CH3)3COH . HX →(CH3)2C=CH3 + H2O + HX

oxosyntéza – reakcia oxidu uhoľnatého a vodíka s alkénmi pri teplote 50 – 200 °C a zvýšenom tlaku
v prítomnosti kobaltu ako katalyzátora. O. sa pouţíva na prípravu aldehydov (vznikajú pri teplote ~
100 °C) a alkoholov (> 100 °C), najmä vyšších alkoholov.
9-oxotioxantén – syn. tioxantón.
oxotremorín – syn. fenylarzín; 1-[4(1-pyrolidinyl)-2butynyl]-2-pyrolidinón, C6H5AsO, Mr 168,02;
®
kokcidiostatikum (Arzene ).
Oxotremorín
®

Oxpentifylline – vazodilatans; →pentoxifylín.
®

Oxphylline (Amido) – bronchodilatans; →etofylín.
oxprenolol – 1-[(1-metyletyl)amino]3-[2-(2-propenyl- oxy)fenoxy]-2-propanol, C15H23NO3, Mr 265,34;
®
-adrenergických receptorov, antihypertenzívum, antianginózum, antia-rytmikum (Coretal ;
®
®
®
®
®
®
hydrochlorid C15H24ClNO3 – Ba-39089 , Laracor , Paritane , Slow-Pren , Tracosal , Trasacor ,
®
Trasicor ).
Oxprenolol
®

Oxsoralen Ultra – pigmantačné činidlo; →metoxsalén.
®

Oxtriphylline – bronchodilatans; →cholíneteofylinát.
®

Oxucide – anthelmintikum; →piperazíncitrát.
®

Oxurasin – anthelmintikum; →piperazínadipát.
oxy- – prvá časť zloţených slov 1. z g. oxys kyslý, ostrý; 2. z l. oxygenium kyslík; 3. syn. hydroxy-.
®

Oxy-5 (USV) – keratolytikum; →benzoyperoxid.
oxyaesthesia, ae, f. – [oxy- (1) + g. aisthésis cítenie] →oxyestézia; hyperestézia.
,

oxyakantín – syn. vinetín; 6,6 -7-trimetoxy-2,2,-dimetyloxyakantan-12,-ol, C37H40N2O6, Mr 608,71;
biely, kryštalický, horký prášok izolovaný z koreňa Berberis vulgaris L. Berberida-ceae.
Oxyakantín
®

OxyBam – glukózaoxidáza.
oxybenzén – syn. fenol.
oxybenzón – (2-hydroxy-4-metoxyfenyl)fenylmeta-nón, C14H12O3, Mr 228,24; UV filter (Cyasorb UV
®
®
®
9 , Sepctra-Sorb UV 9 , Uvinul M-40 ).
Oxybenzón
oxybenzopyridín – syn. 8-hydroxychinolín.
®

Oxybiocycline – antibiotikum; →oxytetracyklín.
®

Oxybiotic (Star Pharm.) – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxyblepsia, ae, f. – [oxy- (1) + g. blepsis videnie] nadmerne ostré videnie, oxyopia.
®

Oxybuprocaine – miestne anestetikum; →benoxinát.
oxybutynínchlorid – 4-(dietylamino)-2-cyklohexy- -hydroxybenzén-octovej; 4(dietylamino)-2-cyklohexyl- -hydroxybenzénoctovej, C22H32-ClNO3, Mr 393,97;

anticholínergikum. Je to priame spazmolytikumm kt. inhibuje muskarí-nové účinky acetylcholínu na
hladké svalstvo. Má len 1/5 anticholínergického účinku na detenzor močového mechúra, ale 4 – 10násobný spazmolytický účinok. Relaxuje hladké svalstvo močového mechúra, u pacientov s
netlmenými kontrakciami zvyšuje jeho kapacitu, zniţuje nutkanie na močenie a predlţuje periódy
kontinencie.
Oxybutínchlorid
Indikácie – dyzurické ťaţkosti, inkontinencia moču, najmä u starších osôb, org. poruchy iner-vácie
(paraplégia, spina bifida ap.), enuréza, dráţdivý močový mechúr (po operáciách, akút. i chron.
zápale), neurogénny mechúr.
Kontraindikácie – glaukóm, hypertrofia prostaty a i. stavy s retenciou moču. Atónia čriev, obšrtukcia
GIT. Myasthenia gravis, gravidita, obdobie laktácie.
Nedţiaduce účinky – suchosť v ústach a očných spojoviek, poruchy zrakovej akomodácie, zápcha,
retencia moču, alergické exantémy, pruritus.
Dávkovanie – 2 – 3-krát 1 tbl, max. 4 tbl./d; deťom > 5-r. 2-krát 1 tbl./d.
®

®

®

®

Prípravky – Ditropan , Dridase , Pollakisu , Tropax .
®

Oxycaine – lokálne anestetikum; →hydroxyprokaín.
®

Oxycel (Parke, Davis) – lokálne hemostatikum; oxidovaná celuloza.
oxycephalia, ae, f. – [oxy- (1) + g. kefalé hlava + -ia stav] oxycefália, úzka, krátka lebka, kuţeľovitá
hlava.
oxycinchofén – syn. hydroxycinchofén, HPC; kys. 3-hydroxy-2-fenyl-4-chinolínkarboxylová,
®
®
®
C16H11NO3, Mr 265,26; antidiuretikum, urikozurikum (Fenidrone , Magnofernyl , Magno-phenyl ,
®
®
Oxinofen , Reumalon ).
Oxycinchofén
®

Oxycon – narkotické analgetikum; →oxykodón.
®

Oxycycline – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxydapatit – nerast fosforečnan vápenatý tribázický, Ca3P2O.
oxydatus, a, um – okysličený.
oxydiazepam – syn. temazepam.
,

10,10 -oxydifénoxarzín – C24H16As2O3, Mr 502,23; pouţíva sa ako fungicídum s baktericíd-nym
®
účinkom na ochranu plastov (Vinyzene ).
,

10,10 -oxydifénoxarzín
oxydimetylchinizín – syn. antipyrín.
®

N-Oxyd-Lost-HCl – antineoplastikum; mechloretamínoxid hydrochlorid.
®

Oxydol – antiseptikum; 3 % rozt. peroxidu vodíka.
®

Oxydon – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxydum, i, n. – oxid, starší názov kysličník, zlúč. prvku s kyslíkom.

®

Oxy-Dumocyclin – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxyestéza – [oxyaisthesis] zvýšená citlivosť.
,

oxyfedrín
–
[R-(R*,S*)]-3-[(2-hydroxy-1-metyl-2-fenyletyl)amino]-1 -(3-metoxyfenyl)-1-pro-panón;
C19H23NO3
-adrenergických receptorov s
koronarodilatačným a pozit. inotropným účinkom, kt. sa pouţíva najmä pri koro-nárnej insuficiencii,
®
®
®
®
infarkte myokardu a angina pectoris (D563 , Ildamen , Modacor , Myofedrin ).
Oxyfedrín

oxyfénbutazón – 4-butyl-2-fenyl-1-(4-hydroxyfenyl)-3,5-pyrazolidíndión, C19H20N2O3, Mr 324,37;
metabolit fenylbutazónu, nesteroidné antiflogistikum a antireumatikum. Pouţíva sa najmä pri akút.
®
®
®
reumatických chorobách, záchvatoch dny al. vzplanutí chron. dny (G 27202 , Butazonic , Californit ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Crovaril , Flogitolo , Flogoril , Frabel , Neo-Farmadol , Oxalid , Rapostan , Rhemapax ,
®
®
®
®
Tandacote , Tandearil , Tanderil , Visubutina ).
Oxyfénbutazón
oxyfencyklimín
–
(1,4,5,6-tetrahydro1metyl-2-pyrimidi-nyl)-metylester
kys.
a-cyklohexyl-a®
®
®
hydroxybenzén-octovej, C20H28N2O3, Mr 344,44; anticholínergikum (Antulcus , Caridan , Daricol ,
®
®
®
®
®
Daricon , Naridan , Setrol , Vio-Thene , Zamanil ).
Oxyféncyklimín
,

oxyfenizatín – 4,4 -(2-oxoindolín-3,3-diyl)bis(fenylacetát); laxatívum; začína účinkovať za 6 aţ 10 h
®
(Laxyl ). Acetát oxyfenizatínu – syn. diacetyldioxyfenylizatín; diacetylhydroxy-fenylizatín; 3,3-bis-[4®
(acetyloxy)-fenyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2ón, C24H19NO5, Mr 401,42; katartikum, laxatívum (Bisatin ,
®
®
®
®
®
®
®
®
®
Bydolax , Cirotyl , Contax , Isocrin , Isaphen , Laxo-Isatin , Lisagal , Promassolax , Prulet ,
®
®
Purgacen , Sanapert ).
Oxyfenizatínacetát
oxyfenóniumbromid
–
N,N-dietyl-N-metyl-2-(2-cyklohexyl)-2-fenyl-2-hydroxyacetoxy)-etylamóniumbromid, C21H34BrNO3, Mr 428,41; parasympatikolytikum, anticholínergikum, pouţíva pri
®
®
peptickom vrede ţalúdka a dvanástnika, spazmoch GIT a močových ciest (Ba-5473 , Antrenyl ,
®
®
®
Oxyphenon , Oxyphenon Duplex , Spasmophen ).
Oxyfenóniumbromid
oxyfília – [oxyphilia] schopnosť prijímať kyslé farbivá, acidofília.
®

Oxyflavil – koronárne vazodilatans; →efloxát.
oxyfluorfén – 2-chlór-1-(3-etoxy-4-nifrofenoxy)-4-(trifluórmetyl)benzén, C15H11ClF3NO4, Mr 361,72;
®
®
selektívne pre- a postemergentné herbicídum (RH-2915 , Goal ).
oxyfónia – [oxyphonia] ostrý zvuk hlasu, zvuková, hlasová ostrosť.
oxygáfor – miestne antipruriginózum; hydroxygáfor.
oxygenácia – [oxygenatio] okysličovanie. Transportný systém elektrónov, kt. vyuţíva mole-kulový
kyslík na oxidáciu špecifického susbtrátu priamou väzbou kyslíka. Enzýmy katalyzu-júce adíciu
obidvoch atómov kyslíka na substrát sú oxygenázy, jedného atómu kyslíka hydro-xylázy.

oxygenatio, onis, f. – [oxygenium kyslík] →oxygenácia.
oxygenázy – EC 1.3, enzýmy zo skupiny oxidoreduktáz, kt. katalyzujú zavádzanie kyslíka do
metabolitov. Zväčša oxidačné štiepia dvojitú väzbu aromátov.
oxygenium, i, n. →kyslík.
oxygenoterapia – [oxygenotherapia] vdychovanie vzduchu obohateného na 40 – 60 % →kyslíkom.
Vzduch má byť primerane zvlhčený, aby nevysušoval sliznice. Pri o. sa O 2 pou-ţíva pri normálnom
barometrickom tlaku i pretlaku. Vzduch sa inhaluje nosovým katétrom, rôznymi maskami, v
kyslíkovom stane al. v pretlakovej komore. O2 sa predáva v oceľových fľašiach pri tlaku 15 MPa.
Bomby sú označené modrou farbou a na lekárske pouţitie ešte zeleným štvorčekom s bielym kríţom
(tzv. medicinálny O2).
O. sa pouţíva v th. chron. respiračnej insuficiencie pri chron. obštrukčnej chorobe pľúc. Dlhodobé o.
zniţuje nepriaznivé účinky hypoxie, zvyšuje kvalitu a dĺţku ţivota, toleranciu fyzickej záťaţe, zniţuje
stredný TK v pľúcnici a zabraňuje progresívnej pľúcnej hypertenzii a rozvoju cor pulmonale
chronicum. Odporúča sa aplikácia 15 – 18 h/d. V kúpeľoch sa rozši-ruje a má voľnejšie indikácie s
kratšou aplikáciou (von Ardenneova metóda). Vhodným prí-strojom na tieto účely je napr. prenosný
kyslíkový prístroj Oxymate LS 55.
Kontraindikácie – tbc, hypertenzia, ateroskleróza, dekompenzovaná ischemická choroba srd-ca,
glaukóm, ablácia sietnice, vredová choroba ţalúdka, niekt. typy sínusitíd a zápalov stredo-ušia,
hyperventilácia (provokácia hypokapnie, nevoľnosti, závratov ap.).
Hyperbarická oxygenoterapia – HO, je 1. aplikácia O2 priamo na tkanivá pod zvýšeným
barometrickým tlakom; 2. inhalácia O2 pri tlaku > 0,2 MPa aţ 0,3 MPa. Je to neinvazívna, vysoko
účinná a jednoduchá metóda, kt. nezaťaţuje pacienta. Jej cieľom je zvýšiť ponuku O 2 tkanivám,
postihnutým hypoxémiou, hypoxiou al. ischémiou.
HO spočíva v prerušovanej inhalácii O2 pomocou masky al. endotracheálnej trubice vo veľkých,
viacmiestnych barokomorách plnených vzduchom al. v jednomiestnych barokomorách, pre jedného
leţiaceho pacienta, kt. sú plnené 100 % O2, kde ho pacient dýcha priamo z prostredia barokomory.
Pri HO stúpa paO2 fyz. rozpusteného v plazme a vysoký tlakový gradient O 2 umoţňuje jeho difúziu aţ
do 6-krát väčšej vzdialenosti od funkčnej kapiláry, v porovnaní s dýchaním vzduchu za normálneho
atmosferického tlaku. Aeróbny metabolizmus v mitochondriách vyţaduje min. tenziu O 2 0,13 kPa. Pri
koncentrácii Hb v krvi 150 – 160 g/l a normálnom atmosferickom tlaku je Hb nasýtený O 2 na 96 – 98
% a prenáša asi 20 obj. % O2. Tým je transportná kapacita krvi pre O2 prakticky vyčerpaná. Jedinou
moţnosťou ako dopraviť z al-veol do tkanív viac O2 je vyuţiť Henryho zákon saturácie kvapaliny
plynom: mnoţstvo plynu fyz. rozpusteného v kvapaline je priamo úmerné parciálnemu tlaku plynov
nad kvapalinou. Pri inhalácii 100 % O2 pri tlaku 0,3 MPa sa rozpustí v krvnej plazme 6,8 ml O 2/100 ml
krvi. Keďţe priemerná spotreba O2 je asi 6 obj. % (pri srdcovom vývrh 5 l/min a spotrebe O 2 300
ml/min), metabolickú potrebu tkanív kryje O2 dopravený vo fyz. rozpustenej forme. Pri HO sa preto
vyuţíva aj th. účinok tlaku. So zväčšením tlaku sa zmenšuje objem plynných embolov a dutín
obsahujúcich plyn (podľa Boyleovho zákona). Tento účinok sa vyuţíva v th. vzduchovej embólie,
dekompresného sy. potápačov a letcov a plynovej gangrény.
O2 inhalovaný pri normálnom atmosferickom tlaku nevyvoláva u zdravých osôb prejavy intoxikácie ani
po 16 – 24 h nepretrţitej inhalácie. Neskôr sa vyvinie tzv. pľúcna forma otravy. Pri inhalácii O 2 a tlaku
> 0,25 MPa sú v popredí kŕče. Ich výskyt je však zriedkavý (1:10 000 prípadov pri tlaku 0,3 MPa).
Kyslíkové kŕče nezanechávajú rezíduá. Zriedkavá je po HO klaustrofóbia a progresívna myopatia.
Refrakčné zmeny vznikajú aţ po 150 – 850 denných expozíciách tlaku 0,25 MPa, v priebehu
niekoľkých týţd. však vymiznú.

Podmorská a hyperbarická lekárska spoločnosť (Undersea and Hyperbaric Medical Society, UHMS)
má sídlo v Bethesde (Maryland), jej pobočka v Európe v Berne. V býv. ČSFR sa r. 1975 zaloţila
pracovná skupina ,,Hyperbarická medicína“, kt. r. 1976 zverejnila ,,Programové vyhlásenie“
vytyčujúce ciele a pracovnú náplň, neskôr aj zoznam indikácií na HO.
Indikácie hyperbarickej oxygenácie
• Intoxikácia CO a dýmovými plynmi – inhalácia hyperbarického O2 urýchľuje disociáciu COHb, bráni
rozvoju neurol. porúch a útlmu kardiovaskulárneho systému.
• Ušné choroby, najmä akút. akustická trauma a náhle percepčné nedoslychavosti na podklade
cievnych, infekčných a metabolických porúch.
• Chron. osteomyeltitídy.
• Klostrídiová myonekróza →plynová gangréna; progresívna baktériová gangréna, nekrotizujúca
fasciitída, Fournierova choroba, neklostrídiová myonekróza. Aplikácia HO sa kombinuje s
odstránením mŕtveho tkaniva a cieleným podávaním antibiotík.
• Varikózny komplex s defektmi koţe na predkolení vyvolané chron. ţilovou nedostatočnosťou;
popáleniny (adjuvantná metóda).
• Obliterujúce artériové ochorenia dolných končatín – je jednou z najúspešnejších indikácií HO. Patria
sem diabetické gangrény, ulceronekrotické defekty pri artérioskleróze ciev dolných končatín,
dekubitové vredy, defekty pri arteritídach (Buergerova choroba), vredy predkolenia pri ţilovej
nedostatočnosti, alergické vaskulitídy, posttraumatické infikované defekty a i. arteriopatie. Hodnoty
pO2 v defekte a jeho okolí klesá < 3 – 4 kPa. Pri inhalácii O2 pri tlaku 0,28 – 0,3 MPa prekročí pO2
0,26 MPa. Pri transkutánnom meraní sa v defekte a jeho okolí zisťujú hodnoty pO 2 6 – 26 kPa. O2
eliminuje lokálnu acidózu, zniţuje produkciu laktátu a CO 2, stimuluje aeróbny metabolizmus,
produkciu ATP a kreatinfosfátu. Od dávky O2 závisí aj syntéza kolagénu a jeho depozícia v defekte.
O2 má priamy baktericídny účinok a podporuje baktericídnu aktivitu leukocytov. Keď pO2 klesne < 3
kPa, leukocyty nie sú schopné produkovať kyslíkové radikály, kt. zabíjajú fagocytované baktérie.
• Radiačné poškodenie tkaniva – prejavujúce sa nekrózou tkaniva, osteorádionekrózou, radiačnou
mukozitídou, dermatitídou, enteritídou, postradiačnou nekrózou laryngu, cystitídou a i. prejavmi.
Zvýšené riziko infekcie, dehiscencie rán, strata tkaniva al. transplantátu po chir. výkonoch.
• Chron. osteomyelitída – zápaly kostnej drene trvajú často niekoľko r. a predstavujú značný th.
problém. Pozit. účinok HO sa uplatňuje pri osteomyelitídach vrátane osteomyelitídy sánky.
HO sa osvedčuje aj pri nehojacich sa vredoch predkolenia pri ţilovej nedostatočnosti, uzávere a.
centralis retinae a diabetickej retinopatie. V ušnom lekárstve sa HO pouţíva
• Poškodenia CNS a periférneho nervového systému.
• Dekompresný sy. potápačov a vzduchová embólia.
• Choroby srdca: a) chron. ischemická choroba srdca vrátane arytmií; b) adjuvans pri infarkte
myokardu, najmä kardiogénnom šoku; c) kardiopulmonálna resuscitácia. HO sa aplikuje pri edéme
pľúc, respiračnej alkalóze, hypotenzno-bradykardickom sy., pred kardioverziou a kardiostimuláciou.
HO sa osvedčuje aj v dfdg. ,,hibernovaného“ segmentu myokardu po prekonanom infarkte a jazvy; to
má význam pri selekcii pacientov na následnú mechanickú intervenciu a zlepšenie funkcie myokardu.
• Choroby GIT: a) vredová choroba ţalúdka a dvanástnika; b) nekrotizujúca enterokolitída; c) poruchy
črevnej motility; d) paralytický ileus.

• Civilizačné choroby a riziká: a) regenerácia organizmu po fyzickom preťaţení; b)
zvýšenie
obranyschopnosti organizmu; c) zlepšenie fyzickej a psychickej kondície pred očakávaným zníţením
rizikových faktorov prostredia; d) zmiernenie vedľajších účinkov; e) kardiovaskulárne choroby atď.
Pri kŕčoch treba ihneď prerušiť aplikáciu O2. Po prerušení dýchania O2 sa vedomie obnoví v priebehu
3 – 5 min. Niekedy pretrváva bolesť hlavy a svalová únava. Toleranciu pacienta k O 2 zniţuje zvýšená
koncentrácia CO2, ventilačná insuficiencia, svalová práca a niekt. látky. Včasné príznaky otravy O 2 pri
HO pri tlaku > 3 ata moţno objektivizovať zápisom EEG, sledovaním pulzovej frekvencie, TK a vitálnej
kapacity. V prevencii neţiaducich účinkov O2 sa odporúča zníţiť parciálny tlak vdychovaného O 2.
Kŕčom moţno zabrániť narkotikami (napr. fenobarbitalom), avšak otrave bunkového metabolizmu
zabrániť nemoţno. Niekt.
-tokoferol
môţu predĺţiť bezpečný interval dýchania O2.
HO vyvoláva nielen úplné nasýtenie Hb, ale najmä významne zvyšuje mnoţstvo fyz. rozpus-teného
O2 v plazme. Pri tlaku 0,3 MPa a inhalácii 100 % O2 je v plazme rozpustených 6,8 obj. % O 2 a pO2 v
artériovej krvi sa zvýši z 99 mm Hg (13,2 kPa) na 1750 mm Hg (233 kPa). Navyše sa 3 – 4-násobne
zvýši difúzna vzdialenosť O2 z funkčnej kapiláry, a to bez ohľadu na prítomnosť a funkčný stav Hb. O 2
inhalovaný pri vysokom tlaku difunduje do ischemického tkaniva a podporuje obranné mechanizmy
organizmu.
Priaznivý účinok zvýšeného pO2 sa prejaví: 1. odstránením lokálnej acidózy, potlačením anaeróbnej
glykolýzy, produkcie laktátu a CO2; 2. stimuláciou aeróbnej oxidácie, produkcie ATP a fosfokreatínu;
3. stimuláciou replikácie fibroblastov a produkcie kolagénu, a tým zrýchlením hojivých procesov; 4.
spomalením rozvoja sek. infekcie a potenciáciou účinku antibiotík; 5. vzostupom pO 2 v rane, a tým
zvýšením baktericídnej schopnosti leukocytov; 6. ni- čením anaeróbnej mikroflóry; 7. podporením
granulácie a neovaskularizácie; 8. aktiváciou osteoklastov; 10. zabránením agregácie granulocytov a
trombocytov, a tým rozvoju disemino-vanej intravaskulárnej koagulácie; 11. zníţením
postischemického edému v prechodnej zóne, kde sa uplatňuje vazokonstrikcia; 12. postupnou
elimináciou lokálnej ischémie, a tým zabrá-nením rozvoju zápalovej reakcie, pri kt. sa mobilizujú rôzne
tkanivové faktory negat. ovplyv-ňujúce lokálnu mikrocirkuláciu a metabolizmus.
Dýchanie vzduchu v pneumatických komorách – dýchanie v miestnostiach, v kt. zotrvávajú pacienti s
chorobami pľúc 30 – 60 min pri zvýšenom tlaku vzduchu, čo zlepšuje najmä oxyge-náciu krvi a zniţuje
prekrvenie slizníc postihnutých zápalom.
Dýchacie prístroje sú zariadenia, kt. na príncípe podtlaku a pretlaku pomáhajú pacientovi pri dýchaní.
Pouţívajú sa na posteľových oddeleniach, obsluha vyţaduje špeciálne školenie.
®

Oxygeron (Will-Pharms) – vazodilatans; →vinkamín.
oxygeusia, ae, f. – [oxy- + g. geusis chuť] oxygeuzia, abnormálne vyvinutá chuť.
oxyhaemoglobinum, i, n. – [oxygenium + haemoglobinum] →oxyhemoglobín.
oxyhemerytrín – oxygenovaná forma hemerytrínu.
oxyhemoglobín – [oxyhaemoglobinum] oxygenovaný →hemoglobín.
oxyhemokyanín – oxygenovaná forma hemokyanínu.
oxychlorozén – C20H35ClO4S.HOCl, Mr 407,02; derivát pufrovanej org. kys. chlórnej s mier-ne kyslým
pH. Povrchovo aktívna látka; 14-C uhľovodíkový reťazec môţe byť rozvetvený al. nelineárny,
obsahuje aj fenylové substituenty s nadviazanými skupinami kys. sulfónovej všeobecného vzorca
®
®
®
HO3S–C6H4–(C14H29).HOCl ; antiseptikum (Clorpactin , Clorpactin XCB , Monoxychlorosene , sodná
®
soľ – Clorpactin WCS ).

®

Oxycholin – choleretikum; sodná soľ →kyseliny deoxycholovej.
oxyjavanicín – syn. fuzarobín.
®

Oxyject (Diamond) – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxykinesis, is, f. – [oxy- + g. kinésis pohyb] oxykinéza, pocit bolesti pri pohyboch.
oxyklozanid – 2,3,5-trichlór-N-(3,5-dichlór-2-hydroxyfenyl)-6-hyroxybenzamid; N-(2-hydroxy-3,5dichlórfenyl)amid kys. 2-hydroxy-3,5,6-trichlórbenzoovej, C13H6Cl5NO3, Mr 401,48; anthelmintikum,
®
®
pouţíva sa proti motolici (Motolit , Zanil ).
Oxyklonazid
oxykodón – 14-hydroxydihydrokodeín; 4,5-epoxy-14-hydroxy-3-metoxy-17-metylmorfinan-6-ón,
C18H21NO4, Mr 315,36; narkotické analgetikum. Je menej účinné, ale aj menej toxické ako morfín.
Môţe naň vzniknúť závislosť, preto podlieha zákonným ustanoveniam o omamných látkach
®
®
®
®
®
®
®
(hydrochlorid C18H22ClNO4 – Dinarkon , Eubine , Eucodal , Eukodal , Eutagen , Oxikon , Oxycon ,
®
®
®
®
®
Pancodine , Tecodin , Tekodin , Thecodine , Thekodin ).
Oxykodón
®

Oxy-L (Woelm) – kreatolytikum; →benzoylperoxid.
®

Oxylag (Lagap) – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxylalia, ae, f. – [oxy- + g. lalein dţavotať] abnormálne rýchla reč.
®

Oxylan (Burroughs-Wellcome) – anthelmintikum; →difelan.
oxymestrón – syn. oxymesteron, 4,17-dihydroxy-17-metyl-androst-4-en-3-ón, C20H30O3, Mr 318,44;
®
®
®
androgén, anabolikum (Anamidol , Oranabol , Theranabol ).
Oxymestrón

oxymetán – syn. formaldehyd.
oxymetazolín
–
3-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)metyl]-6-(1,1-dimetyletyl)-2,4-dimetylfe-nol,
C16H24N2O, Mr 260,37; adrenergikum, vazokonstringens, nosové dekongescens.
Oxymetazolín
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – H 990 , Nasivin , Hazol , Nezeril , Rhinofrenol , Rhinolitan , Sinerol ; hydro-chlorid
®
®
®
®
®
®
®
®
C16H25ClN2O – Afrazine , Afrin , Iliadin , Nafrine , Nasivin , Oxilin , Sinex ; súčasť prípravku Drixin .
®

Oxymethebalone – antitusikum; →drotebanol.
oxymetolón – syn. anasterón; 17-hydroxy-2-(hydroxymetylén)-17-metylandrostan-3-ón, C21H32O3, Mr
®
®
®
®
332,47; anabolický steroid pre malé zvieratá, androgén (Anadrol , Anapolon , Androyd , Nastolon ,
®
®
®
®
Pardroyd , Plenastril , Protanabol , Synasteron ).
Oxymetolón
oxymetria – [oxygenium kyslík + g. metriá meranie] meranie obsahu kyslíka v krvi. O. in vitro sa
zakladá na poznatku, ţe ţilová krv je tmavšia ako artériová. Redukovaný Hb (red. Hb) vo väčšej miere
pohlcuje svetlo ako oxyhemoglobín (HbO2). Meria sa rozdiel vlnových dĺţok HbO 2 a

deoxygenovaného Hb (deoxyHb) po prechode svetla cez kyvetu, ktorou preteká artériová krv. Z %
podielu HbO2 a deoxyHb sa dá vypočítať sO2(Hb).
Hemolyzovanú krv moţno pokladať za homogénny farebný rozt., kt. obsahuje 2 farebné látky:
deoxyHb a HbO2. Táto farebná oblasť sa pouţíva na určenie HbO 2, pretoţe jeho % po-diel tu najviac
ovplyvňuje mnoţstvo pohlteného svetla. Keď stúpa podiel HbO 2, vzorkou prechádza viac svetla. V
infračervenej oblasti nie je rozdiel medzi extinkciou HbO 2 a deoxy-Hb. Pomer koncentrácie HbO2 k
celkovému mnoţstvo Hb dáva saturáciu v %:
HbO2.100
saO2 = –––––––––––––
HbO2 + red. Hb

Neinvazívne meranie pO2 v tkanive cez koţu je tzv. →transkutánna oxymetria. O. in vivo sa dá
vykonať metódou →pulzovej oxymetrie.
,

oxymeturea – oxymetmočovina; N,N -bis(hydroxymet)-močovina, C3H8N2O3, HOCH2NH)2-CO, Mr
®
120,11; (Methural ).
oxymetylén – syn. formaldehyd.
oxymetylénumočovina – syn. polynoxylín.
oxymorfón – 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-metylmorfinan-6-ón, C17H19NO4, Mr 301,33; narkotické
®
analgetikum (hydrochlorid C17H20ClNO4 – Numorphan ).
Oxymorfón
®

Oxymycin – antibiotikum; →oxytetracyklín.
®

Oxymykoin – antibiotikum; →oxymykoín.
®

Oxyneurine – hepatoprotektívum; →betaín.
oxyopia, ae, f. – [oxy- + g. óps-ópos oko] oxyopia, abnormálne ostré videnie, oxyblepsia.
oxyosmia, ae, f. – [oxy- + g. osmé čuch] oxyozmia, abnormálne zvýšená čuchová ostrosť.
®

Oxypaat – anthelmintikum; →piperazínadipát.
®

Oxypan – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxypathia, ae, f. – [oxy- + g. pathos choroba] oxypatia, hromadenie neoxidovateľných kys. v tele s
acidózou.
oxypendyl

–

syn.

oxipendyl;

4-[3-(10H-pyrido[3,2-b]-[1,4]-

benzotiazín-10-yl)-propyl]-1-pi-

®

perazínetanol,C20H26N4OS, Mr 370,53; antiemetikum (D 706 ; dihydrochlorid C20H28Cl2N4-OS –
®
Pervetral ).
Oxypendyl
oxypertín – 5,6-dimetoxy-2-metyl-3-[2-(4-fenyl-1-piperazinyl(etyl]-1H-indol, C23H29N3O2, Mr 379,49;
®
®
®
®
antidepresívum (WIN 18501 , Equipertine , Forit ; hydrochlorid Integrin ).
Oxypertín
oxypetidín – narkotické analgetikum; →hydroxypetidín.
®

Oxyphenon – anticholínergikum, spazmolytikum; →oxyfenóniumbromid.
®

Oxyphenon Duplex – anticholínergikum, spazmolytikum; →oxyfenóniumbromid.
oxyphilia, ae, f. – [oxy- + g. filiá priazeň, láska] →oxyfília.
oxyphonia, ae, f. – [oxy- + g. foné hlas] →oxyfónia.
®

Oxyphyllin (Astra) – bronchodilatans; →teofylín.
oxypinokamfón – 2-hydroxy-2,6,6-trimetylbicyklo-[3.1.1]-heptan-3-ón, C10H16O2, Mr 168,23; pouţíva
®
®
sa pri respiračnej insuficiencii (Camphostene , Oxypinone ).
Oxypinokamfón
®

Oxypinone – stimulans dýchania, podáva sa pri respiračnej insuficiencii; →oxypinokamfón.
oxypolyželatína – oxypolygelatinum, OPG, expander plazmy, pripravuje sa pridaním purifi-kovanej
ţelatíny ku glyoxalu s následnou oxidáciou hydrogénperoxidom.
®

Oxyprocain – lokálne anestetikum; →hydroxyprokaín.
oxypropylcelulóza – hydroxypropylcelulóza.
oxyrygmia, ae, f. – [oxy- + g. erygmos grganie] grganie s regurgitáciou kyslých látok zo ţalúdka.
®

Oxystin (Arzneimittelwer VEB) – oxytocikum; →oxytocín.
®

Oxytetracid – antibiotikum; →oxytetracyklín.
oxytetracyklín – syn. glomycín, hydroxytetracyklín; riomitsin; terafungín; 4-dimetylamino-1,11-dioxo-hexahydroxy-6-metyl-oktahydronaftacén-2-karboxamid,
C22H24N2O9, Mr 460,44; tetracyklínové antibiotikum, produkované aktinomy-cétou Streptomyces
rimosus. O. sa pouţíva pri respiračných infekciách vyvolaných riketsiami, mykoplazmami,
chlamýdiami a pri iných infekčných chorobách
Oxytetracyklín
®

®

®

®

®

®

®

Prípravky – Berkmycen , Biostat , Engemycin , Oxacycline , Oxymykoin , Oxatest , Oxy-don , Oxy®
®
®
®
®
®
®
®
Dumocyclin , Oxymycin , Oxypan , Oxytetracid , Ryomycin , Stevacin , Terra-ject , Terramycin ,
®
®
®
®
®
®
®
Tetramel , Tetran , Vendarcin , Vendracin ; dihydrát – Abbocin , Cli-nimycin , Imperacin .
®

Oxytheonyl – bronchodilatans; →etofylín.
oxytiamín
–
3-[(1,4-dihydro-2-metyl-4-oxo-5-pyrimidinyl)metyl]-5-(2-hydroxyetyl)-4-metyltiazoliumchlorid, C12H16ClN3O2S, Mr 301,81; antagonista tiamínu.
Oxytiamín

oxytiochinox – syn. chinometionát; cyklický 2,3-chinoxalindiylester kys. ditiokarbónovej; 6-metyl-2,3chinoxalidin-6-metyl-1,3-ditiolo[4,5-b]chinoxalin-2-ón, C10H6N2OS2, Mr 234,29; akaricídum, fungicídum
®
®
®
(Bayer 36,205 ; Forstan ; Morestan ).
Oxytiochinox
oxytocia, ae, f. – [oxy- + g. tokos pôrod] rýchly, náhly, pôrod.
oxytocín – -hypofamín, ocytocín, C43H66N12O12S2, Mr 1007,23; hormón neurohypozýzy, oxytocikum,
uterotonikum, stimulans laktácie. Je to biely prášok, rozp. vo vode, 1- a 2-buta-nole. Na rozdiel od
®
®
vazopresínu má hovädzí a prasačí o. rovnakú sekvenciu aminokyselín (Endopituitrina , Nobitocin S ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Orasthin , Oxystin , Partocon , Pitocin , Piton S , Synpi-tan , Syntocinon , Uteracon ; citrát –
®
Pitocin-Buccal ).
Cys–Tyr–Ile–Gln–Asn–Cys–Pro–Leu–GlyNH2
–––––––––––––––––––––––––––-–

Oxytocín

oxytrimetylín – syn. →cholínteofylinát.
oxyuriasis, is, f. – [Oxyuris vermicularis + -asis stav] →oxyuriáza.
oxyuriáza – [oxyuriasis] syn. enterobiáza, helmintiáza vyvolaná mrľou ľudskou (Enterobius
vermicularis). Mrľa ľudská meria 3 – 12 mm × 0,2 – 0,6 mm, má biele nitkovité telo, cudzo-pasí najmä
u detí. Nákaza sa prenáša vajíčkami, kt. znáša oplodnená samička v okolí koneč-níka. Človek sa
infikuje alimentárnou cestou vajíčkami parazita z perianálnej oblasti infikova-nými prstami do úst al.
kontaminovaným prachom, často z posteľnej bielizne. O. býva často asymptomatická, niekedy je
prítomný pruritus v perianálnej oblasti al. v oblasti vulvy, bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie, príp.
hnačka. Dg. sa stanovuje na základe nálezu parazita v sto-lici al. dôkazu jeho vajíčok v perianálnom
zlepe. V th. podáva sa pyrvínium 5 mg/kg jednora-zovo (po 2 týţd. a po 2 mes. sa th. opakuje) al.
mebendazol 100 mg jednorazovo (aj deťom a opakuje sa o 2 týţd.). V prevencii je dôleţitá osobná
hygiena, omývanie perianálnej oblasti, striedanie posteľnej bielizne. Vhodné je preliečiť aj ostatných
členov najbliţšej rodiny.
Oxyurinae – potápnice. Vtáky, kt. sa dobre potápajú, obyčajne ţijú na vode, kde hľadajú rastlinnú
potravu. Nohy sú krátke a silné, s dlhými prstami. Jediný druh potápnica bielohlavá (Oxyura
leucocephala) hniezdi v juţnejších oblastiach Európy.
Oxyuris (is, f.) vermicularis – [g. oxys ostrý + g. úra chvost] Enterobius vermicularis, mrľa ľudská,
najčastejší črevný parazit, zapríčiňuje →oxyuriázu.
Oxyuroidea – oxyuridy. Nadčeľaď (v niekt. systémoch rad) malých nematód, charakterizova-ných
prítomnosťou plazmidov a cibuľovitého paţeráka. Vyskytujú sa obyčajne ako parazity v hrubom čreve,
najmä céku stavovcov, môţu však infikovať aj nestavovce vrátane hmyzu. Jediným druhom
infikujúcim človeka je Enterobius vermicularis.
®

Oxyzin tbl. a sir. – anthelmintikum; →piperazínadipát.
oxyzóniumjodid
–
2- -cyklohexyl- -fenyl- -hydroxyacetoxy)etyldimetylsulfónium
jodid;
parasympatikolytikum, kt. sa pouţíva ako spazmolytikum pri obličkových a ţlčníkových kolikách
®
(Thiospasmin inj.).
Oz – antigénový marker rozlišujúci podtypy imunoglobulínových ľudských l ľahkých reťazcov.
-OZ –

-oryzanol.

oz. – angl. miera unca (1 oz = 1/12 lb = 8 drams = 31,104 g.
ozaena, ae, f. – [g. ozaina páchnuci nosový polyp] →ozéna.

Ozaena laryngis – choroba hrtana spojená s hnilobným výtokom súvisiaca obyčajne s atrofickou
rinitídou.
ozagrel – kys. (E)-3-[4-(1H)-imidazol-1-ylmetyl)-fenyl]-2-propénová; syn. kys. (E)-4-imidazol-1ylmetylškoricová, C14H12N2O2, Mr 228,25; inhibítor tromboxánsyntetázy, antitrombotikum,
®
®
antianginózum (OKY-046 ; sodná soľ C13H11N2NaO2 – Cataclot ,
®
Xanbon ).
Ozagrel

ozéna – [ozaena] chron. choroba nosovej sliznice spojená s vylučovaním hnisového, silne
páchnuceho sekrétu, často sa spája s prítomnosťou Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae;
sopľavka; →rhinitis chronica atrophicans foetida.
označenie – l. significatio, signum. Označovanie o užívaní lieku – signatura.
Označovanie liekov v lekárni – lieky na vnútorné uţitie sa označujú bielym štítkom s čiernym
nápisom, na iné pouţitie s červeným štítkom s čiernym nápisom, pre zvieratá zeleným štítkom s
nápisom pre zvieratá. O. hromadne vyrábaného lieku má obsahovať: názov prípravku, jeho mnoţstvo,
zloţenie, meno a sídlo výrobcu, číslo šarţe, dátum exspirácie, spôsob pouţitia, varovania, návod na
pouţitie.
ozolinón – kys. (Z)-[3-metyl-4-oxo-5-(1-piperidinyl)-2-tiazolidinyl]octová, C11H16N2O3S; diuretikum.
ozón – [ozonum] trojatómový kyslík, trikyslík, O3, Mr 48,00. O3 je alotropická modifikácia kyslíka.
Vyskytuje sa vo vyšších atmosferických výškach, na úrovni mora sa nachádza v kon-centrácii ~ 0,05
ppm. Jeho mnoţstvo v atmosferickom vzduchu závisí od jeho trvalej produkcie vo vonkajších vrstvách
atmosféry účinkom slnečného UV ţiarenia na atmosferický kyslík. Na tomto princípe pracujú aj tzv.
sterilizačné lampy. Vzniká aj pri elekt. výbojoch a rádioaktívnom ţiarení. V laboratóriu sa ozón
pripravuje pasáţou suchého vzduchu medzi dvoma platňami elektród spojenými so zdrojom
striedavého prúdu s niekoľko tisícmi V. Reakcia je vratná a po utvorení malého mnoţstva O 3 sa to isté
mnoţstvo rozloţí. Získava sa v čistej forme ochladením ozonizovaného vzduchu na –180 °C pričom
sa separuje ako tmavomodrá kvapalina.
O3 je modravý, výbušný plyn al. modrá látka. V koncentráciách < 2 ppm má príjemný,
charakteristických zápach. Je nestály, ľahko sa rozpadá na dvojatómové molekuly O 2; ató-mový
kyslík, vznikajúci intermediárne pri rozpade O3, je príčinou oxidačných a baktericíd-nych vlastností O3,
čo sa vyuţíva na dezinfekciu a dezodorizáciu vzduchu, ako aj na sterilizáciu pitnej vody. Pouţíva sa
na bielenie voskov, textilu, olejov a v org. syntéze. Tvorí ozonidy. Vo väčších koncentráciách irituje
dýchacie cesty a oči.
ozonidy – zlúč. všeobecného vzrorca RO3. Org. vznikajú adíciou ozónu na nenasýtenú väzbu medzi
uhlíkmi; napr. na acetylén a alkény (olefíny). Pri rozklade vodou sa rozpadajú v mieste, kde bola
predtým dvojitá väzba; dávajú aldehydy, resp. ketóny a peroxid vodíka. Ozonizačné štiepenie je
dôleţitou metódou na zisťovanie konštitúcie alkénov. Poloha dvojitej väzby sa určí zo štiepnych
produktov. O. sa pouţívajú ako oxidačné činidlá.
ozonofor – [ozón + g. foros nesúci] 1. jeden zo zrnitých elementov bunky; 2. erytrocyt.
ozonolýza – adícia ozónu na olefinické uhľovodíky za vzniku →ozonidov.
ozonometer – [ozón + g. metron miera] prístroj na stanovovanie ozónu vo vzduchu.
ozonizácia – pôsobenie ozónu na nenasýtené zlúč. za vzniku →ozonidov. O. patrí k cyklo-adičným
reakciám a prebieha ako cis-adícia za vzniku nestáleho medziproduktu molozonidu, kt. sa ďalej

rozpadá a vzniká aldehyd a molekulové torzo, kt. sa vzájomne rekombinujú. O. sa vyuţíva na dôkaz
polohy násobnej väzby pri nenasýtených uhľovodíkoch a na syntézu aldehydov.
ozonum, i, n. – [g. ozein čuchať, páchnuť, voňať] →ozón.
ozostomia, ae, f. – [g. ozé zápach, ozostomos páchnuci z úst] ozostómia, zápach z úst, l. foetor ex
ore.
ozubica – l. periodonitum.
ozva – l. murmur.
ozvena – l. resonantia.
oživenie – l. reviviscentia.

