P – 1. skr. pre phosphorus (fosfor); 2. skr. biochem. fosfátová skupina; 3. serol. symbol krvnej skupiny; 4.
skr. pre para; 5. skr. pre percentil; 6. skr. pre peta-; 7. skr. pre poise; 8. značka pre jednotku sily pond;
9. skr. pre posterior; 10. symbol pre power (sila); 11. skr. pre premolár; 12. symbol pre pressure (tlak);
13. symbol pre probability (pravdepodobnosť); 14. skr. pre pulz; 15. serol. symbol krvnej skupiny;
pupilla (zrenica).
p – 1. skr. pre protón; 2. skr. tlaku (pressure).
p – 1. symbol pre moment; 2. symbol pre angl. probability pravdepodobnosť.
p., pt. – skr. na recepte l. pars, partes, časť, diel, časti.
p- – symbol pre para-.
P1 – skr. angl. first parenteral generation prvá rodičovská generácia.
P2 – II. pulmonálna ozva.
P1, P2, P3 – trombocytové faktory.
p150, 95 – glykoproteín.
PCO2 – parciálny tlak oxidu uhličitého, pCO2.
Pi – ortofosfát.
PO2 – parciálny tlak kyslíka, pO2.
 – veľké g. písmeno pí, pouţíva sa v matematike na označenie súčinu:
n



xi = x1 × x2 × ... × xn.

i=1

– pí, 16. písmeno g. abecedy; mat. symbol pre pomer priemeru a obvodu kruhu, pribliţne
3,1415926536; symbol pre osmotickú látku.


– psí, 23. písmeno g. abecedy; sumbol pre pseudouridín (v molekulovej biol.).

PA – 1. skr. perniciózna anémia; 2. skr. angl. physician assistant sek. lekár; 3. skr. postero-anterior
zadopredný; 4. skr. primárny afekt; 5. skr. angl. pulmonary artery a. pulmonalis.
Pa – 1. skr. pascal; 2. symbol pre protaktínium.
®

PA 93 – antibiotikum; novobiocín.
®

A 105 – antibiotikum; oleandomycín.
®

PA 248 – antibiotikum; propicilín.
®

Pa 155A – antiobiotikum; indolmycín.
PAA-gél – skr. polyakrylamidový gél.
®

Paarlan (Lilly) –herbicídum; izopropalín.
Paasova choroba – [Paas, Hermann, *1900, nem. lekár] familiárna choroba charakterizovaná
deformitami kostí, ako sú coxa valga, skrátené články prstov, skolioza, spondylitída a i.
PAB(A) – skr. angl. p-aminobenzoic acid kys. p-aminobenzoová.
®

Pabalate – kombinácia salicylátu draselného a aminobenzoanu sodného. Pabalate SF je
kombináciou salicylátu draselného a aminobenzoanu draselného.
®

Pabanol (Elder) – UV filter; obsahuje kys. aminobenzoovú.

®

Pabestrol D – estrogén, dietylstilbestroldipropionát.
pablana – l. pseudomembrana.
®

Pabracort – glukokortikoid, antiflogistikum; hydrokortizónacetát.
PAC – 1. skr. angl. premature atrial complex predčasný predsieňový komplex, prejavujúci sa na EKG
vlnani P abnormálneho tvaru, mierne predĺţeným intervalom P–R; vyskytuje sa pri chorobách srdca,
môţe sa však vyskytnúť aj u zdravých, niekedy sa zjavuje po stimulanciách; 2. kobminácia
cytostatík cisplatina + doxorubicín (Adriamycin) + cyklofosfamid.
®

P.A.C. (Upjohn) – tuberkulostatikum; kys. p-aminosalicylová.
®

Pacatal (Warner-Chilcott) – antipsychotikum, trankvilizér; mepazín.
®

Pacatol – antipsychotikum, trankvilizér; mepazín.
pacemaker – [angl. udávač kroku, krokovač] zariadenie, kt. slúţi na obnovu al. normalizáciu funkcie
srdca; →kardiostimulátor.
AAI pacemaker – atrial demand inhibited p., predsieňový, predsieňami inhibovaný kardiostimulátor.
AAI, M pacemaker – predsieňový predsieňami inhibovaný, multiprogramovateľný kardiosti-mulátor.
AAT pacemaker – atrial demand triggered p.
Antitachycardial pacemaker – implantovaný kardiostimulátor, kt. ukončuje tachykardiu vysielaním
jedného al. viacerých vzruchov; môţe vyţadovať detekciu arytmie a aktiváciu zariadenia pacientom
al. deteguje arytmie a vysiela automaticky vzruchy.
AOO pacemaker – atrial asynchronous p.
Asynchronous pacemaker – umelý kardiostimulátor, kt. vysiela vzruchy nepretrţite, nezávisle od
činnosti predsiení al. komôr.
Asynchronous atrial pacemaker – atrial asynchronous p.
Asynchronous ventricular pacemaker – ventricular asynchronous p.
Atrial asynchornous pacemaker – AOO p., asynchrónny predsieňový kardiostimulátor, kt.
stimuluje predsiene nepretrţite bez snímania predsieňovej al. komorovej aktivity. pouţíva sa zriedka
na iniciáciu al. ukončenie niekt. tachykardií.
Atrial demand inhibited pacemaker – AAI p., umelý kardiostimulátor, kt. vysiela podnety k
predsieni bez snímania aktivity predsiení; spontánna aktivita srdca vyvoláva inhibíciu výdaja
kardiostimulátora, ukončenie prebiehajúceho stimulovaného cyklu a iniciáciu nového cyklu.
Atrial demand triggered pacemaker – umelý kardiostimulátor, kt. vysiela vzruchy k predsieni
nepretr-ţite bez snímania aktivity predsiení; spontánna aktivita srdca spúšťa výdaj vzruchov
z kardio-stimulátora, kt. zasahujú neúčinne refraktérnu fázu myokardu a iniciujú nový cyklus stimulovaný kardiostimulátorom.
Atrial synchronous ventricular pacemaker – atrial synchronous ventricular inhibited p.,
dvojkomorový kardiostimulátor, kt. sníma aktivitu predsiení a vysiela komorové vzruchy po
prítomnom intervale; pouţíva sa pri poruche AV vedenia ale normálnej funkcii sínusového uzla.
Atrial synchronous ventricular inhibiter pacemaker – VDD p., dvojkomorový kardiostimulátor
podobný predsieňovému synchrónnemu komorovému kardiostimulátoru, ale schopný snímať
komorovú ako aj predsieňovú aktivitu.
Atrioventricular junctional pacemaker – ektopický udávač kroku v AV junkcii.

Atrioventricular (AV) sequential pacemaker – umelý kardiostimulátor, kt. sa pouţíva u pacientov
s abnormálnou funkciou sínusového uzla a porušeným AV vedením; sníma aktivitu komôr, niekedy
predsiení a okrem predsiení stimuluje aj komory po vhodnom časovom odstupe
Automatic pacemaker – universal p.
Bipolar pacemaker – implantovaný kardiostimulátor, kt. zvody obsahujú obidve elektródy, anódu i
katódu, a tvorí tak úplný okruh.
Cardiac, artificial pacemaker – umelý kardiostimulátor, zariadenie, kt. vyuţíva elekt. vzruchy na
úpravu a reguláciu srdcového rytmu. Je napájané batériou a spojený so srdcom zvodmi
a elektródami, môţe byť dočasné al. trvalé a naloţený transvezózne, transkutánne, perikardiálne al.
cestou paţeráka al. vencovitej tepny. Väčšina kardiostimulátorov sa spúšťa al. inihibuje, čím
modifikuje výdaj potenciálov snímaných intrakardiálne v jednej al. viacerých srdcových dutinách; má
istý stupeň programovateľnosti a môţe mať aj antitachykardické funkcie. Na kategorizáciu
kardiostimulátorov sa pouţíva 5-písmenový kod.
Cilium pacemaker – riasinkový udávač kroku, biol. regulátor, kt. riadi frekvenciu úderov bunkových
riasiniek determinovaním frekvencie kontrakcií a excitácie.
DDD, C – dvojdutinový, komunikovateľný kardiostimuláítor.
DDI pacemaker – typ AV sekvenčného kardiostimulátora, kt. vydáva vzruchy k predsieňam
a komorám na základe snímanej aktivity predsiení a komôr, hoci predsieňová aktivita môţe byť len
inhibovaná a nemôţe spúšťať komorovú stimuláciu.
Demand pacemaker – implantovaný kardiostimulátor, kt. generátorový stimul je inhibovaný sériou
intervalov (refraktérna perióda) signálom vzniknutým depolarizáciou (normálnou al. ektopickou), čím
minimalizuje riziko komorovej fibrilácie indukovanej kardiostimulátorom.
Dual chamber pacemaker – dvojkomorový kardiostimulátor, kt. má dva zvody, jeden v predsieni
a druhý v komore, takţe sa mmôţe dosiahnuť pribliţná elektromechanická synchrónnosť.
DVI pacemaker – typ AV sekvenčného kardiostimulátora, kt. vydáva vzruchy k predsieňam a komorám len na základe snímanej aktivity komory
Ectopic pacemaker – biol. udávač kroku odlišný od sínusového uzla; za normálnych okolností nie
je aktívny.
Escape pacemaker – ektopický kardiostimulátor, kt. preberá kontrolu nad propagáciou srdcových
vzruchov pri neschopnosti SA uzla generovať jeden al. viacero normálnych vzruchov.
External pacemaker – umelý kardiostimulátor nachádzajúci sa mimo telo s vonkajšími káblami
napojenými na obvodové hrudné elektródy a jedným káblom všitým priamo do srdca, al.
s elektródou inzerovanou cestou vnútroţilového katétra.
Fixed-rate pacemaker – umelý kardiostimulátor nastavený len na jednu frekvenciu.
Fully automatic pacemaker – plne automatizovaný kardiostimultor, univerzálny kardiostimulátor.
Gastric pacemaker – oblasť sedlovitého tvaru na veľkej kurvatúre ţalúdka na rozhraní jej
proximálnej a strednej tretiny, kde vznikajú elekt. potenciály regulujúce frekvenciu kontrakcií
ţalúdka.
Implanted pacemaker – vnútorný umelý kardiostimulátor úplne implantovaný do podkoţného
tkaniva.
Junctional pacemaker – junkčný kardiostimulátor, atrioventrikulárny kardiostimulátor.
Latent pacemaker – ectopic p.

Radiofrequency pacemaker – kardiostimulátor pozostávajúci zo špirálovitej antény uloţenej na
koţi a podkoţne implantovaného snímača s elektródou inzerovanou do myokardu komory. Pulzy
z rádiofrekvenčného vysielača z ľahkého materiálu sa prenášajú pacientom do p.
Rate responsive pacemaker – umelý kardiostimulátor, kt. vysiela vzruchy s frekvenciou
nastaviteľnou na niektorý parameter nezávislý od aktivity predsiení, ako je frekvencia dýcha-nia,
úroveň telesnej aktivity, telesná teplota al. saturácia zmiešanej ţilovej krvi kyslíkom.
Runaway pacemaker – [angl. runaway uniknúť, utiecť] umelý kardiostimulátor, kt. náhle zrýchli
svoju frekvenciu a vyvolá komorovú tachykardiu.
SSI, M – [S – single chamber jedina dutina] jednodutinový kardiostimulátor, pouţiteľný ako VVI, M
al. AAI, M.
Synchronous pacemaker – implantovaný kardiostimulátor, kt. synchronizuje elektromechanické
deje v predsieni s komorovými vysielajúc vzruchy ako odpoveď na snímanú aktivitu predsiene,
komory al. obidvoch.
Transthoracic pacemaker – transtorakálny kardiostimulátor, kt. vydáva vzruchy cez stenu hrudníka
vedené perkutánnymi zvodmi zavedenými cez transtorakálnu ihlu al. z jednej veľkej elektródy
uloţenej na koţi nad srdcom.
Transvenous pacemaker – transvenózny umelý kardiostimulátor, implantovateľný zvonka, spojený
so srdcom zvodmi vedenými ţilovým obehom.
Unipolar pacemaker – implantovaný kardiostimulátor, v kt. zvod má len jedinú stimulujúcu
elektródu, katódu, s anódou pripojenou na indiferentnú elektródu, obyčajne na vonkajšej strane
generátora pulzov.
Universal pacemaker – DDD p., kt. sa dá naprogramovať tak, ţe pracuje za špecifických
podmienok v rôznych reţimoch, a tým sa jeho činnosť viac podobá normálnym fyziol. pomerom.
V00 – ventricular p.
VAT pacemaker – atrial synchronous ventricular p.
VDD pacemaker – atrial synchronous ventricular inhibiter p., komorový, predsieňami spúšťa-ný,
predsieňami a komorami inhibovaný kardiostimulátor.
Ventricular pacemaker – V00, komorový, asynchrónny (fixed rate), ektopický kardiostimulátor v komore.
Ventricular asynchronous pacemaker – VOO p., umelý kardisotimulátor, kt. stimuluje komory
nepretrţite bez snímania aktivity predsiení al. komôr; pouţíva sa zriedka na iniciáciu a ukončenie
niekt. tachykardií.
Ventricular demand inhibited pacemaker – VVI p., umelý kardiostimulátor, kt. vysiela vzruchy ku
komore nepretrţite pri chýbaní snímanej aktivity komôr; spontánna aktivita srdca vyvoláva inhibíciu
výdaja vzruchov z kardiostimulátora, ukončenie prebiehajúceho srdcového cyklu a iniciáciu nového
cyklu.
Ventricular demand triggered pacemaker – VVT p., umelý kardiostimulátor,. kt. vysiela vzruchy ku
komore nepretrţite pri chýbaní snímanej aktivity komôr; spontánna aktivita srdca spúšťa výdaj
vzruchov z p., kt. zasiahnu myokard v jeho refraktérnej fáze a iniciuje nový cyklus stimulácie
kardiostimulátora.
VVI pacemaker – ventricular demand inhibiter p., komorový, komorami inhibovaný kardio-stimulátor
na poţiadanie. Elektróda je zavedená do hrotu pravej komoru. Slúţi súčasne na stimuláciu
i snímanie. Kardiostimulátor inhibovaný vlnou R stimuluje komory nastavenou frekvenciou. Ak je

spotnánna činnosť komôr rýchlejšia ako nastavená frekvencie stimulácie, inhibuje sa. Účinnosť
stimulácie sa overuje priloţením magnetu nad kardiostimulátor, kt. preklopí jeho magnetické relé a
kardiostimulátor pracuje v asynchrónnom, nepretrţiom reţime (V00 fixed rate). Stimulácia komôr je
vzhľadom na činnosť predsiení asynchrónna. Činnosť komôr vedená kardiostimulátorom nezávisí od
činností predsiení, určovanej väčšinou sínusovým uzlom.
VVI, C – VVI communicating, VVI komunikovateľný (programovateľný a dotazovateľný)
kardiostimulátor.
VVI, R – VVI rate modulation, VVI s prispôsobivou frekvenciou stimuláciou non-P (P –
antitachyarrhytmia pacing antitachyarytmická stimulácia).
VVI, M – VVI multiprogrammable, komorový, komorami inhibovaný, multiprogramovateľný
kardiostimulátor. V súčasnosti výhradne pouţívaný kardiostimulátor. Hlavicu programátora priloţenú
nad implantovaný.
VVT pacemaker – ventricular demand triggered p.
Wandering atrial pacemaker – tzv. cestujúci p., starší názov multifokálneho predsieňového rytmu;
stav, pri kt. sa miesto zdroja vzruchov regulujúcich činnosť srdca skoro pri kaţdej systole presúva z
jedného bodu do druhého v predsieni vrátane sínusového uzla. Vlny P a intervaly P–R kolíšu a
frekvencia tvorby vzruchov je trocha nepravidelná. Vyskytuje sa v prípadoch, keď frekvencia
vzruchov zo sínusového uzla klesne pod kritickú hodnotu al. vzruchy chýbajú. Má frekvenciu ~
50/min a vyskytuje sa u zdravých jedincov. Na potvrdenie dg. treba nájsť 3 druhy vĺn P a 3 rôzne
intervaly P–Q. Najkratší interval P–Q je pri nejdeformovanejšej vlne P,, najdlhší pri takmer
normálnych vlnách P.
Charakteristiky jednodutinového komunikovateľného, multiprogramovateľného pacemakera Biotronik
Pikos (E) 01, SSI, C
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Rozmery
51 × 41 × 5,9 (8,8) mm
Hmotnosť
27 (36) g
Kód NBG
VVI, C; AAI, C
Kontaktný systém
kompatibilný s UP i BP elektródou IS-I
Reţim
SSI*, SST, S00, vypnuté
Stimulačná frekvencia
30..(1)70*..(1)..88..(2)..122..(3)..140
Hysteréza
0, 30..(1)..88..(2)..122..(3)..140 min-1
Ochrana profi runaway
195 min-1
Indikácia výmeny programov.
frekvencia mínus 11 %
Amplitúda impulzu
0,1..(0)..4,8*..(1,2)..9,6 V
Šírka impulzu
0,25, 05, 0,75, 1,0 ms
Citlivosť
signál 40 ms
sin2 (VVI) 0,5..(0,5)..2,5*..(0,5)..7,5 mV
signál 16 ms
sin2 (AAI) 0,4..(0,4)..2,0*..(0,4)..6,0 mV
Refraktérny čas
250, 300*, 350, 400 ms
Funkcia s magnetom
asynchróna*, synchrónna
Frekvencia s magnetom
10 cyklov 90 min-1, potom zákl. frekvencia
Polarita
UP* a BP, osobitne pre snímanie a stimuláciu
Očakávaná ţivotnosť
66 (88) mes., pri nomálnom programovaní a 100 stimulácii
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Špeciálne funkcie: test stimulačného prahu, dvojaký demand, riadenie vonkajším kardiostimulátorom.
Telemet-rické meranie napätia, prúdu a impedancie batérie. Meranie napätia, prúdu, energie,
impedancie impulzu. Výpis intrakardiálneho elektrogramu s markermi a výrobného čísla.
() = hodnota pre typ E, * = nominálna hodnota, UP = unipolárny, BP = bipolárny

pacemaker-twiddler syndrome – [angl. pacemaker udávač kroku + angl. twiddle rotovať, vrtieť]
dislokácia sondy vyvolaná rotáciou umelého kardiostimulátora s rotáciou al. ulomením elektródovej
sondy; príčinou môţe byť nedostatočná fixácia batérie al. nadmerný pohyb ramena.
®

Pacemo – analgetikum, antipyretikum; acetaminofén.
®

Pacetyn – sedatívum, hyponotikum; ektylmočovina.
®

Paceum (Orion) – anxiolytikum, myorelaxans; diazepam.
Pacchioniho granulácie – [Pacchioni, Antonio, 1665 – 1726, rímsky anatóm] Pacchioniho telieska,
granulationes arachnoidales, arachnoidálne granulácie, kt. podmieňujú jamky na vnútornom povrchu
lebky (foveolae granulares); najčastejšie sú v blízkosti strednej čiary (sinus sagittalis superior).
Pacchioniho otvor – [Pacchioni, Antonio, 1665 – 1726, rímsky anatóm] foramen diaphragmatis
(sellae).
pacient – [l. patior, pati trpieť] chorý.
®

Pacilan – psychostimulans; N-karbamoylaspartát vápenatý.
Pacilomyces – rod pôdnych nepravých húb poddodelenia Hyphomycetes, morfol. podobné rodu
Penicillium a izolované ako kontamitanty koţe a spútu; vyvoláva gumóznu lymfangitídu, kladiózu.
pacing – [angl.] upokojenie, úprava srdcovej frekvencie srdca; →kardioverzia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Generické kódy kardiostimulátorov [North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASP) a British
Pacing and Electrophysiology Group ((BPEG)]
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Poloha
I
II
III
IV
V
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Komora/y
Komora/y
Odpoveď
Programovateľnosť
Antitachyarytmické
regulovaná
snímaná
na snímanie
Modulácia frekvencie
funkcie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––0 = nijaká
0 = nijaká
0 = nijaká
0 = nijaká
0 = nijaká
A = predsieň
A = predsieň
A = predsieň
T = spúšťa pacing
P= pacing (antitachyarytmický)
V = komora
V = komora
I = inhibuje pacing M = multiprogram.
S = šok
D = dvojitý
D = dvojitý
D = dvojitá
C = komunikujúca
D = dvojitý
(A + V)
(A + V)
(T + I)
(P + S)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skratky: 0 – none; A – atrium; C – communicating; D – dvojitý (D + S); I – inhibits pacing; M – multiprogrammable;
P – pacing (antitachyarrhythmia); P – simple programmable; S – single; R – rate modulation; S – shock; T –
triggered pacing; V – ventricle

Paciniho telieska – [Pacini, Filippo, 1812 – 1883, florentínsky anatóm] Vaterove-Paciniho telieska.
®

Pacinol – antipsychotikum; flufenazín.
®

Pacinox (McNeil) – hypnotikum; kapurid.
®

Pacitane – anticholínergikum, antiparkinsonikum; trihexyfenidylhydrochlorid.
®

Pacitran (Lafin) – anxiolytikum, myorelaxans; diazepam.
®

Pacitran (Squibb) – sedatívum; metozerpát.
®

Pacitron – antiderpesívum; L-tryptofán.
paclitaxel – [angl.] →paklitaxel.
paclobutrazol – paklobutrazol.

pactamycin – paktamycín.
®

Pacyl (Waner-Lambert) – antiflogistikum; izoxikam.
pačmeľ – Psithyrus, druh rodu včiel.
®

Padan (Takeda) – insekticídum; kartap.
Padgettov dermatóm – [Padgett, Earl Calvin, 1893 – 1946, amer. chirurg] prístroj na rýchle
získavanie koţných štepov ţiaducej hrúbky.
®

padimát A – pentylester kys. 4-(dimetylamino)benzoovej, C14H21NO2; UV filter (Escatol 506 ).
®

padimát O – 2-etylhexylester kys. 4-(dimetylamino)benzoovej, C17H27NO2; UV filter (Escatol 507 ).
®

Padisal – antihistaminikum; tiazinamiummetylsulfát.
®

Padophène – anthelmintikum; fenotiazín.
®

Padreatin – vazodilatans; kalikreín.
®

Padrin – antispazmodikum; prifiniumbromid.
padúcnica – epilepsia.
®

Padukrein (Bayropharm) – vazodilatans; kalikreín.
®

Padutin (Winthrop) – vazodilatans; kalikreín.
paed/o- – prvá časť zloţených slov z g. pais-paidos chlapec, dieťa.
paedatrophia, ae, f. – [paed- + atrophia nedostatočná výţiva] pedatrofia, schudnutie, zlá výţiva,
podvýţiva dieťaťa.
Paeoniaceae – pivonkovité, čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, trvácich bylín al. polokrov s hľuzovitým
podzemkom a mnohonásobne delenými listami. Veľké obojpohlavné a pra videlné kvety majú
neurčitý a veľkým počet členov. Plodom je plodstvo mechúrikov. Rastú v sev. miernom pásme (1
rod, 33 druhov). Pivonka lekárska (Paeonia officinalis) sa pestuje ako okrasná, často plnokvetá
rastlina. Je liečivá. Často sa pestuje aj pivonka polokrovitá (Paeonia suffruticosa).
paeudaudiologia, ae, f. – [paed- + l. audire počuť + g. logos náuka] pedaudiológia, náuka o dg. a th.
vrodených porúch sluchu v detstve. P. pouţíva špeciálne metódy ako je reflexná audiometria
(reakcie úľaku, ţmurkania a otáčania hlavičky v smere hlasných zvukov, pouţi-eľných od 2. r.
ţivota) a audiometria pomocou hier (pri počutí skúšobného tónu má dieťa vykonať hru, pouţiteľná
od 3. r.) a meranie reflexu strmienka a tympanometria.
paederastia, ae, f. – [paed- + g. erastés milovník] pederastia, pohlavné zneuţívanie chlap-cov;
nezameniť s →pedofíliou.
paederine – syn. pederín.
-paederine – syn. pseudopederín.
Paederus – rod chrobákov, kt. ţijú v Juţ. Amerike, Ázii a Afrike. Vyvolávajú tvorbu pľuz-gierov.
Izoloval sa z nich pederín.
®

PaediaSure sol.(Abbott; Abbott Ross) – dietetikum určené na enterálnu výţivu pacientov s poruchou
výţivy, najmä malnutríciou, so zvýšenou potrebou al. nedostatočným príjmom ţivín a energie v
dôsledku choroby, nedostatočnej chuti do jedenia al. neschopnosti prijímať beţnú potravu.
peadiatria, ae, f. – [paed- + g. iatreiá liečenie] →pediatria.
paedicatio, onis, f. – [l. paedicare pohlavne zneuţívať] pedikácia, pohlavné zneuţívanie chlapcov.

paedologia, ae, f. – [paedo- + g. logos náuka] pedológia, náuka o fyziol. a psychickom vývo-ji dieťaťa
a jeho raste.
paedophilia, ae, f. – [paedo- + g. fileó milujem] →pedofília.
Paedophilia erotica – erotická pedofília, patol. láska k deťom pohlavného charakteru.
Paeniaceae →pivonkovité.
p. aeq. – skr. na recepte partes aequales rovnaké, rovné diely.
PAF – 1. skr. angl. platelet activating factor faktor aktivujúci trombocyty (Tr); 1-O-alkyl-2-acetyl-snglycero-3-fosforylcholín; acetylglycerol éter fosforylcholínu, AGEPC; PAF-acether; antihypertenzívny
polárny renomedulárny lipid (APRL). Ide o endogénny fosfolipidový éter, mediátor agregácie Tr,
zápalu a anafylaxie. Produkuje sa na špecifické podnety rôznymi bunkami, ako sú neutrofily,
bazofily, makrofágy, trombocyty a endotelové bunky. Identifikovali sa rôzne druhy PAF, kt. sa líšia
dĺţkou O-alkylového bočného reťazca.
CH2O(CH2)nCH3
O
CH3COCH
O
CH2OPOCH2CH2N(CH3)3
–

PAF (n = 15 al. 17)

O

Na jeho syntéza sa zúčastňuje fosfolipáza A2. Najprv vzniká neúčinný cez neúčinný medzi-produkt
lyzo-PAF a z neho pôsobením acetyltransferázy PAF.
PAF vyvoláva agregáciu Tr a degranuláciu jeho zásobných granúl. Aktivuje aj rôzne ,,zápalové“
bunky, pôsobí na respiračný, kardiovaskulárny systém a GIT. V obličkách priamym účinkom zniţuje
prietok krvi, glomerulovú filtráciu a diurézu. Látky blokujúce uvoľňovanie a účinky PAF majú
antiastmatický účinok. PAF sa pp. zúčastňuje aj na anafylaktických reakciách, rejekcii transplantátu,
ischemických stavoch, glomerulonefritíde, artritíde, psoriáze a i. zápalových reakciách.
PAF stimuluje membránové receptory spriahnuté s G-proteínmi, a tým aktivuje fosfolipázu C a A2.
To má za následok zvýšenú tvorbu inozitoltrifosfátu a diacylglycerolu, ako aj zvýšenú ponuku kys.
arachidonovej. V endotéliách (kde sa tvorí) zvyšuje tvorbu povrchových bielko-vín, kt. viaţu
neutrofily.
Antagonisticky na PAF pôsobia benzodiazepíny (alprazolam a triazolam), extrakty niekt. rastlín, ako
je Gingko biloba.
PAF – 2. skr. angl. prostatoic antibacterial factor antibaktériový faktor prostaty, zníţeniu jeho zinkovej
soli v prostatickom sekréte sa pripisuje úloha pri prostatitíde.
PAG – skr. angl. pregnancy associated glycoproteine, 2-glykoproteín asociovaný s graviditou.
®

Pagano-Cor (Helopharm) – koronárne vazodilatans; etafenón.
pagaštan konský →Aesculus hippocastanum.
pagaštanovité →Aesculaceae.
PAGE – skr. angl. polyacrylamid gel electrophoresis elektroforéza na polyakrylamidovom géli.
Pageov syndróm – [Page, Irvine H., *1901, amer. internista] →syndrómy.
Pagetov test – [Paget, James sir, 1814 – 1899, londýnsky chirurg] →testy.
Pagetova choroba – [Paget, James sir, 1814 – 1899, londýnsky chirurg] →choroby.

Pagetova nekróza – [Paget, James sir, 1814 – 1899, londýnsky chirurg] miestna nekróza a tvorba
sekvestra v povrchových vrstvách diafýzy dlhých kostí s min. hnisaním okolo sek-vestra bez tvorby
sínusu.
Pagetove bunky – [Paget, James sir, 1814 – 1899, londýnsky chirurg] →bunky.
Pagetov syndróm – [Paget, James sir, 1814 – 1899, angl. chirurg] →syndrómy.
Pagetov-Schroetterov syndróm – [Paget, James sir, 1814 – 1899, londýnsky chirurg; SchroetterKristelli, Leopold Ritter von, 1837–1908, viedenský internista a laryngológ] →syndrómy.
®

Paginol (Jugoremedija) – -lytikum; antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; penbutolol.
®

Pagitane (Lilly)– anticholínergikum; cykrimínhydrochlorid.
pagódové kývanie – stereotypia v zmysle jaktácie s rytmickými pomalými predklonmi a záklonmi
trupu.
-pagus – [g. págos od pégnymi upevňujem, spájam] koncovka označujúca zdvojenú anomáliu,
spojenie.
pagophagia, ae, f. – [g. pagos mráz + g. fagein hltať] pagofágia, poţívanie nadmerného mnoţstva
ľadu, často prítomné pri deficite ţeleza.
pagoplexia, ae, f. – [g. pagos mráz + g. plégé rana] omrzlina.
PAH – skr. p-aminohipurát.
Pahvant Valley fever (plague) – [Pahvant Valley údolie v Utahu, kde sa opísali prvé prípady choroby]
horúčka pahvantského údalia, tulerémia.
Pachonov test →testy.
pachy- – prvá časť zloţených slov z g. pachys tvrdý.
pachyacria, ae, f. – [pachy- + g. akros koniec] pachyakria, zväčšenie okrajových častí tela al. prstov.
pachyblepharon, i, m. – [pachy- + g. blefaron mihalnica] pachyblefarón, zhrubnutie mihal-nice.
pachyblepharosis, is, f. – [pachy- + g. blefaron mihalnica + -osis stav] pachyblefaróza, zhrbunutie
mihalníc následkom zápalu.
pachycephalia, ae, f. – [pachy- + g. kefalé hlava + -ia stav] pachycefália, krátka široká lebka.
pachydactylia, ae, f. – [pachy- + g. daktylos článok + -ia stav] pachydaktýlia, nadmerné zhrubnutie
prstov.
pachydermatocele, es, f. – [pachy- + g. derma koţa + g. kélé prietrţ] pachydermatokéla, uvoľnenie
koţe v podobe spľasnutých vrecovitých rias pri neurofibromatóze.
pachydermia, ae, f. – [pachy- + g. derma koţa + -ia stav] zhrubnutie a stvrdnutie koţe; →elefantiáza.
Pachydermia laryngis – pachydermia hrtana, zhrubnutie dlaţdicovihého epitelu sliznice hrtana
následkom chron. zápalu. Rozoznáva sa ohraničená (p. l. circumscripta) a difúzna forma (p. l.
diffusa).
pachydermoperiostosis, is, f. – [pachy- + g. derma koţa + l. periosteum okostica + -osis stav] syn.
akropachyderma s pachyperiostitídou, idiopatická al. prim. hypertrofická osteoartropatia,
Touraineov-Solenteho-Golého sy., pachydermoperiostóza. Ide pp. o vrodenú auto-zómovo
dominantne dedičnú chorobu, charakterizovanú najmä zhrubnutím koţe na hlave a dolných
končatinách, hlbokými brázdami a záhybmi koţe na čele, lícach a temeni (cutis verticis gyrata),
seboreou, hyperhidrózou, periostózou dlhých kostí, tĺčikovitými prstami. klinovito predĺţenými rukami

a nohami. Častejšie postihuje muţov ako ţeny, manifestuje sa v adolescencii. Ide o osobitnú formu
akromegálie s včasným začiatkom. Zvýšený býva výdaj somatoliberínu a podobných látok.
pachyglossia, ae, f. – [pachy- + g. glossa jazyk + -ia stav] pachyglosia, zväčšenie jazyka.
pachygnathia, ae, f. – [pachy- + g. gnathos čeľusť + -ia stav] pachygnatia; makrognatia,
prognatizmus.
pachygyria, ae, f. – [pachy- + g. gýros kruh + -ia stav] pachygýria, makrogýria.
pachycheilia, ae, f. – [pachy- + g. cheilos pera + -ia stav] nadmerné zhrubnutie pier.
pachycholia, ae, f. – [pachy- + g. cholé ţlč + -ia stav] pachychólia, zahustenie ţlče.
pachychromaticus, a, um – [pachy- + g. chróma farba] majúci husté chromatínové vlákna.
pachykurarové látky – nedepolarizujúce →myorelaxanciá.
pachyleptomeningitis, itidis, f. – [pachy- + g. leptos tenký + g. méninx + -itis zápal]
pachyleptomeningitída, zápal pia et dura mater.
pachymeningitída – [pachymeningitis] zápal tvrdej pleny.
pachymeningitis, itidis, f. – [pachy- + g. méninx mozgová plena] →pachymeningitída.
Pachymeningitis cerebralis – zápal dura mater mozgu.
Pachymeningitis cervicalis hypertrophica – chron. proliferatívna pachymeningitída s
hyperpláziou väziva dura mater krčnej miechy. Prejavuje sa sy. iritácie koreňov, príp. priečnej lézie
miechy. Vyskytuje sa pri syfilise, tbc a úrazoch. Dfdg. treba odlíšiť iné lézie miechy.
Pachymeningitis circumscripta – pachymeningitída obmedzená na určitú oblasť dura mater.
Pachymeningitis externa – zápal vonkajšej plochy dura mater, príp. spojený s epidurálnym
abscesom.
Pachymeningitis haemorrhagica interna – nesprávne označenie pre krvácanie pod al. nad tvrdou
plenou; pachymeningosis haemorrhagica interna: ploché uloţeniny bohaté na cievy a väzivo,
prestúpené krvácaniami na vnútornej ploche dura mater. Príčinou býva úraz lebky a mozgu, chron.
nefropatie, arterioskleróza, deficit vitamínu B1, hemoragická diatéza a i. Príznaky sú podobné ako pri
subdurálnom hematóme.
Pachymeningitis interna – pachymeningitída, kt. postihuje vnútornú vrstvu dura mater.
Pachymeningitis intralamellaris – intradurálny absces.
Pachymeningitis purulenta externa – vonkajšia hnisavá pachymeningitída, epidurálne hnisanie al.
absces. Najčastejšou príčinou je osteomyelitída stavcov otogénneho al. rinogénneho pôvodu. Šíri sa
ţilovými spleťami, napr. z karbunkulu šije, zriedkavejšia je priama indukcia z mäkkých častí, napr. z
myelokély a dekubitu.
Pachymeningitis purulenta interna – vnútorná hnisavá pachymeningitída, subdurálny empyém al.
absces, kt. vzniká zhnisaním subdurálneho hematómu al. z osteomyelitídy.
Pachymeningitis spinalis hypertrophica – difúzna fibrotizujúca forma pachymeningitídy v
miechovom kanáli; môţe byť následkom tbc, syfilisu al. neznámej príčiny.
Pachymeningitis syphilitica – syfilitická pachymenigntída; por. p. spinalis hypertrohica.
pachymeningosis (is, f.) haemorrhagica infantum – [pachy- + g. méninx plena + -osis stav]
hemoragická pachymeningóza dojčiat, stav po krvácaní pod tvrdú plenu počas pôrodu.
pachymeninx, gis, f. – [pachy- + g. méninx koţa] tvrdá mozgová plena, dura mater.

pachynema, tis, n. – [pachy- + g. néma niť] postsynaptické štádium mitózy, v kt. chromatín tvorí
hrubé spirémové vlákna.
pachynsis, is, f. – [g.] zhrubnutie.
pachyonychia, ae, f. – [pachy- + g. onyx-onychos necht + -ia stav] nadmerné zhrubnutie a stvrdnutie
nechtov. P. congenita – Jadassohnov-Lewandowskyho sy.
pachyostóza – [pachyostosis] hyperostóza s osteosklerózou.
pachyotia, ae, f. – [pachy- + g. ús-otos ucho + -ia stav] pachyócia, nadmerné stvrdnutie ušníc.
pachyperiostitis, itidis, f. – [pachy- + periosteum + -itis zápal] pachyperiosititída, periostitída dlhých
kostí s abnormálnym zhrubnutím kostí.
pachyperitonitis, itidis, f. – [pachy- + peritoneum + -itis zápal] pachyperitonitída, perito-nitída so
zhrubnutím pobrušnice.
pachypleuritis, itidis, f. – [pachy- + l. pleura pohrudnica] pachypleuritída, produktívny zápal
pohrudnice s jej väzivovým zhrubnutím.
Pachyrhizus angulatus – tropická rastlina, kt. obsahuje jedovatý glykozid pachyrizid.
pachyrizid – jedovatý glykozid, kt. sa nachádza sa v tropickej rastline Pachyrhizus angulatus.
pachysalpingitis, itidis, f. – [pachy- + g. salpinx vajíčkovod] pachysalpingitída, zdĺhavý zápal
vajíčkovodu, spojený s bujnením väziva.
pachysalpingoovaritis, itidis, f. – [pachy- + g. salpinx vajíčkovod + l. ovarium vaječník + -itis zápal]
pachysalpingoovaritída, chron. parenchýmový zápal vajíčka a vajíčkovodu.
pachysomia, ae, f. – [pachy- + g. sóma telo + -ia stav] pachysómia, zhrubnutie časti tela (pri
akromegálii).
pachytén – [pachy- + g. tainia pruh, pás] štádium prvého meiotického delenia po konjugácii
homologických chromozómov; →meióza.
pachyvaginitis, itidis, f. – [pachy- + g. derma koţa] cystická vaginitída, zdĺhavý zápal pošvovej
sliznice, charakterizovaný tvorbou dutiniek obsahujúcich plyn.
Pachyvaginitis cystica – emfyzematózna vaginitída.
PAI – skr. angl. plasminogen activator inhibitor inhibítor aktivátora plazminogénu.
®

Pain Expeller liq. (Galena) – Nonivamidum 0,15 mg + Camphora 15 mg + Ammoniae solu-tio diluta
20 mg v 1 ml rozt.; kombinované miestne antireumatikum, kt. obsahuje syntetický analóg
kapsaicínu, nonimavid. Pouţíva sa ako mazanie pri reumatizme mäkkých tkanív, pomocné liečivo
pri vertebrogénných ťaţkostiach. Kontraindikáciou je precitlivenosť na zloţky prípravku. K
neţiaducim účinkom patrí pálenie a začervenanie v mieste aplikácie, príp. alergické koţné reakcie.
Paineov syndróm – [Paine, R. S., kanad. lekár] →syndrómy.
painful arc – angl. bolestivý oblúk; sy. šľachy m. supraspinatus. Degeneratívne zmeny
v chondroapofýzovom násadci šľachy m. supraspinatus, kt. vznik uľahčuje fyziol. úţina medzi
tuberculum majus a lig. coracoacromiale. Sú jednou z príčin periarthritis humeroscapu-laris.
painful legs and moving toes – [angl.] bolestivé nohy a hypermobilné prsty, stav nejasnej etiológie.
V časti prípadov je ochorenie podmienené postihnutím nervových koreňov al. poškodenia miechy.
Prejavuje sa silnými, hĺbkovými, hlodavými al. kŕčovitými, nepresne ohraničenými bolesťami. Bývajú
intenzívnejšie v proximálnom úseku dolnej končatiny ako v nohe, resp. päte. Niekedy sa pohybom
zmierňujú, inokedy zhoršujú pri mimovôľových pohyboch končatiny, najmä v prstoch, zriedka päte.

Prítomné bývajú nepravidelné mimovôľové pohyby prstov, niekedy nôh, kt. sa nedajú napodobniť
vôľovo. Dajú sa potlačiť na 1 – 2 min vôľovým úsilím, potom sa vracajú. Ochorenie sa zjavuje v 2.
polovici ţivota. Účinnú th. nepoznáme.
painful ovarian dystrophy – [angl.] bolestivá dysfunkcia ovárií. Bolesti ovárií pri recidivujúcich
funkčných cystách ovárií al. pooperačných zvyškoch ovarií, kt. sa lokalizujú v hypogastriu, vyskytujú
sa najmä u mladých ţien. Ak ide o veľké bolesti, je indikovaná laparoskopia s cieľom zistiť príčinu
bolestí cytol. vyšetrením aspirátu z cýst. Ak sa dokáţe prítomnosť funkčných cýst, osvedčuje sa
konzervatívna th. pomocou perorálnych antikoncepčných prostriedkov, po kt. cysty obyčajne
vymiznú. Po chir. exploratívnej klinovej resekcii ovária cysty a bolestivé epizódy často recidivujú.
Syndróm pooperačných zvyškov ovárií – angl. ovarian remnant syndrome, vzniká po bilaterálnej
ooforektómii v prípadoch, keď sú ovária obalené endometriálnym jazvovitým tkanivom al. tuhými
adhéziami. Aktívne zvyšky ovariálneho tkaniva môţu potom vyvolávať bolesti. Treba na ne myslieť,
keď pretrváva sekrécia estrogénov po krátkodobej inhibícii sekrécie nadobličkového androstendiónu
kortikosteroidmi a jeho periférnej premene na estrón. Th. spočíva v dôkladnej excízii zvyšného
tkaniva vaječníkov.
pajaseň žľaznatý – Ailanthus glandulosa, pestovaná i burinová drevina z čeľade simarubovitých
(Simaroubaceae).
pajaštery →praplazy.
pajazmín vencový – Philadelphus coronarius, okrasný ker z juţ. Európy z čeľade hortenziovitých
(Hydrangeaceae).
paježura – Zaglossus, ciacec z čeľade vajcorodých (Prototheria). Ţije v Novej Guinei.
Pajotov manéver – [Pajot, Charles, 1816 – 1896, franc. pôrodník] trakcia pomocou klieští pozdĺţ dlhej
osi hornej účiny; jedna ruka nad zámkom klieští vykonáva ťah smerom nadol k dnu, kým druhá
aplikuje vodorovnú trakciu.
Pajotov zákon – [Pajot, Charles, 1816 – 1896, franc. pôrodník] →zákony.
Pajtáš, Jozef – [1900 Nadlak (Rumunsko) – 1960 Košice] slov. oftalmológ. Pôsobil vo viacerých
mestách, naposledy na očnej klinike v Košiciach. Patril k zakladateľom Univerzity P. J. Šafárika, bol
jej prvým rektorom. Zameriaval sa najmä na výskum trachómu, očnej tbc, herpesu rohovky,
alergických chorôb očí, dedičnosti očných chorôb, angioneurotickému edému u detí a i. Pri
Slepeckom ústave v Levoči zriadil prvú ortoptickú školu u nás.
Paka Oil – Macassar Oil, Kusum Oil, Kon oil, olej z jadier plodov ceylonského duba Schleicheria
trijuga Wild., Sapindaceae, rastúceho v Indii, Burme, na Ceylone, Jave. Obsahuje glyceridy kys.
olejov (60 %), arachidonovej (20 – 25 %), palmitovej (5 – 8 %), steárovej (26 %), voľnú kys. octovú
(2 – 2%). Nezmydelniteľný zvyšok tvorí 1,5 – 3 % (obsahuje kyanidové glykozidy odstrániteľné
rafináciou). Je to ţltobiely olej, príjemnej vône, pouţíva sa pri výrobe vlasových olejov.
paklitaxel – paclitaxelum, diterpénová zlúč., málo rozp. vo vode, izolovaná z kôry tichomorského
stromu (Taxus brevifolia) a z endofytickej huby Taxomyces andreanae. Protinádorová látka, kt.
podporuje a stabilizuje polymerizáciu mikrotubulov.
Indikácie – karcinóm ovária a prsníka, bronchogénny karcinóm, nádory ORL oblasti, karci-nóm
paţeráka. Pouţíva sa pri výskume th. karcinómu ovária a melanómov.
Kontraindikácie – precitlivenosť na p., neutropénia, gravidita, laktácia.
Nežiaduce účinky – útlm krvotvorby (najmä granulocytopénia), častá hypersenzitívna reakcia, kt. sa
manifestuje bezprostedne po začiatku th. a môţe mať rôzne prejavy (ţihľavka, vyráţka,

bronchospazmus, hypotenzia), preto je nevyhnutná premedikácia (dexametazón, antihistam-inikum
zo skupiny H1 al. H2-blokátorov); častá je aj nauzea, vracanie, artralgie, myalgie a alo-pecia.
2

Dávkovanie – i. v. infúziou trvajúcou 3 h 135 mg/m raz/3 týţd.
®

Prípravky – Taxol inj. Bristol-Myers-Squibb.
paklobutrazol

–

(R*,R*)-(+)--[(4-chlórfenyl)metyl]--(1,1-dimetyletyl)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol,
C15H20ClN3O, Mr 293,80; regulátor rastu rastlín s fungicídnym
®
®
®
®
®
®
účinkom (ICI-PP , PP 333 , Bonzi , Clipper , Cultar , Parlay ).
Paklobutrazol

pakobylka európska – Bacillus rossi, hmyz z radu strašiviek (Phasmoptera). Má úzke, veľmi
pretiahnuté, sivohnedé, zelenosivé aţ tmavosivohnedé telo. Všetky hrudné články má pretiahnuté, s
tenkými dlhými kráčavými nohami. Pomocou nich sa prichytáva na vetvičky (fytomimézy). Krídla nie
sú vyvinuté. Moţno ich chovať v zajatí, kde sa ţiví brečtanovými listami.
pakomárovité – Chironomidae. Čeľaď z radu dvojkrídlovcov. Telo je pretiahnuté, hruď bledoţltá s
troma pozdĺţnymi hnedočervenými pásikmi. Po stranách bledoţltého bruška sú široké hnedé
škvrny. Hlava je malá, jej pretiahnutá tvárová časť má tvar rypáčika. Známy je pakomár pernatý
(Chironomus plumosus). Tykadlá samčekov sú 11-článkové, samičiek 7-článkové, na bokoch veľmi
obrvené. Veľké červené larvy (,,patentky“) ţijú v mlákach, sú vhodnou potravou rýb ţijúcich v
prírode i akváriách.
pakostnica →dna.
pakostovité →Geraniaceae.
pakôň – Conochaetus taurinus, párnokopytník z čeľade turovitých; ţije vo veľkých stádach vo vých.
Afrike.
paktamycín – [5-[(3-acetylfenyl)amino]-4-amino-3-[[(dimetylamino)-karbonyl]amino]metyl-ester kys. 2hydroxy-6-metylbenzoovej, C28H38N4O8, Mr 558,64; protinádorové
antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces pactum var.
pactum.
Paktamycín

pakurín – šípový jed získaný z miazgy stromu rastúceho v Kolumbii; pôsobí na srdce podob-ne ako
digoxín.
®

®

Palacos R a Palacos R cum Gentamicino kostný cement (Schering Plough) – Gentamicini sulfas
zodpovedá 600 mg bázy gentamicínu + Zirconi dioxidum 6 g + metylmetakrylát – metylakrylový
kopolymér v celkovom mnoţstve 40,5 g strerilného prášku v 1 vrecku. Kostný cement na fixáciu
endoprotéz s obsahom gentamicínu.
®

Palacrin – anthelmintikum účinné proti cestódam, antimalarikum, teniacídum; chinakrín.

Palade, George Emil – (*1912), amer. cytológ rum. pôvodu] nositeľ Nobelovej ceny za med. a fyziol.
za jeho práce o mitochondriách, ribozómoch a mikrozómoch v štruktúrnej a funkčnej organizácii
bunky, kt. získal spolu s Albertom Claudeom a Christianom Reném de Duve r. 1974.
Paladeho granulá – [Palade George, *1912, newyorský anatóm a cytológ] syn. ribozómy.
paládium – palladium, chem. prvok z paládiovej skupiny kovov, značka Pd, Ar 106,42, Z = 46,
valencia 2, 4. V prírode sa vyskytuje 6 izotopov (102, 104, 105, 106, 108 a 110), rádioaktívne
izotopy sú 98 – 101, 103, 107, 109, 111 a 115. V zemskej kôre sa vyskytuje 0,001 – 0,01 ppm. Pd
objavil Wollaston (1803). Vyskytuje sa spolu s platinou, zlatom al. ako selenid; vyskytuje sa v rudách
sírnika niklu, v mineráloch stibiopaladinite, braggite, porpezite. Je to striebrobiely kov, príp. ako
čierny prášok a kyprá látka, t. t. 1555 °C, t. v. 3167 °C, tvrdosť 4,8 Mohrovej stupnice. Je ľahšie ako
platina, neutrálnej farby. Vo forme zliatín so zlatom, striebrom a meďou sa pouţíva v stomatológii,
na výrobu loţísk, pruţín, hodiniek, zrkadiel v astronomických prístrojoch, vo forme prášku ako
katalyzátor a i. Pouţíva sa aj v homeopatii.
pal(a)eo- – prvá časť zloţených slov z g. palaios starý.
pal(a)eocerebellum, i, n. – [palaeo- + cerebellum mozoček] termín, kt. sa pôvodne označovali
fylogeneticky staršie časti mozočka (archaeocerebellum), v súčasnosti sa ním označujú časti
mozočka, kt. aferentácie tvoria prevaţne spinocerebelárne vlákna u človeka vrátane kraniálneho
laloka s výnimkou linguly, spolu s pyramídou a uvulou kaudálneho laloka. Syn. spinocerebellum.
pal(a)eocortex, icis, m. – [pala(e)o- + l. cortex kôra] paleokortex, časť mozgovej kôry, kt. vzniká
spolu s archeokortexom spolu s olfaktorickým systémom a je fylogeneticky staršia a menej
stratifikovaná ako neokortex. Skladá sa najmä z piriformnej kôry a gyrus parahippocampalis.
palaeoencephalon, i, n. – [palaeo- + g. enkefalos mozog] paleoencefalón, pramozog, fylogeneticky
staršia časť mozgu.
Palaeodictyoptera – prahmyz.
palaeogenesis, is, f. – [palaeo- + g. genesis vznik] paleogenéza, palingenéza.
pal(a)eopallium, i, n. – [pala(e)o- + l. pallium plášť] →paleopálium.
pal(a)eopathologia, ae, f. – [palaeo- + g. pathos choroba + g. logos náuka] paleopatológia, náuka o
chorobách tiel zachovaných z pradávnych čias, ako sú múmie.
pal(a)eostriatum, i, n. – [pala(e)o- + l. striatum (corpus) prúţkované teleso] →paleostriátum.
pal(a)eothalamus – [palaeo- + thalamus lôţko] paleotalamus, fylogeneticky staršia časť talamu, napr.
mediálna časť, kt. nemá recipročné spojenia s neopálium.
®

Palafer (M & M) – hematinikum; fumarát ţeleznatý.
®

Palafuge – anthelmintikum; →difenan.
palanestézia – [pallanaestesia] chýbanie vibračnej citlivosti.
®

Palaphrin (Nicholas) – analgetikum; →aloxiprím.
palatalis, e – [l. palatum podnebie] podnebný, niekedy sa pouţíva na označenie lingválneho povrchu
maxilárneho zuba.
®

Palatinol A (Advanced Solvents) – etylester kys. ftalovej.
®

Palatinol M – dimetylftalát.
palatinóza – syn. izomaltóza; disacharid, 6-glukozidofruktóza.
palatinus, u, um – [l.] podbnebný.

palatitis, itidis, f. – [l. palatum podnebie + -itis zápal] zápal podnebia.
palato- – prvá časť zloţených slov z l. palatum podnebie.
palatodynia, ae, f. – [palato- + g. odyné bolesť] palatodýnia, bolesť podnebia napr. pri neuralgii
trigeminu.
palatoglossalis, e – [palato- + g. glossa jazyk] týkajúci sa podnebia a jazyka.
palatognathus, a, um – [palato- + g. gnathos čeľusť] týkajúci sa podnebia a čeľuste.
palatographia, ae, f. – [palato- + g. grafein písať] palatografia, registrácia pohybov podnebia pri reči.
palatolalia, ae, f. – [palato- + g. lalein bľabotať] palatolália, porucha reči pri rázštepe podnebia.
palatomaxillaris, e – [palato- + g. maxilla čeľusť] palátomaxilový, týkajúci sa podnebia a maxily.
palatomyographia, ae, f. – [palato- + g. mýs-myos sval + g. grafein písať] palátomyografia,
registrácia svalových pohybov čeľuste.
palatonasalis, e – [palato- + l. nasus nos] palátonazálny, týkajúci sa podnebia a nosa.
®

Palatone (Dow) – dimetylftalát.
palatopagus, i, m. – [palato- + g. pagos pevne sediaci] palátopágus, symetrické dvojča spojené
podnebím.
palatopharyngealis, e – [palato- + g. farynx hltan] palátofaryngový, týkajúci sa podnebia a hltanu.
palatoplastica, ae, f. – [palato- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] palatoplastika, operačné
uzavretie rázštepu podnebia.
palatoplegia, ae, f. – [palato- + g. plégé rana] palatoplégia, ochrnutie podnebia.
palatoproximalis, e – [palato- + l. proximalis bliţší k hlave] palátoproximálny, týkajúci sa podnebného
(lingválneho) a proximálneho povrchu maxilárneho zuba.
palatorrhaphia, ae, f. – [palato- + g. rhafé šev] palatorafia, zošitie podnebia.
palatosalpingeus, a, um – [palato- + g. salpinx rúra] m. tensor veli palatini
palatoschisis, is, f. – [palato- + g. schisis delenie] palatoschíza, rázštep podnebia.
palatum, i, n. – [l.] podnebie. Horizontálna platnička, kt. trvorí strop vlastnej ústnej dutiny. Oddeľuje ju
od nosovej dutiny. Vpredu je p. kostné (tvrdé podnebie, p. durum), vzadu poddajné (mäkké
podnebie, p. molle).
P. vzniká obdobne ako horná pera z 3 výbeţklov: z nepárového čelového výbeţka a 2 výbeţkov pre
čeľuste. Z 1. výbeţka vzniká najstaršia časť tvrdého podnebia zhruba v rozsahu medzičeľuste
(prim. pdnebie). Táto najstaršia časť podnebia je utvorená uţ pri rybách a obojţivelníkoch, kýţm za
ňu siaha pôvodná ästna dutina aţ k lebkovej báze. Pri vyšších stavovcoch sa podnebie dopĺňa
obidvoma výbeţkami úpre čeľuste, z kt. vzniká sek. podnebie, t. j. zadná časť tvrdého podnebia
a mäkké podnebie. Zrast prim. podnebia so sek. sa deje v mieste sutura incisiva, zrast obidvoch
polovíc sek. podnebia v mieste podnebia (palatoschi-sis), často spojené s rázštepom pier; rázštepy
idú vo výške zmienených sutúrach.
Palatum durum – predná, tvrdá časť podnebia, charakterizovaná kostnou štruktúrou pokrytou zhora
sliznicou nosovej dutiny a z orálnej strany mukoperiostom. Vpredu ho tvorí os incisivum, dorzálne
processus palatini maxillarum; k zadnému okraju týchto výbeţkov sa pripájajúú laminae palatinae
podnebných kostí švom, tzv. sutura palatina transversa. P. d. je na orálnej strane vyhĺbené
v pozdĺţnom smere, viac v priečnom smere. V mieste sutura palatina mediana je vyvýšenie – torus

palatinus, častejší u ţien a starších ľudí. Horizontálne platnikčy podnebných kostí majkú otvročeky –
foramen palatinum majus a foramina palatina minora
– pre cievy a nervy podnebia.
Kostru p. d. pokrýva sliznica, kt. je vpredu a pri
ďasnách hrubá, tuhá, ruţovej farby, mäkká, ţivšie
červená. V strednej čiare sa sliznica vykleňujedo valu
– rhaphe palati, kt. v predu pri canalis incisivus
vybieha do pretiahnutej papilla incisiva; na nej
vyúsťujú 2 slepé kanáliky (z organon Jacobsoni) –
ductus incisivi. Ventrálne je sliznica zriasená do 3 – 4
priečnych dopredu konvexných rias – rugae palatinae
transversae. V starobe sa vyhladzujú. Na sliznici sú
viditeľné ústia podnebných ţliaz v podobe drobných
jamiek; konštantné 2 jamky – foveae palatinae – bývajú pri strednej čiare na prechode tvrdého
a mäkkého podnebia. Sliznica lipne pevne k periostu kostí p. d., preto je neposunlivá; pokrýva ju
vrstevnatý, dlaţdicovitý epitel a obsahuje početné mucinózne ţliazky – glandulae palatinae, kt.
smerom dozadu pribúda.

Obr. Palatum durum (tvrdé podnebie;
vľavo

schematizovaný

výrez

a otvorené dutiny maxily zhora; vpravo
kostné podnebie zdola). 1 – processus
palatinus
horizontálna

(podnebný
platnička,

výbeţok;
kt.

tvorí

najväčšiu časť kostného podnebia); 2 –
crista nasalis (pozdĺţny kostný hrebeň
v strednej čiare pre pripojenie nosovej
priehradky); 3 – os incisivum (vývojový termín, medezičeľusť, praemaxilla); 4 – canalis incisivus (kanál
z nosovej strany, kde je dvojitý, na podnebnú stranu, kde je jednoduchý; vedie n. nasopalatinus a sprievodné
cievy); 5 – sutura incisia (vývojový termín, počas vývoja viditeľný šev medzi premaxilou a podnebným
výbeţkom maxily; ide od foramen incisivum medzi vonkajší rezák a očný zub); 6 – spinae palatinae (kostné lišty
pri sulci palatini); 7 – sulci palatini (ţliabky od foramen palatinum majus dopredu, pre cievy a nervy z tohto
otvoru); 8 – processus alveolaris (hrebeňovitý nástavec maxily, v kt. sú upevnené zuby); 9 – arcus alveolaris
(oblúk voľného okraja alveolárneho výbeţku); 10 – alveoli dentales (priehlbiny v processus alveolaris pre
korene zubov); 11 – septa interalveolaria (kostné hrebene oddeľujúce susedné alveoly); 12 – septa
interradicularia (kostné medzisteny medzi dutinami pre korene jedného zuba v spoločnom alveole); 12.2 –
lamina lateralis proc. pterygoidei (vonkajšia lamela krídlovitého výbeţku); 12.3 – lamina medialis proc.
pterygoidei (vnútorná lamela krídlovitého výbeţku); 13 – juga alveolaria (vyklenutia na vonkajšej ploche
čeľuste, podmienené polohou zubných koreňov); 14 – foramen incisivum (vyústenie canalis incisicus na kostné
podnebie); 15 – os palatinum (podnebná kosť, nadväzuje na maxilu smerom dozadu); 16 – lamina
perpendicularis (mediálna plocha zvislej lamely privrátená do nosovej dutiny); 20 – sulcus palatinus major
(sulcus pterygopala-tinus, ţliabok, kt. spolu so sulcus palatinus major maxily tvorí canalis palatinus major pre n.
palatinus major et a. palatina descendens); 21 – processus pyramidalis (výbeţok pripojený do incisura
pterygoidea); 22 – canales palatini minores (kanáliky pre rovnomenníé nervy a cievy v processus pyramidalis);
22.17 – tuber maxillae (eminentia maxillaris, tenkostenné vyklenutie zadnej steny čeľusťovej dutiny); 27 –
lamina horizontalis (vodorovná lamela podnebnej kosti; tvorí zadný úsek kostného podnebia a teda aj spodiny
nosovej dutiny); 28 – facies nasalis (plocha privrátená do nosovej dutiny); 29 – facies palatina (podnebná
plocha privrátená do ústnej dutiny); 30 – foramina palatina minora (vyústenia canales palatini minores); 30.17 –

canalis palatinus major (kanál z fossa pterygopalatina pre n. palatinus major a a. palatina descendens
ohraničený maxilou a podnebnou kosťou); 31 – spina nasalis superior (hrot v mieste styku horizontálnych
lamiel podbnebných kostí obidvoch strán vystupujúci dozadu v strednej čiare); 32 – crista nasalis (lišta na
nosovej strane v strednej čiare, v mieste styku horizontálnych lamiel podbnebných kostí obidvoch strán; miesto
spojenia s vomerom); 33 – crista palatina (často sa vyskytujúca lišta na podnebnej ploche horizontálnej lamely,
za jej predným okrajom)

Krv do p. d. privádza a. palatina descendens z a. maxilalris. Ţily súvisia s hltanovými ţilami;
odvádzajú krvi do plexus ppterygoideus.
Lymfatické cievy odtekajú do lnn. submandibulares a hlbokých krčných uzlín.
Tvrdé podnebie inervuje plexus pharyngeus, vpredu n. nasoplatinus.
Palatum durum osseum – p. osseum.
Palatum fissum – palatoschíza.
Palatum molle – mäkké podnebie, zadná časť podnebia: svalová časť stropu ústnej dutiny, kt.
siaha od zadného okraja tvrdého podnebia; jeho voľný dolný okraj tvorí individuálne rozlične dlhý
výbeţok, uvula. P. m. je mäkká sliznicová duplikatúram kt. obsahuje svaly. Odstupuje v podobe
štvoruholníkovitej platničky od dorzálneho okraja tvrdého podnebia dozadu; môţe sa dvíhať nahor
a oddeľovať tak nosohltan od ústnej časti hltanu; uplatňuje sa pri hltaní, zabraňujúc vracaniu
prehltnutej potravy späť nosom. V pokoji p. m. visí a dotýka sa aţ koreňa nosa.
Zadný okraj p. m. je voľný a vybieha v strednej čiare do čapíka – uvula palatina. Od čapíka
zostupujú kaudálne 2 sliznicové riasy, z kt. predná – podnebnojazykový oblúk (arcus glossopalatinus) sa stráca v okraji koreňa, zadný – podbnebnohltanový oblúk (arcus pharyngopalatinus),
v bočnej stene hltana. V pretiahlej trojuholníkovitej jamke medzi obidvoma riasami je uloţená na
podnebnej mandli (tonsilla palatina).
P. m. s podnebnými oblúkmi a koreňom jazyka ohraničujú vchod do hltana (isthmus faucium).
Istmus je poddajný, dá sa pri prestupe veľkých súst značne roztiahnuť a naopak činnosťou m.
glossopalatinus a m. transversus linguae (m. constrictor isthmi faucium) značne zúţiť; uplatňuje sa
preto pri hltaní, najmä pri cicaní a fonácii.
Hornú plochu mäkkého podnebia pokrýva hladká nosová sliznica s viacradým cylindrikým epitelom
s riasinkami, na orálnej ploche taktieţ hladká sliznica, zhodná so sliznicou ústnej dutiny. V sliznici
nosovej plochy sú uloţené zmiešané ţliazky (glandulae palatinae), pod kt. (infraglandulárne) je
vrstvička elastického väziva, zodpovedajúca muscularis mucosae. Obdobná vrstva na orálnej
ploche je uloţená supraglandulárne; mucinózne glandulae palatinae tejto plochy sú uloţené uţ
v submukóze.
Sliznica obaľuje vlastný podklad p. m.: svaly a väzivovú platničky – aponeurosis palatina. Je to
väzivová blana, kt. prestupuje mäkkým podnebím ako pokračovanie periostu tvrdého podnebia,
resp. ako centrálna šľacha svalov p. m.
Svaly mäkkéhjo podnebia napínajú a dvíhajú podnebie (m. tensor et m. levator veli palatini), sťahujú
(m. glossopalatinus et pharyngopalatinus) a skracujú ho (m. uvulae).
1. Musculus tensor vemi palatini sa začína ako široký, plochý sval od spodnej plochy klinovej kosti
pri odstupe veľkého krídla (od spina angularis dopredu aţ k odstupu lamina medialis processus
pterygoidei) a ďalej od vonkajšej membranóznej časti tuba pharyngotympanica (m. sphenosalpingostaphylinus). Zostupuje po vnútornej strane m. pterygoideus internus (ktorého snopce kríţi
pod pravým uhlom), prechádza do šľachy, kt. obkolesuje hamulus pterygoideus a vyţaruje do
aponeurosis palatina. Tenká šľacha je pri hamulus pterygoideus podloţená burzou (bursa m.

tensoris veli palatini). Sval dvíha mäkké podnebie aţ do výšky hamulov, a napína ho. Rozširuje ústie
tuba pharyngotympanica (dilatator tubae) a uplatňuje sa tak pri ventilácii stredného ucha počas
hltania.
2. Musculus levator veli palatini – je oblý sval uloţený mediálne a dorzálne od predchádzajúceho
svalu. Začína sa od spodnej pliochy hrotu pyramídy a od spodného okraja chrupky tuba pharyngotympanica (m. petrosalpingostaphylinus). Snopce sa rozbiehajú kaudálne a laterálne, dvíhajú
sliznicu do rovnomennej oblúkovitej riasy a vyţarujú do steny hlatana aţ k zadnému okraju štítnej
chrupky. Sval dvíha hltan, zniţuje mäkké podnebie, a tým skracuje ústnu časť hltana (pri hltaní).
3. Musculus glossopalatinus →svaly jazyka.
4. Musculus pharyngopalatinus – začina sa v aponeurosis palatina, kde sa jeho snopce preplietajú
mmedzi ţliazkami a vytláčajú z nich väzky sekrét. Ďalej odstupuje od hamulus pterygoideus a od
dolného obvodu tuby (m. pharyngotubalis, m. salpingopharyngeus). Snopce sa rozbiehajú kaudálne
a laterálne, dvíhajú sliznicu do rovnomennej oblúkovitej riasty a vyţarujú do steny hltana aţ
k zadnému okraju štítnej chrupky. Sval dvíha hltan, zniţuje mäkké podnebie, a tým skracuje ústnu
časť hltana (pri hltaní).
5. Musculus uvulae – je malý sval, kt. prebieha sagitálne od spina nasalis posterior k hrotu čapíka.
Skracuje podnebie, najmä čapík.
Cievne zásobenie zabezpečuje a. palatina descendens (z a. maxillaris) k mäkkého podnebiu
pruichádzajä ešte a. palatina ascendens (z a. facialis), a. pharyngea ascendens a vetvy z a.
lingualis. Ţily súvisia s hltanovými ţilami a odvádzajú krv do plexus pharyngeoides.
Lymfa odteká do lnn. submandibulares a hlbokých krčných uzlín.
Senzitívne podnebie patrí 2. vetve trigeminu, n. palatinus medius a minor.
Svaly mäkkého podnebia inervuje n. glossopharyngeus cez plexus pharyngeus. Len m. tensor veli
palatini dostáva vlákna cestopu rovnomenného nervu, kt. vychádza z ggl. oticum (vlákna z n.
pterygoideus medialis, príp. z n. glossopharyngeus cez n. tympanicus).
Palatum osseum – p. durum osseum, kostná časť tvrdého podnebia: kostná časť predných dvoch
tretín stropu ústnej dutiny, kt. tvoria podnebné výbeţky čeľuste a horíizontálne platničky podnebných
kostí.
®

Palavale (Otsuka) – anitmykotikum; →ekonazol.
®

Palcin (Sumitomo) – antibiotikum; →apalcilín.
Paldesic® (R. P. Drugs) – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofen.
palec – l. hallux (na ruke), pollex (na nohe).
pálenie jazyka – l. glossodynia.
pálenie záhy – l. pyrosis, ardor ventriculi.
paleoantropológia – [palaeoantropologia] odbor antropológie, kt. sa zaoberá fosílnymi hominídmi. V
uţšom zmysle skúma len pleistocénnych euhominídov.
paleobiochémia – [palaeobiochemia] hraničná veda medzi paleontológiou a biochémiou, kt. sa
zaoberá štúdiom chem. zloţenia skamenelín a problémom chem. evolúcie.
paleobotanika – pelofytológia, botanika vyhynutých rastlín a rastlinných odtlačkov.
paleodemografia – [palaeodemographia] náuka o zloţení pravekých populácií, napr. pôrodnosti,
úmrtnosti, dĺţky ţivota, chorobnosti, skladby stravy.

paleoendemity – systematické jednotky vyššieho radu, obyčajne systematicky zreteľne odlišné od
iných, príbuzných taxónov na úrovni druhu, rodu, čeľade al. radu, kt. majú osobitné morfologické a
niekedy aj biol. znaky staršieho fylogenetického veku.
Endemit je druh al. spoločenstvo s úzko ohraničeným areálom na relat. malom území, kt. sa
nevyskytuje v iných oblastiach Zeme; op. kozmopolitu.Vzniká náhlym, resp. postupným zmenšením
plochy pôvodného veľkého, starého areálu na malé, rozlohou často nepatrné územie (vznik p.) al. je
výsledkom iba nedávno vzniknutého druhu (obmedzený areál), kt. sa pre krátky čas ešte nemohol
viac rozšíriť (vznik neoendemitov). Na endemity sú bohaté najmä ostrovy (Kanárske, Havajské, sv.
Heleny, Madagaskar, Nový Zéland, N. Kaledónia a i.) a niekt. tzv. prechodné oblasti (juţ. výbeţok
Afriky, záp. časť Ázie, Austrália, Kalifornia a i.) s extrémne kontrastným podnebím, kt. úzko koreluje
s osobitnou geomorfologickou stavbou celého rajónu.
paleofytológia – paleobotanika.
paleokortex – [palaeocortex] mozgová kôra, →paleopálium.
paleontológia – [palaeontologia] náuka o historickom vývoji ţivočíchov a rastlín; zaoberá sa
výskumom vyhynutého tvorstva. Zahrňuje: všeobecnú p., kt. sa zaoberá podmienkami vzniku
skamenelín, spôsobom ich zachovania, metódami, zberom, preparáciou, konzerváciou, vedeckým
spracovaním atď.; systematickú p., kt. na základe štúdia org. zvyškov zaraďuje ich do systému,
určuije ich fylogenetickú príslušnosť a vzťahy k príbuzným skupinám; paleobiológiu, kt. študuje
spôsob ţivota fosílnych organizmov, ich vzájomné vzťahy, vplyv prostredia ap. Podľa predmetu
štúdia sa rozdeľuje na zoopaleontológiu (ţivočíšnu p.) a fytopaleotológiu (rastlinná p.),
makropaleontológiu a mikropaleontológiu.
Fytopaleontológia (paleobotanika) skúma vyhynuté rastliny z dávnych geologických dôb. Úzko
súvisí s botanikou a s p. Štúdium fosílnej flóry má význam pre poznanie vývoja rastlinstva, lebo
rôzne nálezy často dopĺňajú celé vývojové rady rastlinnej ríše, kt. sa teoreticky odhaľovali iba na
základe porovnávacej morfológie, príp. anatómie recentných rastlín. Fytopaleontológia je často
jedinou moţnosťou na určenie relat. veku hornín, a tak rieši aj otázky stratigrafické. Pomáha aj pri
zostavovaní paleoklímy, paleoekológie a paleogeografie. Metódy fytopaleontologie závisia od
spôsobu fosilizácie a charakteru výskumu. Najčastejšie sa zachovávajú odliatky listov, kutikuly
listov, semená – karpológia, peľovén zrnká – palynológia, uhlia atď.
Mikropaleontológia je odvetvie p., kt. sa zaoberá štúdiom mikroskopických zvyškov fosílnych
organizmov. Fytomikropaleontológia študuje rastlinné a zoomikropaleontológia ţivočíšne
mikrofosílie. Skúmajú sa zvyšky celých mikroskopických skamenelín, napr. schránky mreţovcov,
dierkovcov, nálevníkov, lastúrnikov zo ţivočíšnej ríše al. rozsievok a bičíkovcov z rastlinnej ríše,
patrí sem však aj štúdium mikroskopických častí väčších organizmov, zo ţivočíchov napr. ihlice
morských húb, čeľuste červov, kostrové elementy ostnokoţcov, ušné kosti a šupiny rýb atď., z
rastlín spóry a peľové zrnká, oogónie paroţnatiek, zvyšky niekt. rias atď.
paleopálium – [palaeopallium] paleokortex, pôvodnejšia časť →pália, kt. si udrţuje čuchové funkcie.
paleopsychika – primitívne, mágické myslenie prvných ľudí.
paleopsychológia – [palaeopsychologia] štúdium psychických prejavov prvých ľudí. Snaha
prostredníctvom mýtov, rozprávok, obradov, rituálov a tabu pravekých ľudí odhaliť nemenné strnulé,
všetkým ľuďom spoločné psychol. prapodstaty človeka, ako sú archetypy, kolektívne vedomie a i.;
taktieţ výraz C. G. Junga pre nevedomie, v kt. pretrvávajú stopy primitívneho človeka i zvieraťa.
paleostriátum – [palaeostriatum] časť →bazálnych ganglií mozgu.
paleotropíni – formy neandertálskych nálezov. Pozostatky p. časovo pochádzajú z druhej
medziľadovej doby, keď sú uţ známe i neandotropínne nálezy (neantropíni). V absolútnej

chronológii 440 000 – 72 000 rokov. Na základe variability jednotlivých nálezov moţno
predpokladať, ţe uţ v tomto vývojovom stupni sa utvárali riasy.
paleozoológia – zoológia vyhynutých ţivočíchov a ţivočíšnych odtlačkov.
®

Palerol inj. (Krka) – Tropenzilini bromidum 2 mg + Piperylonum 40 mg + Metamizolum natricum 400
mg v 1 ml inj. rozt.; spazmolytikum, parasympatikolytikum, analgetikum; t0,5 pyrazolónového
analgetika-antipyretika metamizolu (noramidopyrínu) je 3 h.
Indikácie – kolikovité bolesti ţlčových a močových ciest, bolestivé spazmy ţalúdka a čriev, spastická
dysmenorea, urýchlenie pôrodu (rigidita mäkkých častí), pôrodné bolesti, rtg dfdg. medzi
spastickými a org. stenózami GIT, dg. pomôcka pri hysterosalpingografii a tubárnej persuflácii,
boelsti pri katetrizácii močových ciest a cystoskopii.
Kontraindikácie – precitlivenosť na pyrazolónové zlúč., glaukóm, hypertrofia prostaty, kolapsové
stavy, ťaţšia srdcová nedostatočnosť, tachykardia, megakolón.
Nežiaduce účinky – leukopénia aţ agranulocytóza, koţné alergické prejavy, závrat.
Interakcie – pri kombinácii s ďalšími liekmi s antimuskarínovým pôsobením sa môţu zvýrazniť
anticholínergické neţiaduce účinky.
Dávkovanie – jednorazovo 1 amp. i. m. al. i. v., príp. opakovane.
palestézia – [pallaesthesia] vibračná citlivosť.
Palesterol® – estrogén; →dietylstilbestrol.
Palfium® (Purdue Frederick) – narkotické analgetikum; →dextromoramid.
palhypestézia – [pallhypaesthesia] zníţenie vibračnej citlivosti.
pali/n- – prvá časť zloţených slov z g. palin znova, s významom spätný al. opakujúci sa.
paliatíva – [palliativa (remedia)] zmierňujúce lieky, odstraňujú bolesti, ale neliečia vlastnú chorobu.
paliatívna medicína – nadstavbový med. odbor, kt. sa zaoberá dg. a th. chron. nevyliečiteľných
chorôb s časovo obmedzeným preţívaním; →paliatívna starostlivosť.
Návrh koncepcie odboru paliatívna medicína (PM)
MZ SR podľa §74 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 277/19994 Z.z. o zdrav. starostlivosti v znení
neskorších predpisov vydáva koncepciu odboru PM
Článok I – Definícia odboru
PM je nadstavbiový dg.-th. med. odbor nad zákl. klin. obdormi interné lekárstvo, neurológia,
pediatria a všeobecné lekárstvo. Zaoberá sa dg. a th. pacientov s chron. nevyliečiteľnou a zároveň
pokročilo a aktrívne progredujúcou chorobou s časovo limitovaným preţívaním. Neposkytuje
kauzálnu th. Ale jej cieľom je udrţať moţnú kvalitu ţivota ať do momentu smrti. PM je súčasťou
hospicovej starostlivosti, z kt. historicky pochádza. Hosopicová starostlivosť je tak jedna z foriem
paliatívnej starostlivosti.
Hlavným cieľom odboru PM je kontrola bolesti a ostatných obťaţujúcich symptómov ochorenia, ako
aj pozit. ovplyvňovanie psychol., sociálnych a duchovných problémov pacienta a jeho rodiny. Je
spojená so zmiernením utrpenia a stabilizáciou jeho stavu vzhľadom na jeho preterminálne al.
terminálne štádium ochorenia.
Článok II – Náplň odboru
Hlavnou náplňou nadstavbového odboru je komplexná aktívna zdrav. starostlivosť o smrteľne
chorých a umiera-júcich pacientov všetkých vekových skupín a ich rodiny. Paliatívnu starostlivosť

poskytuje interdisciplinárny koordinovaný tím v rámci albulantnej a ústavnje starostlivosti. Realizuje
sa v domácom prostredí, v ambulanciách, denných stacionároch a lôţklových zariadeniach.
Paliatívna starostlivosť potvrdzuje ţivot ako zákl. hodnotu, umieranie pokladá za prirodzený proces
hodný pozornosti medicíny, pomáha pacientovi ţiť čo najaktívnejšie aţ do smrti a samotnú smrť
neurýchľuje ani neodďaľuje. Paliatívna starostlivosť zároveňä ponúka podporný systém rodine
zvládať situácie počas choroby pacienta a vyrovnávať sa so smútkom po jeho smrti, ako prevenciu
proti depresii a i. psychosomatickým poruchám.
Metódy odboru: V opdbore PM sa uplatňujú metódy algeziologické, anesteziologické, chir., interné,
neurol., onkologické, ortopoedické, ošetrovateľské, psychiatrické, psychologické, liečebnje
pedagogiky a fyziatricko-rehabilitačné. Farmakoterapia, rádioterapia, chemoterapia a chir. sa
vyuţívajú za podmeniky, ţe symptomatický prospech z th. jasne prevaţuje nad jej neprospechom.
Prevencia a th. symptómov zahŕňa predovšetkým bolesť, poruchy výţivy a trávenia, poruchy
hydratácie, opuchy, dekubity, zlomeniny, kardiorespiračnmé komplikácie a i. systémové poruchy.
Rovnako berie do úvahy a hodnotí vplvy psychiky, sociálneho prostredia, duchovného pozadia,
veku, pohlavia, vzdelania, kultúry a etnických zvyklostí.
Th. bolesti je zaloţená na metódach odboru algeziológie a pozostáva z vyšetrenia intenzity bolesti,
korelácie objektívneho nálezu a patofyziol. klasifikácie bolesti.
Hlavné úlohy odboru PM sú najmä:
a)
celkové dg. hodnotenie klin. stavu pacienta na základ anamnézy, doterajších výsledkov th.
a objektívneho interného vyšetrenia vrátanme vyšetrenia dg. prostreidkami odboru,
b)
zostavenie dg., th. a ošetrovateľského plánu a jeho realizácia podľa najnovších vedeckých
poznatkov odboru s optimálnym vyuţitím th. prostriedkov,
c)
posudková, konziliárna poradenská činnosť,
d)
prevencia a výskum bolesdti aj ostatných symptómov, liekových i drogových závislostí,
e)
pozit. ovplyvňovanie a napĺňanie psychol., sociálnych a duchovných problémov pacienta,
f)
psychosociálna podpora rodinných príslušníkov počas choroba pacienta i po jeho úmrtí,
g)
pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, ako aj pschol. podpora pracovníkov odboru vrátane
lekárov prvého kontaktu a pracovníkov agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
h)
systematická osveta a zvyšovanie informovanosti laickej verejnosti, podpora aktivít
dobrovoľníkov,
i)
zabezpečenie optimálneho personálneho obsadenia pracovísk odboru, ako aj ich materiálnotechnického vybavenia,
j)

spolupráca s domácimi,s vetovými a európskymi organizáciami pre paliatívnu starostlivosť, th.
bolesti, hospicovú starostlivosť a tanatológiu.
Hlavné úlohy odboru PM sú súčasťou priorít štátnej politiky zdravia SR podľa rozhodnutia MZ SR.
Článok III – Sieť pracovísk
Sieť pracovísk sa realizuje tak, aby zabezpečila kvalitnú a dostupnú zdrav. starostlivosť pre
všetkých smrteľne chorých a umierajúcich pacientov v rozsahu podmienenom zdrav. stavom
populácie a epidemiol. situáciou. Na 105 obyvateľov sa odporúča zriadiť min. 10 postelí v rámci
ústavnej paliatívnej starostlivosti.
Popri ústavnej starostlivosti pracoviská odboru zabezpečujú domácu starostlivosť a ambulantnú
starostlivosť v ambulanciách pre paliatívnu starostlivosť. Pri ambulancii al. v hospici moţno zriadiť
denný stacionár (2 – 3 postele).
Prevádzkovatelia zariadení paliatívnej starostlivosti môţu byť aj štátne aj neštátne fyzické al.
právnicke osoby. Utvárajú sa v rezorte zdravotníctva a v ostatných rezortoch, kt. poskytujú zdrav.

starostlivosť. Paliatívna starost-livosť sa poskytuje v rámci zdrav. zariadení určených zákonom
o zdrav. starostlivosti: ambulancie, ADOS, nemocnice, hospice a i.
Domáca starostlivosť je ideálnou formou starostlivosti o smrteľne chorého al. umierajúceho pacienta
za podmienok, ţe jeho zdrav. stav je stabilizovaný, symptómy ochoreniia pod kontrolou, má
utvorené rodinné zázemie a domáca starostlivosť je dostupná. Ak z dôvodov med. al. sociálnych
nemoţno zabezpečiť starostlivosť v domácom prostredí, moţno pacienta prijať do ústavnej
starostlivosti. Lekárska pohotovostná sluţba sa vykonáva iba na pracoviskách s posteľovou
starostlivosťou.
Pravcoviská odboru majú 2 zákl. formy, ambulantnú a ústavnú. Realizuje sa najmäú v hospicoch
a na oddelenia paliatívnej starostlivosti.
a) Hospic je samostatné zdrav. zariadenie pre paliatívnu starostlivosť so sídlom v samostatbnej
budove al. samo-statnom funkčne ingtegrovanom pavilóne s optimálnym počtom 15 – 25 postelí.
Druhou formou je mobilný hospic, kt. poskytuje paliatívnu starostlivosť v domácou prostredí pacienta
al. iných zdrav. a sociálnych zariade-niach.
Sluţby, kt. hospic nie je schopný poskytovať samostatne, zabezpeší v prípade potreby zmluvným
vzťahom s inými zdrav. zariadením, kt. je na to vybavené (biochemické analýzy, transfúzie, infúzie,
chir. metódy liečby bolesti atď.).
b) Oddelenie paliatívnej starostlivosti je oddelenie zriadené uţ v existujúcom zdrav. zariadení.
Optimálny počet postelí je 15 – 25. odporúčajú sa jednoposteľové izby s príslušenstvom pre
pacientov s moţnosťou ubytovania rodinného príslušníka. Charakter paliatívnej starostlivosti si
vyţaduje vyňatie reţimu pacienta z beţného ústavného reţimu. Pobyt smtrteľne chorého
a umierajúceho pacienta na oddelení sa riadi jeho potrebami a nie je obmedzovaný poskytovateľom
zdrav. starostlivosti. Oddelenie slúţi len pre indikovaných pacientov.
Hlavnou indikáciou prijatia do ústavnej starostlivosti je nepriaznivý zdrav. stav pacienta, kt. vyţaduje
kontrolu symptómov progredujúceho nevyliečiteľného ochorenia v preterminálnom al. terminálnom
štádiu. Realizuje sa iba v prípade, ak túto starostlivosť nemoţno v plnom rozsahu zabezpečiť na
iných oddeleniach al. doma.
K perijatiu pacuietna do hospicu musí dať pacient slobodný informovaný súhlas, kt. je obsiahnutý
v písomnej ,,Ţiadosti o prijatie do hospicovej starostlivosti“.
Optimálnju sieť pracovísk paliatívnej starostlivosti, ako aj spôsob ich akreditácie určí MZ SR
príslušnou smernicou.
Článok IV – Pracovníci odboru
Interdisciplinárny charakter odboru PM vyţaduje koordináciou a účelnú organizáciu riadenia
všetkých častí jej činnosti s ciľom zabezpečiť pre smrteľne chorých a umierajúcich pacientov
opdbornú. Dostupnú a komplexnú zdrav. starostlivosť. Úlohy paliatívnej starostlivosti zabezpečujú:
a) primári a vedúci oddelení s atestáciou II° nad zákl. klin. odborom interné lekárstvo, neurológia,
pediatria a všeobecné lekárstvo
b) lekári s atestáciou I v odbore interné lekárstvo, neurológia, pediatria a všeopbecné elkárstvo
c) lekári zaradení do špecializačnej prípravy v nadstavbovom odbore algeziológia al. PM,
d) sestry: špecializované v odbore paliatívne starostlivosť, všeobnecné, detské, diplomované
všeobecné, diplomované detské, diplomované psychiatrické, asistentky výţivy (/diétne sestry),
sestry so špecializáciou v sociál-nej starostlivosti, bakalár a magister ošetrovateľstva.

e) iní zdrav. pracovníci: klin. psychológovia, liečební pedagógovia (muziokoterapeuti, artweterapeuti,
biblioterapeuti ap.) maséri, sanitári,
f) iní odborní pracovníci v zdravotníctve: sociálni pracovníci, ekonómovia, právnici, teológovia ap.
Pracovníci odboru PM tvoria multidisciplinárny tím. Lekári iných med. odborov, kt. sa stanú členmi
tímu, metodicky a personálne zabezpečia efektívne vyuţitie prostriedkov svojho odboru pre
pacientov odboru PM. Dobrovoľníci sú rovnocennými členmi tímu, ale nevykonávajú ţiadne
z odborných profesionálnych činností.
Lekár špecialializovaný v odbore PM poskytuje zmluvné konziliárne sluţby pre praktických lekárov,
agentúry domáce ošetrovateľskej starostlivosti, pracoviská klin. onkológie, liečebne pre dlhodobo
chorých, geriatrické pracoviská, azylové a charitatívne zariadenia.
Optimálnu personálnu vybavenosť, ako aj minimálnu priestorovú a technickú vybavenosť pracovísk
jednotlivých typov zdrav. zariadení pre paliatívnu starostlivosť určí MZ SR príslušnou smernicou.
Článok V – Výchova a vzdelávanie
Zákl. odborné vzdelávanie v odbore PM sa zabezpečue na lekárskych fakultách vysokých škôl
v spolupráci s príslušnými katedrami internej medicíny, pediatrie a dorastového lekárstva, geriatrie,
onkológie a všeobecného lekárstva.
Ďalšie vzdelávanie riadi MZ SR prostredníctvom Slovenskej postgraduálneju akadémie medicíny –
SPAM. Vyknať atestáciu z PM môţe lekár po absolvovaní atestačnej skúšky zo zákl. klin,. odboru
interné lekárstvo, neurológia, pediatria a všeobecné lekárstvo.
Podmienkou vykonať atestačnú skúšku z PM je 6-mes. pobtyt na oddelení paliatívnej starostlivosti
Národného onkologického ústavu v Bratislave al. na iných akreditovanýcnh pracoviskách odboru
PM.
Článok VI – Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť v odbore PM je zameraná predovšetkým na hľadanie nových
efektívnejších spôsobov th. chron. bolesti a ostatných symptómov súvisiacich s progredujúcimi
nevyliečiteľnými ochoreniami a samotným umieraním.
Výskum koordinuje Sekcia PM Spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti Slovenskej lekárskej
spoločnosti v spolupráci s odbornými ústavni lekárskych fakúlt.
Článok VII – Riadenie odboru
Odborné a metodické riadenie odboru PM zabezpečuje MZ SR v spolupráci s hlavným odborníko
pre PM. Hlavný odborník predkladá na MZ SR návrh na zriadenia pracovísk odboru a spôsob práce
pracovníkov odboru. Spolupracuje pri príprave smerníc o optimálnej sieti pracovísk odboru
a smerníc o optimálneej sieti personálneho, priestorového a technického vybavenia odboru.
Pri plnení svojich úloh sa hlavný odborník opiera o činnosť opdborných spoločností: Sekcie PM
Spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti Slovenskej lekárskej spoločnosti, stavovských organizácií
a i. odborných organizácii v oblasti paliatívnej a hospicovej starostlivosti.
Pracoviská, kt. vedú iní pracovníci v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním ako lekári, musia
mať súhlas hlavného odborníka. Metodicky ich vedie hlavný odborník al. primár spádového
oddelenia paliatívnej starostlivosti al. hospicu. Riadenie odboru pre onkologických pacientov
zabezpečuije oddelenie paltiatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave.
Článok VIII – Perspektívy ďalšieho rozvoja odboru

Úlohy odboru PM neustále narastajú so zvyšovaním incidencie a mortality nádorových ochorení,
degeneratívnych a civilizačných ochorení, AIDS, drogových závislostí a s demografickým vývojom
strarnucej populácie. Snahou odboru je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov
v zdravotníctve, koordinácia spolupráce pracovísk paliatívnej starostlivosti, vypracovanie a praktická
aplikácia štandardných dg. a th. postupov odboru.
Rozvoj odboru moţno aproximovať na svetovú úroveň a skvalitniť rozvíjaním medzináronej
spolupráce v oblasti paliatívnej a hospicovej starosltivosti, a to najmä s Európskou asociáciou
paliatívnerj starostlivosti, Paliative task-force pre východnú a strednú Európu a Medzinárodnou
asociáciou pre výskum bolesti.
Perspektíva odboru spočíva v skvalitnení práce a rozšírení siete pracovísk paliatívnej starostlivsoti
tak, aby zodpovedali súčasne platným štandardom vo vyspelých krajinách a aby bola zaručená
kvalitná starostlivosť o všetkých smrteľne chorých a umierajúcich pacientov aj na Slovensku.
Článok IX – Záberečné ustavnovenie
Táto koncepcia odboru PM nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo Vestníku MZ SR.
paliatívna starostlivosť – PS, špeciálny druh zdrav. (nemocničnej aj ambulantnej) starostlivosti o
chorých v pokročilom štádiu ochorenia, keď bola stanovená dg., vyčerpaná kauzálna th. a uplatňuje
sa iba symptomatická th.; →paliatívna medicína. Podľa SZO je PS aktívna, celková starostlivosť
o pacientov v čase, keď choroba uţ neodpovedá na kauzálnu th. a prvoradá je kontrola bolesti a i.
symptómov, ako aj riešenie psychol., sociálnych a duchovných problémov chorého. Jej cieľom je
dosiahnuť najvyššiu moţnú kvalitu ţivota pacienta a jeho rodiny. PS potvrdzuje ţivot a umieranie
chápe ako prirodzený proces. Integruje fyzické, psychol. a duševné aspekty starostlivosti o pacienta.
Ponúka pacientovi podporu ţiť tak aktívne ako je to moţné aţ do jeho smrti a podporu jeho rodine
vysporiadať sa s danou situáciou.
Paliatívnu th. i paliatívnu starostlivosť moţno chápať ako súčasť →hospicovej starostlivosti, nie však
naopak. Ide o druh PS, kt. je komplexnejší, obohatený o aspekty zavedené C. Saundersovou v
prospech chorého a jeho rodiny.
Aj na iných oddeleniach podobného typu (napr. paliatívnej med.) moţno napr. uvoľniť prísny
nemocničný reţim, skrášliť prostredie kvetmi, obrazmi, spestriť farby, zriadiť stacionár, za-viesť
sluţbu dobrovoľníkov, zamestnať či privolať psychológa, duchovného ap.
Koncepcia odboru paliatívnej starostlivosti (PS)
vypracovaná Spišskou katolíckou charitou
I. Definícia odboru
PS je aktívna holistická starostlivosť o klientov všetkých vekových skupín, kt. ochorenie neodpovedá
na kura-tívnu liečbu a kontrola, th. bolesti a i. symptómov, ako aj biol., psychol., sociálnych a
duchovných problémov s cieľom dosiahnutia najlepšej moţnej kvality ţivota pacienta a jeho rodiny je
najdôleţitejšia. Odbor PS bolesti zahŕňa paliatívnu medicínu a hospicovú starostlivosť.
Paliatívna med. je:
a) starostlivosť o človeka s pokročilou a aktívne progradujúcou chorobou s krátkym očakávaným
trvaním ţivota, kde cieľom starostlivosti a th. je kvalita ţivota chorého a umierajúceho, optimálne
obmedzujúc všetky invazívne metódy,
b) nadstavbovým dg.-th. med. odborom nad zákl. klin. odbormi. Zaoberá sa dg., th., posudzovaním,
poradenstvom, ako aj prevenciou a štúdiom akút. a chron. bolesti a ostatných symptómov ochorení,
kt. nereagujú na kauzálnu th. a vyţadujú si th. symptomatickú.

Hospicová starosltiovosť (HS) je spôsob prístupu k človeku v preterminálnom al. terminálnom štádiu
ţivota s ľudskou dôstojnosťou, vychádzajúcou z úcty k ţivotu a z úcty k človeku ako osobe, kt. má
dôstojnosť subjektu a hodnotu cieľa a je jedinečnou a neopakovateľnou bytosťou, garantuje, ţe
nebude trpieť neznesiteľnou somatickou a duševnou bolesťou, rešpektuje jeho ľudskú dôstojnosť,
zabezpečuje, ţe v posledných chvíľach ţivota nezostane osamotený, sprevádzajúc ho a
doprevádzajúc aj jeho rodinu, pozostalých, vyuţívajúc princípy komunitného ţivota.
Hlavným cieľom odboru je sprevádzanie a rešpektovanie klienta (hosťa, pacienta) a príbuzných,
posilňujúc ich dlhodobú nádej, upevňujúc pocit bezpečia; kontrola bolesti a ostatných symptómov
klienta; liečba bolesti klienta a zmierňovanie utrpenia klienta a jeho rodiny; saturovanie biologických,
psychol., sociálnych a spirituálnych potrieb klienta, stabilizujúc jeho stav vzhľadom k jeho
preterminálnemu alebo terminálnemu poloţeniu, učiniac z kaţdého klin. prípadu ľudské stretnutie.
II. Náplň a metódy odboru
Paliatívna starostlivosť potvrdzuje ţivot ako zákl. jedinečnú ľudskú hodnotu, umieranie povaţuje za
prirodzený proces hodný pozornosti kaţdého vedného odboru a spoločnosti, pomáha pacientovi ţiť čo
najaktívnejšie aţ do smrti a samotnú smrť neurýchľuje ani neodďaľuje, poskytujúc zmiernenie bolestí
a ostatných znepokojujúcich symptómov, integrujúc biol., sociálne, psychol. a spirituálne aspekty
starostlivosti, ponúkajúc rodine zvládať situácie počas choroby pacienta a vyrovnávať sa so smútkom
či beznádejou po jeho smrti ako prevenciu proti klin. depresii a iným psychosomatickým poruchám.
PS je poskytovaná interdisciplinárnym koordinovaným tímom v rámci ambulantnej, lôţkovej, domácej
starostlivosti. Paliatívna medicína uplatňuje metódy algeziologické, anesteziol., chir., interné, onkol.,
psychiatrické, psychologické, rehabilitačné, pastoračné. Farmakoterapia, rádioterapia, chemoterapia a
chir. sa vyuţívajú len za podmienky, ţe symptomatický prospech z th. má patričné proporcie (jasne
prevaţuje nad jej neprospechom). Paliatívna medicína zahŕňa predovšetkým bolesť, poruchy výţivy a
trávenia, poruchy hydratácie, opuchy, dekubity a kardiorespiračné ťaţkosti. Rovnako musí prihliadať
na vplyv psychiky, sociálneho prostredia, veku, pohlavia, vzdelania, kultúry a etnických zvyklostí
klienta. V kaţdom prípade rešpektuje duchovné pozadie a duševný stav klienta, jeho vôľu i svedomie.
Súhlas klienta musí byť určitý a výslovný. V mimoriadnych a voliteľných th., ak klient nemá schopnosť
rozlišovania al. chápania má byť do rozhodovania zahrnutá rodina klienta.
Klient je viazaný imanentnou teleológiou stanovenou prirodzenosťou. Má právo uţívania, obmedzené
prirodzenou účelnosťou, schopnosťami a silami svojej ľudskej prirodzenosti. Kaţdý svojvoľný zásah
do tela človeka je uráţkou dôstojnosti osoby. Medicínske moţnosti sa musia vysporiadať s etickou
licenciou, ktorá stanovuje či sú ľudsky únosné, alebo ich efektívne nasadenie chráni a rešpektuje
dôstojnosť ľudskej osoby. Lekár má nad klientom len moc a práva, kt. mu pacient dá, či uţ implicitne
al. výslovne al. mlčky. Klient zo svojej strany nemôţe dať viac práv ako ich má. Klient musí byť
dôkladne informovaný o svojej chorobe i o th. moţnostiach, s rizikami, ťaţkosťami a následkami, kt. so
sebou nesú.
Th. bolesti je zaloţená najmä na metódach odboru algeziológie a pozostáva z vyšetrenia intenzity
bolesti, korelácie objektívneho nálezu a patofyziologickej klasifikácie bolesti. Všetky získané výsledky
moţno očakávať len s prihliadnutím na stav klienta a jeho fyzické a mravné sily. Paralelne s liečbou
bolesti telesnej sa prihliada aj na zmiernenie duševnej bolesti.
III. Hlavné úlohy odboru
Najdôleţitejšie úlohy paliatívnej medicíny:
• Celkové diagnostické hodnotenie klin. stavu pacienta na základe anamnézy, doterajších výsledkov
liečby a objektívneho interného vyšetrenia, vrátane vyšetrenia dg. prostriedkami odboru.
• Lekári zaradení do špecializačnej prípravy v nadstavbovom odbore paliatívna medicína.

9. Vysokoškolskí pracovníci nezdravotníci: manaţér zriaďovateľa al. pracoviska, klin. psychológ,
sociológ, ekonóm a právnik.
10. Strední zdrav. pracovníci: zdrav. sestra, diétna sestra, sociálna sestra, rehabilitačná sestra,
fyzioterapeut, ergoterapeut, muzikoterapeut.
12. Nezdravotnícki pracovníci: sociálny pracovník, charitatívna sestra (brat), sanitár, masér,
dobrovoľník.
Optimálnu personálnu vybavenosť ako aj min. priestorovú a technickú vybavenosť určí MZ SR
príslušnou vyhláškou.
• Zostavenie terapeutického, lekárskeho a ošetrovateľského plánu podľa najnovších vedec-kých
poznatkov odboru s optimálnym vyuţitím terapeutických prostriedkov.
• Posudková, konziliárna a poradenská činnosť
• Prevencia, štúdium (výskum) bolesti a ostatných symptómov, liekových i drogových závislostí
• Pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, ako aj psychologická podpora pracovníkov odboru,
vrátane lekárov prvého kontaktu a pracovníkov agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Najdôleţitejšie úlohy HS:
• Láskavá prítomnosť a celostná starostlivosť, kt. humanizuje utrpenie predchádzaním, zmierňovaním
a odstraňovaním bolesti.
• Dialógový, nie predmetný vzťah a prístup ku klientovi.
• Špecifická pomoc, aby človek aj v umieraní bol uznávaný a chcený ako ţijúci, pomáhať mu, aby
intenzívne ţil poslednú skúsenosť svojho ţivota.
• Láskyplným sprevádzaním a psychosociálnou podporou a povzbudzovaním vlievať chorému dôveru
a nádej.
• Potláčať strach zo smrti a zmierovať ho so smrťou.
• Akceptáciou, uistením hodnoty klienta, flexibilitou ku klientovi a jeho rešpektovaním a podporou
tvorivosti, materiálno-technickými podmienkami zlepšovať kvalitu ţivota klienta.
• Kontrolovať a zmierňovať obťaţujúce symptómy (dyspnoe, anorexia, obstipácia, zvracanie, úzkosť,
strach, nespavosť, depresia atď.).
• Pastoračná (duchovná a náboţenská) starostlivosť a jej svedectvo poskytujúce zmysel a hodnotu
utrpenia a vytvárajúce atmosféru dlhodobej nádeje pre klientovi i jeho príbuzných.
• Ľudská a kresťanská rozváţnosť v liečbe bolesti a v poskytovaní starostlivosti.
• Citlivým rozlišovaním a ľudským taktom na dlhej vlne lásky a solidarity informovať chorého o stave
jeho ţivota, dávajúc mu skúsenosť, ţe je ţivý vo vzťahu spoločenstva a k zdieľaniu.
• Správne identifikovať znamenia smrti. Osoba je mŕtva keď neodvratne stratila akúkoľvek schopnosť
integrovať a koordinovať fyzické a mentálne funkcie tela.
• Podpora úsilia umierajúceho modliť sa a modliť sa s ním.
• Psychosociálna, duchovná podpora rodinných príslušníkov klienta i po jeho úmrtí.
• Systematické osveta a zvyšovanie informovanosti laickej verejnosti, podpora aktivít dobrovoľníkov,
štátom uznaných cirkví a charitatívnych organizácií.
• Zabezpečenie optimálneho personálneho obsadenia pracovísk odboru ako aj ich materiálnotechnické vybavenie.

• Medzinárodná spolupráca so svetovými a európskymi organizáciami pre paliatívnu starostlivosť,
liečbu bolesti, hospic, tanatológiu a s inými medzinárodnými charitatívnymi organizáciami.
• Pregraduálne, postgraduálne vzdelávanie, ako aj psychologická podpora nezdravotníckych
pracovníkov odboru (charitatívni a sociálni pracovníci, duchovní) a dobrovoľníkov pracovníkov agentúr
domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
• Práca na etických problémoch spojených s profesnými zdruţeniami, komisiami pre etiku a bioetiku.
Hlavné úlohy odboru PS sú súčasťou priorít štátnej politiky zdravia SR podľa rozhodnutia MZ SR.
IV. Sieť pracovísk odboru
Sieť pracovísk paliatívnej starostlivosti tvoria štátne a neštátne zdravotnícke zariadenia ambulantnej a
ústavnej zdravotnej starostlivosti. Štruktúra siete sa realizuje tak, aby zabezpečila kvalitnú a dostupnú
zdravotnú starostlivosť v rozsahu podmienenom zdravotným stavom populácie a epidemiologickou
situáciou.
Zriaďovateľom pracoviska PS môţe byť štát, štátom uznané cirkví a náboţenské spoločnosti a iné
neštátne subjekty. Vytvárajú sa v rezorte MZ SR a v ostatných rezortoch, kt. poskytujú zdrav.
starostlivosť. Majú 4 zákl. formy: ambulantnú, lôţkovú, stacionárnu a domácu a 3 organizačné modely:
hospice, integrované komplexné sluţby (nemocnice a domovy sociálnych sluţieb), ambulantné zdrav.
zariadenia.
1. Ambulantná (kuratívna) starostlivosť sa poskytuje v hospicoch a v odborných ambulanciách pre PS
al. algeziológiu vybraných nemocníc, polikliník a v ostatných zdravotníckych zariadeniach a
zariadeniach sociálnych sluţieb.
2. Domáca PS je optimálnou formou starostlivosti klienta v domácom prostredí v prvom (pre finem) al.
v začiatkoch druhého obdobia ochorenia (in finem) za podmienok, ţe jeho stav je stabilizovaný,
symptómy ochorenia pod kontrolou a má vytvorené rodinné zázemie, prípadne má zabezpečenú
komplexnú sociálnu pomoc a domáca ošetrovateľská starostlivosť je dostupná. Poskytuje sa v
hospicoch (domáca hospicová starostlivosť) al.v rámci komplexnej domácej starostlivosti (agentúry
domácej starostlivosti).
5. Stacionárna PS sa poskytuje v hospicoch a vo vybraných ambulantných al. lôţkových zdrav.
zariadeniach a zariadeniach sociálnych sluţieb formou denného pobytu najmä v druhom (in finem) a
treťom období ochorenia klienta (post finem).
6. Lôţková PS starostlivosť sa poskytuje v hospicoch a na lôţkových oddeleniach vybraných zdrav.
zariadení a zariadeniach sociálnych sluţieb, najmä v treťom období ochorenia klienta (post finem).
Formy poskytovania PS je moţné vzájomne účelne integrovať al. integrovať s inými odbormi
(nemocnice, zariadenia sociálnych sluţieb).
Hospic je po formálnoprávnej stránke zdrav. zariadenie pre PS o klientov v terminálnom štádiu uţ dg.
ochorenia s vyčerpanými kauzálnymi th. moţnosťami, vyuţívajúci th. bolesti a symptómov ochorenia a
poskytujúci duchovnú sluţbu klientovi a jeho príbuzným. Hospic obsahom je nezávislé zariadenie
komplexných sluţieb.
Ambulantná, stacionárna a lôţková PS je poskytovaná klientom, u kt. nie je moţné z med. al.
sociálnych zabezpečiť komplexnú domácu starostlivosť. Hlavnou indikáciou prijatia klienta je jeho
nepriaznivý zdrav. stav, kt. vyţaduje kontrolu symptómov progradujúceho nevyliečiteľného ochorenia.
K prijatiu musí dať klient al. blízky príbuzní písomný súhlas.
Lekár špecializovaný v odbore paliatívna medicína poskytuje zmluvné konziliárne sluţby pre
praktických lekárov, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, pracoviská klin. onkológie,
liečebne dlhodobo chorých, geriatrické pracoviská, azylové a charitatívne sluţby al. zariadenia.

Lekárska pohotovostná sluţba sa vykonáva iba na pracoviskách s lôţkovou starostlivosťou.
Spôsob akreditácie pracovísk PS určí MZR príslušnou vyhláškou. Optimálny počet lôţok paliatívnej
starostlivos-ti je 5 na 100 000 občanov. Kaţdý vyšší územný celok by min. mal mať domácu PS na
účelnej komunálnej úrovni a jednu z inštitucionalizovaných foriem PS (stacionár, lôţkový hospic).
V. Pracovníci odboru
Interdisciplinárny charakter odboru PS vyţaduje koordináciu a účelnú organizáciu riadenia všetkých jej
činností s cieľom zabezpečiť pre smrteľne chorých a umierajúcich klientov odbornú, dostupnú a
komplexnú starostlivosť. Úlohy paliatívnej starostlivosti zabezpečujú:
• Klient a jeho rodina
• Primári a vedúci oddelení s atestáciou II. stupňa.
• Lekári s atestáciou I° (internista, onkológ, algeziológ, neurológ, geriater).
• Vysokoškolsky vzdelané zdravotné sestry.
• Duchovní štátom registrovaných cirkví a náboţenských spoločností na rôznych stupňoch.
VI. Odborné a metodické vedenie odboru
Odborné a metodické riadenie odboru PS zabezpečuje MZR v spolupráci s hlavným odborní-kom pre
PS a prí-slušnými odborníkmi vyšších územných celkov.
Hlavný odborník podáva na MZ SR návrhy na zriadenie pracovísk odboru. Spolupracuje pri akreditácii
pracovísk PS a podáva návrhy personálneho, priestorového a technického vybavenia pracovísk
odboru. Hlavný odborník pre PS sa opiera o závery práce odborných spoločností (sekcia PS
Spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti Slovenskej lekárskej spoločnosti, Asociácií PS), stavovských
organizácií, štátom registrovaných cirkví a náboţenských spoloč-ností a charitatívnych organizácií.
Metodické vedenie odboru paliatívnej medicíny pre onkol. klientov zabezpečuje oddelenie PS
Národného onkologického ústavu v Bratislave.
VII. Výchova a ďalšie vzdelávanie v odbore
Zákl. odborné vzdelanie v oblasti paliatívnej medicíny sa zabezpečuje na LF vysokých škôl v
spolupráci s prí-slušnými katedrami internej medicíny, geriatrie, pediatrie a dorastového lekárstva.
Ďalšie vzdelávanie riadi MZ SR prostredníctvom Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny.
Atestáciu z paliatívnej medicíny môţe lekár po absolvovaní atestačnej skúšky zo zákl. med. odboru
(interná med., pediatria, neurológia, anestéziológia, geriatria, intenzívna medicína a thanatológia).
Podmienkou vykonania atestačnej skúšky je 4-mes. študijný pobyt na oddelení PS Národného
onkologického ústavu v Bratislave al. iných akredi-tovaných pracoviskách paliatívnej medicíny a 2mes. študijný pobyt v akreditovanom hospici v SR al. v zahraničí.
Kontinuálnu výchovu a vzdelávanie pracovníkov PS vykonávajú aj odborné spoločností, cirkví a
náboţenské spoločností, charitatívne organizácie a zriaďovateľ.
VIII. Výskum v odbore
Vedeckovýskumná činnosť (štúdium) v odbore PS je zameraná predovšetkým na hľadanie nových
foriem zlepšovania kvality ţivota, nových efektívnejších spôsobov th. chron. bolesti a ostatných
symptómov súvisiacich s progradujúcimi nevyliečiteľnými ochoreniami. V spolupráci s cirkvami sa
zameriava na prácu etických problémov spojených s PS. Etická norma výskumu musí byť zameraná
na podporovanie ľudského blaha.
Výskum koordinuje Sekcia PS Spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti Slovenskej lekárskej
spoločnosti v spolu-práci s odbornými ústavmi LF a cirkví.
IX. Rozvoj a perspektívy odboru

Úlohy odboru PS neustále narastajú so zvyšovaním incidiencie a mortality nádorových ochorení a
s demografickým vývojom stárnucej populácie. Snahou odboru je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
pracovníkov odboru a v zdravotníctve, koordinácia spolupráce pracovísk PS, vypracovanie a praktická
aplikácia štandardných dg. a th. postupov odboru, ale aj snahou o empatiu spoločnosti k problematike
sprevádzania v umieraní, rozvoja i šírenie PS na vedeckej, klin. a sociálnej úrovni.
Rozvoj odboru je moţné aproximovať na svetovú úroveň a skvalitniť rozvíjaním medzinárodnej
spolupráce v oblasti PS, najmä HS (lôţkovej, stacionárnej, domácej), a to s Európskou asociáciou
paliatívnej starostlivosti, Paliatívnou task-force pre východnú a strednú Európu a Medzinárodnou
asociáciou pre výskum bolesti.
Perspektíva odboru spočíva v skvalitnení práce a rozšírení siete pracovísk paliatívnej, osobitne HS
tak, aby zod-povedali súčasne platným štandardom vo vyspelých krajinách a aby bola zaručená
kvalitná holistická starostlivosť o všetkých smrteľne chorých a umierajúcich občanov SR, aby
prirodzené, ľudské ukončenie ţivota nebolo jeho zničením, ale prirodzeným naplnením a tak vrcholom
ľudskej etiky a dôkazom vyspelosti spoločnosti.
Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
paliatívna terapia – [therapia palliativa] liečenie zmierňujúce priebeh choroby, bolesť, neodstraňuje
však príčinu choroby, robí ju znesiteľnejšou; pouţíva sa najmä v onkológii; →paliatívna starostlivosť.
paliatívny – [palliativus] zmierňujúci priebeh choroby, bolesť , neodstraňujúci však príčinu choroby,
robí ju znesiteľnejšou; →paliatívna starostlivosť.
palidektómia – [pallidectomia] chir. odstránenie globus pallidus al. jeho extirpácia iným spôsobom
(chemopalidektómia).
palidoanzosekcia – [pallidoansosectio] chir. preťatie globus pallidus a ansa lenticularis.
palidoanzotómia – [pallidoansotomia] utvorenie lézií v globus palidus a ansa lenticularis.
palidofugálny – [pallidofugalis] vedúci podnety z globus pallidus.
palidotómia – [pallidotomia] stereotaktická operácia, pri kt. sa vyvolávajú lézie globus pallidus v th.
extrapyramídových porúch.
palifrázia – [paliphrasia] mnohonásobné opakovanie toho istého slova al. vety.
palikinesia, ae, f. – [pali- + g. kinein pohybovať] palikinézia, stále mimovôľové opakovanie pohybov.
palilalia, ae, f. – [pali- + g. laliá dţavotanie] palilália, mnohonásobné opakovanie toho istého slova al.
vety; echolália.
palimnesis, is, f. – [pali- + g. mnésis spomínanie] →palimnézia.
palimnéza – [palimnesis] náhle spomenutie si sa na zabudnuté udalosti pri duševnej chorobe.
®

Palin cps. (Lek) – Acidum pipemidicum 200 mg v 1 cps.; chinolónové baktericídne chemot*erapeutikum podobné kys. nalidixovej, kt. sa pouţíva pri uroinfekciách vyvolaných citlivými
gramnegat. baktériami; podáva sa v dávke 400 mg kaţdých 12 h max. 10 d. →kys. pipemidová.
palin- – prvá časť zloţených slov z g. palin znova
®

Palina pravá nálevové vrecká (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – Herba absinthii, čajovina, nálev sa
pouţíva na zlepšenie chuti do jedenia a na podporu tvorby ţalúdkovej šťavy. 1 polievková lyţica
vňate sa zaleje 0,25 l vriacej vody a nechá vylúhovať 5 – 10 min.
palina pravá →Artemisia absinthium.

palindróm – [g. palindromos vracajúci sa] 1. slovo al. veta, kt. sa číta odpredu ako odzadu (napr.
rotor); 2. gen. sekvencie DNA al. RNA, kt. sa čítajú rovnako spredu ako zozadu.
palindromia, ae, f. – [g. palindromos vracajúci sa] palindrómia, návrat choroby, relaps.
palindromicus, a, um – [palindromos vracajúci sa] palindromický, recidivujúci, rekurentný, opakujúci
sa.
palinfrázia – [palinphrasia] mnohonásobné opakovanie toho istého slova al. vety.
palingenesis, is, f. – [palin- + g. genesis vvznik, pôvod] palingenéza, zjavenie sa niekt. fylogeneticky
starších znakov u jedinca v čase vývoja.
Palingenetické larvy opúšťajú vajíčko uţ v štádiu blastuly al. gastruly. Nepodobajú sa dospe-lým
rodičovským jedincom, ale majú zväčša znaky predkov. Patrí sem napr. planula nálevníkov. Naproti
tomu cenogenetické larvy sa podobajú svojím rodičovským jedincom, niekt. však ţijú v inom
prostredí a utvárajú sa im aj iné orgány. Napr. najády majú provizórne dýchacie orgány –
vzdušnicové ţiabre. Larvy postupne rastú, vyvíjajú sa, pričom sa zvliekajú – nymfy, al. sa po
poslednom vyzliekaní menia na kuklu.
palingrafia – [palingraphia] zrkadlové písmo, písmo, kt. javí normálne aţ pri pozorovaní v zrkadle.
palinlexia, ae, f. – [palin- + g. lexis lexis] čítanie odzadu. Porucha čítania, pri kt. je obrátené poradie
slov vo vete al. kaţdé jednotlivé slovo sa číta odzadu.
palinmnesis, is, f. – [palin- + g. mnésis pamäť] palinmnézia, staropamäť.
®

Palinum – sedatívum, hypnotikum; →cyklobarbital.
palinopsia, ae, f. – [palin- + g. óps-opsis videnie] vizuálne perseverácie, patol. pretrvávanie al.
opakovanie sa zrakových vnemov po odznení podnetu.
palinphrasia, ae, f. – [g. palin znova + g. frasiá reč] →palinfrázia.
páliový – [pallialis] týkajúci sa pália.
palirrhoea, ae, f. – [pali- + g. rhoiá tok] palirea, opätovný výtok.
palisáda – [franc. palissade z l. palus kôl] ohrada z kolov; usporiadanie buniek al. bunkových štruktúr
vo forme radu stranou k strane, podobne ako tyčkovom plote; je charakteristická pre roztery buniek
niekt. húb a baktérií al. bunky v tkanivových rezoch pri niekt. normálnych al. chorobných stavoch.
palitantín – 3-(1,3-heptadienyl)-5,6-dihydroxy-2-(hydroxymetyl)cyklohexanón, C 14H22O4, Mr 254,32;
metabolický produkt Penicillium palitans Westling.
Palitantín

pálium – [pallium] obal plášť, povrchová časť mozgových
pologúľ, mozgová kôra.
paliurozid – kapilaroprotektívum; syn. →rutín.
pálkovité →Typhaceae.
pall- – prvá časť zloţených slov g. pallein kmitať.
palladium →paládium.
pallaesthesia, ae, f. – [pall- + g. aisthésis cítenie] →palestézia.
pallanaesthesia, ae, f. – [pall- + g. alfa priv. + g. aisthésis cítenie] →palanestézia.
pallens, entis – [l. pallere blednúť] bledý, sivý.

pallhypaesthesia, ae, f. – [pall- + g. hypo- pod + g. aisthésis cítenie] →palhypestézia.
pallialis, e – [l. pallium plášť] →páliový.
palliativa (remedia) – [l. palliare prikryť] →paliatíva.
palliativus, a, um – [l.] →paliatívny.
pallidectomia, ae, f. – [pallidum + g. ektomé odstrániť] →palidektómia.
Pallidin® (E. Merck) – sulfónamid; →sulfaperín.
pallidoansosectio, onis, f. – [pallido- + ansa lenticularis + l. sectio preťatie] →palidoanzosekcia.
pallidoansotomia, ae, f. – [pallido- + ansa lenticularis + g. tomé rez] →palidoanzotómia.
pallidofugalis, e – [pallido- + l. fugere unikať] →palidofugálny.
Pallimerck® – antibiotikum; →sulfaperín.
pallidotomia, ae, f. – [pallido-+ g. tomé rez] →palidotómia.
pallidum →globus pallidus.
pallidus, a, um – [l.] bledý, svetlý.
pallium, i, n. – [l.] →pálium.
pallor, oris, m. – [l.] bledosť.
Pallor mortis – posmrtná bledosť.
Pallor virginum – blednička.
palma, ae, f. – 1. l. dlaň; 2. tropický al. subtropický strom; →Arecaceae.
Palma manus – [g. palamé] – dlaň.
Palmae plicatae – rozvetvené sliznicové riasy vo vagíne.
palmaris, e – [l.] palmový, palmárny, dlaňový.
+

palmatín – syn. kalystigín; 5,6-dihydro-2,3,9,10-tetrametoxydibenzo[a,g]chinolizínium, [C21H22NO4] ,
Mr 352,42; látka izolovaná z koreňa Jateorhiza pamata (DC.)
Miers, Menispermaceae. Patrí k najhojnešie sa vyskytujúcim
alkaloidom čeľade druhu Berberis. Je identicky s kalystigínom,
alkaloidom čín. byliny chikuolan.
Palmatín

palmatúra – plávacie blany medzi prstami.
palmatus, a, um, palmiformis, e – [l.] dlaňovitý, podobný palmovému listu.
palmidíny – diantrónové aglykóny antrachinónových glykozidov.
palmidrol – N-(2-H-hydroxyetyl)hexadekanamid, C18H37NO2, CH3(CH2)14CONHCH2OH, Mr 299,48;
prirodzene sa vyskytujúce antiflogistikum izolované z lecitínu sójových bôbov, vajcového ţltka a
arašídovej múčky. Syntetizoval sa refluxom etanolamínu s kys. palmitovou.
®

Palmita (Sanwa) – anxiolytikum, myorelaxans; →fenprobamat.
palmital – aldehydová forma palmitátu; plazmalogén.

palmitát – anionová forma kys. palmitovej, 16-C nasýtenej karboxylovej kys., kt. sa vyskytuje vo
väčšine tukov a olejov, najmä viazanej s kys. steárovou.
palmitín – kryštalizovateľný a zmydelniteľný tuk z rozličných tukov a olejov; glyceryltripalmitát.
palmitínový test – test insuficiencie pankreasu. Po podaní testovacieho jedla obsahujúceho palmitín
sa vyšetrí obsah ţalúdfka na prítomnosť karboxylových kys. Tie sú prítomné v prípade normálnej
funkcie pankreasu, pretoţe prítomný tuk v ţalúdku vyvoláva otvorenie pyloru a výdaj pankreatickej
šťavy, kt. štiepi palmitín na karboxylové kys.
palmitooleát – soľ (mydlo), ester al. aniónová forma kys. palmitoolejovej.
palmitoyl – acylový radikál kys. palmitovej; palmitoyl A je tioester, kt. vzniká reakciou s koenzýmom A
a môţe v biosyntéze lipidov vystupovať ako darca acylových skupín.
palmoplantaris, e – [l. palma dlaň + l. planta stupaj] palmoplantový, palmoplantárny, týkajúci sa dlane
a stupaje.
palmospasmus, i, m. – [g. palmos chvenie + g. spasmos kŕč] palmospazmus, trasúci kŕč.
Palmova operácia – [Palma, Fernando, *1948, brazil. plastický chirurg] →operácie.
palmure – [franc. palmé s plávacou blanou] vrodená anomália penisu s výbeţkom koţe skróta nie na
koreni, ale na prednom ventrálnom úseku penisu prekáţajúcou erekcii.
palmus – [g. palmos chvenie] saltatorický spazmus.
palmy →Arecaceae.
®

Palmofen (Zambon) – cetylakohol.
®

Palohex – periférne vazodilatans; →inozitolniacinát.
®

Palonyl (Palmedico) – estrogén; →etinylestradiol.
®

Palosein (Diagnostic Data) – antiflogistikum, antireumatikum; →orgoteín.
Palovo farbenie – [Pal, Jacob, 1863 – 1936, rak. lekár] →farbenie.
Palov-Nothnagelov syndróm – [Pal, Jacob, 1863 – 1936, rak. lekár; Nothnagel, Hermann, 1841 aţ
1905, rak. internista a neurológ] →syndrómy.
PALP – skr. pyridixalfosfát, syn. PLP.
palpabilis, e – [l. palpari jemne hmatať] palpovateľný, hmatateľný.
palpácia – [l. palpari jemne hmatať, klepať] pohmat, vyšetrovanie pohmatom, súčasť fyzikálneho
vyšetrenia. Pri p. sa zisťuje tvar, veľkosť, konzistencia, uloţenie a posunlivosť vyšetrovaných častí a
orgánov, schodovité diferencie, príp. útvary, kt. kladú prstom odpor (rezistencie). Vyšetrujú sa ňou aj
pohyby (úder hrotu, pulz), chvenie, príp. vírenie, ako aj zmeny citlivosti a s určitou výhradou aj
zmeny teploty.
Pri p. pacient leţí vodorovne na chrbte, svalstvo má uvoľnené, podušky spod hlavy a trupu sa
odstránia. Brušný lis sa vyradí tým, ţe pacient zvráti hlavu do podloţky, dolné končatiny mierne
pritiahne a mierne ohne v kolenových a bedrových kĺboch, horné končatiny uloţí voľne pozdĺţ tela.
Pri vyšetrovaní pacient hlboko a pomaly dýcha a pokiaľ moţno nesleduje vyšetrovanie; jeho
pozornosť sa odvedie vhodným rozhovorom. V prípade potreby sa vyšetruje pacient v diagnonálnej
polohe (trup pacienta zviera s podloţkou 45° uhol, napr. pri palpácii sleziny), v predklone al.
stojačky. Pri indagácii sa konečník vyšetruje v polohe štvornoţky (á la vache), pri vyšetrovaní
ţenských rodidiel v gynekol. polohe.

Pri p. sa teplými a mierne poohnutými prstami lekár dotýka tela, podľa potreby preniká šetr-ným
tlakom do hĺbky a aţ potom sa snaţí skĺznym pohybom posúdiť morfol. vlastnosti vyšet-rovanej
časti. Vyšetrovať sa má šetrne, aby sa bolestivou p. nevybudil ochranný reflex, príp. bolesť. Najprv
sa prehmatáva okolie oblasti, v kt. pacient udáva bolesť. Brucho sa vyšetruje podľa moţnosti po
vyprázdnení čriev. P. brucha sťaţuje šteklivosť pacienta, bolestivosť pri dýchaní (pri pneumónii,
pleuritíde), dýchavica, meteorizmus a zvýšené napätie svalstva brušnej steny pri jej podráţdení al.
zápale. Ťaţšie sa palpuje brucho aj u pacientov s nedostatočnou komplianciou (porucha vedomia,
duševná choroba a i.).
Cez brušnú stenu moţno palpovať len fixované orgány (pečeň, slezina). Orgány čiastočne fixované
(ţalúdok, črevá) treba fixovať samým palpačným postupom. Dostatočnýn tlakom sa preniká cez
brušnú stenu do hĺbky, črevo nachádzajúce sa pod prstami sa stláča a súčasne fixuje o zadnú stenu
brušnej dutiny. Potom prsty kĺzavými pohybmi posúvajú črevo spolu s brušnou stenou v smere jeho
mezentéria. Keď sa mezentérium napne, palpované črevo sa fixuje v dvoch smeroch, do hĺbky i
distálne. V zápätí prkĺznu prsty po čreve ako pri oblej hrane. V hĺbke pod prstami sa vníma
schodovitá diferencia. Lepšie ako jednoduchým zatla-čením kolmo na črevo sa zisťuje schodovitá
diferencia kĺznou p. podľa Hausmanna. Kĺzavý pohyb prstov sa vedie vţdy kolmo na hranu al.
pozdĺţnu os vyšetrovaného úvaru (čreva), a to preniknutím prstami pri kaţdom výdychu a ich
uvoľnením počas vdychu, počas kt. sa udrţuje získaná pozícia. Po dosiahnutí potrebnej hĺbky sa
palpuje kĺzavými pohybmi koncov prstov, avšak len vo výdychových fázach. Pritom sa brušné steny
pohybujú spolu s prstami nad vyšetrovaným orgánom. Vhodná je aj p. ,,dvojitou rukou“, pri kt. jednu
ruku (palpujúcu) poloţí lekár na brucho, prstami druhej ruky tlačí na posledné články prstov
palpujúcej ruky, takţe horná ruka len tlačí, kým spodná len palpuje.
Podľa potreby sa p. vykonáva dlaňou, dvoma rukami, dvojitou rukou, obhmatom (napr. p. sleziny,
obličky) al. prstom.
Palpácia koţe sa zisťuje turgor a hrúbka. Normálna koţa je primerane hydratovaná, vláčna a
pruţná. Pri edéme ostáva po zatlačení jamka, kým pri myxedéme jamka nevzniká, koţa je
presiaknu-tá, odutá, na pohmat pomerne tuhá. Nad opuzdreným hnisom al. tekutinou (absces,
cysta) opakovaným krátkym zatlačením moţno vyvolať fluktuáciu (vlnivé premiestňovanie tekutiny
na strany v ohraničenom priestore). Prstami druhej sa v blízkom susedstve pritom hmatajú vlnivé
nárazy fluktuujúcej tekutiny. Pri podkoţnom emfyzéme sa dajú pod prstami hmatať drobné praskoty.
Na hlave sa palpujú najmä očné bulby. Na krku sa palpuje štítna ţľaza, lymafické uzliny a cievy;
bolestivosť v Chauffardovom bode (vpravo medzi úponmi m. sternocleidomastoideus) býva pri
cholecystopatiách.
Na hrudníku sa hmatajú najmä lymfatické uzliny, a to v klenbe axily, príp. pod ľavou klavikulou al.
nad ňou viac laterálne (pri karcinóme brušných orgánov, tzv. Virchowova uzlina). Suchý zápal
pohrudnice sa niekedy prejaví trením, podmieneným posúvaním zdrsnených pleurálnych listov pri
dýchaní. Pri hlasnom hovore al. mručané sa rozochvejä pľúca i sám hrudník. P. sa zisťuje hrudné
chvenie (fremitus pectoralis seu vocalis). Hlboký hlas vyvoláva silnejší fremitus, vyšší hlas (ţenský,
detský) slabší fremitus. Zvýšené chvenie sa zisťuje pri procesoch infiltrácii pľúcneho tkaniva
(pneumónia, tbc), zníţené chvenie pri procesoch, pri kt. sa medzi pleurálne listy dostane tekutina
(napr. pri pleuritíde s výpotkom), organizované tkanivo (pachypleuritída, nádor pleury), al. vzduch
(pneumotorax). Fremitus sa vyšetruje obidvoma dlaňami al. ulnárnym okrajom dlaní, pričom sa
porovnávajú nálezy na obidvoch stranách hrudníka. U ţien je dôleţitá p. prsníka (Äprsník).
Pri palpácia srdca sa zisťuje úder hrodu srdcového hrotu v V. medzirebrí v ľavej medioklavikulárnej
al. 1 cm dovnútra, a to na ploche s Ø 1 – 1,5 cm (ak nie je stena hrudníka príliš hrubá a hrot srdca
za rebrom). Úder hrotu vzniká napriamením a posunutím hrotu srdca v izometrickej (napínacej) fáze
srdcovej revolúcie. Slabo hmatateľný úder hrotu sa zosilní v predklone. Oslabený úder hrotu sa

zisťuje pri myokarditíde, perikarditíde s výpotkom, emfyzéme. Zosilnený úder hrotu je prejavom
zvýšenej činnosti srdca (horúčka, tyreotoxikóza), tzv. dvíhavý úder hrotu prejavom hypertrofie
myokardu (chlopňové chyby, hypertenzia). Pri adhezívnej perikarditíde sa pri kaţdej systole vťahuje
srdcová oblasť, najmä medzirebrové priestory. V určitom štádiu exsudatívnej perikarditídy sa dá
nahmatať trenie podmienené posúvaním značne zdrsnených listov perikardu a epikardu. Nad
jednotlivými ústiami srdca, najčastejšie nad mitrálnom ústím, sa dá niekedy nahmatať vír, kt. je
podmienený rozčerením krvi počas prechodu zúţeným ústím; podobá sa chveniu tela mačky pri
,,pradení“. Pri mitrálnej stenóze býva vír presystolický, pri stenóze aorty systolický. Vír nad hrotom je
lepšie hmatateľný v predklone al. v polohe na ľavom boku.
Nárazy krvného prúdu v cievach po kaţdom systolickom vývrhu sa nazýva →pulz.
Palpácia brucha – o prítomnosti voľnej tekutiny v brušnej dutine sa moţno presvedčiť tzv.
undulačnou perkusiou: pacientovi v polohe na znaku priloţíme jednu ruku na laterálne
mezogastrium a prstom druhej ruky klepeme na opačnú stranu brušnej steny. Vlnenie voľnej
tekutiny sa vnímajú druhou dlaňou na protiľahlej strane brucha ako nárazy.
Na posúdenie bolestivosti sa pouţíva manéver ,,napnutia svalstva“: leţiacemu pacientovi prikáţeme
zdvinhúť hlavu al. zatlačiť akoby na stolicu. Bolesť pochádzajúca z hĺbky po napätí svalstva
zoslabne al. vymizne, kým bolesť z povrchovej vrstvy sa nemení. Aj rezistencie v brušnej stene,
nachádzajúce sa v hĺbke sa pri palpácii ,,spoza steny“ po napätí svalstva nenahmatajú.
Lokalizácia bolestivosti zadnej steny brušnej dutiny je moţná len obmedzene. Tvorí ju chrbtica (telá
stavcov, priečne tŕne, promontórium), priľahlé chrbtové svalstvo, najmä m. psoas a čiastočne aj
aorta. Predpokladom je, ţe sa orgán nachádzajúci sa v strednej vrstve dá vytlačiť na stranu. Tým sa
,,obnaţí“ zadná stena a jej p. sa stáva bezprostrednejšou. Zosilnenie palpačnej bolestivosti pritom
svedčí o jej príčine v zadnej stene. Pri p. m. psoas leţí pacient na chrbte. Asi 5 – 7 cm kaudálne a
mediálne od spina iliaca anterior sa zanoria prsty pravej ruky a v hĺbke sa hľadá oblá, niekedy
ostrejšia hrana bruška m. psoas, kt. sa distálnym smerom odchyľuje od osi chrbtice. Palpačný nález
sa zvýrazní pri zdvinutí vystretej dolnej končatine a kontrakcii bruška m. psoas; pod prstami zreteľne
vystúpi značne stvrdnutý a ostrý pruh svalového bruška. Vpravo nad m. psoas sú uloţené 3 priečne
pruhy, z nich pruh leţiaci pod pupkom zodpovedá colon transversum, druhý pruh zodpovedá pars
caecalis ilei a tretí apendi-xu. Vľavo horný pruh zodpovedá príslušnej časti colon transversum, kým
pruh leţiaci pod ním predstavuje colon descendens a priľahlú esovitú slučku.
Pečeň je za normálnych okolností hmatateľná len v malom rozsahu v hornom epigastriu. Pečeň
sleduje dýchacie pohyby bránice. Dolný okraj sa za inspíria môţe stať hmatateľným, pri nízkom
stave bránice sa posunie aţ o 4 cm, takţe zreteľne presahuje rebrový oblúk a pritom nemusí byť
zväčšená. Zvýšený vnútrobrušný tlak vytláča pečeň do bránicovej klenby a stavia ju ,,na hranu“.
P. je prístupný dolný okraj pečene. Pri vyšetrení sa hodnotí okraj, konzistencia, povrch, citlivosť na
tlak, posunuteľnosť. Pečeň sa vyšetruje dvojakým spôsobom: 1. Obidvoma rukami, pričom lekár
sedí vedľa mierne ohnutých kolien pacienta po jeho pravej strane. Pečeň sa palpuje ľahko
zohnutými prstami, ktorými sa preniká do hĺbky a kĺzavými pohybmi z pravého hypochondria k
oblúku rebier a späť. 2. Pravou rukou, pričom vyšetrujúci stojí vedľa pacienta z pravej strany.
Ohnutými prstami pravej ruky hlboko vniká pod pravý rebrový oblúk a snaţí sa zachytiť inspiračný
náraz okraja pečene. Tak moţno vyšetriť aj časť dolnej plochy pečene. Tento spôsob sa však
nehodí na vyšetrenie značne zväčšenej pečene. Podozrivý palpačný nález sa overuje rtg,
sonografiou, scintigrafiou a i.
Pankreas nie je u zdravého hmatateľný. Nádor hlavy pankreasu, ak je dosť veľký, moţno nahmatať
nad úrovňou pupka 3 – 4 cm od strednej šiary ako guľovitýn útvar v hĺbke, niekedy aj bolestivý.
Zdurenie celej ţľazy sa niekedy nahmatá ako priečne uloţená hrana uloţená vo výške pupka. P.

pankreasu je však málo spoľahlivá, preto sa má akékoľvek podozrienie na pankreatopatiu overiť
sonograficky.
Slezina sa palpuje v diagonálnej polohe na pravom boku. Pravá dolná končatina je vystretá, ľavá
mierne ohnutá a pritiahnutá k bruchu, čím sa vyraďuje napätie brušnej steny. Ľavá horná končatina
je voľne preloţená cez hrudník. Vyšetrujúci stojí po ľavej strane pacienta a díva sa v súhlasom
smere s ním. Palpuje sa obhmatom, pričom pravá ruka dvíha zozadu ľavý rebrový oblúk a posúva
vyšetrovanú časť oproti ľavej palpujúcej ruke. Prsty ľavej ruky sa zanoria pod ľavý rebrový oblúk
pribliţne v mieste XI. – X. rebra a súčasne sa oprú o rebrový oblúk. Vyuţíva sa pritom posun sleziny
počas vdychu (nesnaţíme sa prstami aktívnymi pohybmi sprístupniť si slezinu). U zdravého človeka
nie je slezina hmatateľná. Zväčšená slezina sa svojím dolným pólom posúva bliţšie k okraju rebier a
pri p. počas inspíria naráţa. Mäkká slezina sa vyskytuje pri niekt. infekčných chorobách (týfus,
sepsa), tvrdá slezina pri leukémii, malárii, splenomegalických cirhózach, lipidózach, amyloidóze,
chron. obehovej nedostatočnosti (→splenomegália).
Obličky, kt. sú uloţené paravertebrálne a retroperitoneálne medzi TH 12 a L3, sú prístupné p. len
dolným pólom. Pri p. leţí pacient na chrbte al. v diagonálnej polohe. Palpuje sa dvoma rukami
obhmatom tak, ţe pomocnou rukou z chrbtovej strany sa nadvihuje dolný pól a palpujúcou rukou
spredu sa vniká do hĺbky brušnej dutiny pod oblúkom rebier. U chudších jedincov sa podarí medzi
palpujúcimi prstami nahmatať oblý útvar unikajúci proximálnym sme-rom. Pri p. pravej obličky
pomocou rukou je ľavá ruka, pri p. ľavej obličky pravá ruka. P. sa dá zistiť ren migrans, cystická
degenerácia obličiek, hydronefróza, pyonefróza, nádor. Tlaková bolestivosť, príp. bolestivý
tapottement sa zisťuje pri zápale obličiek, pri paranefritickom abscese aj edém príslušnej oblasti.
Močový mechúr je uloţený za symfýzou. Keď je plný, napr. pri akút. retencii moču, vykleňuje sa
spoza symfýzy a stáva sa hmatateľným ako guľovitý, pruţný, proximálne zreteľne ohraničený útvar.
Nad preplneným mechúrom sa zisťuje undulácia. Po vyprázdnení mechúra palpačný nález vymizne.
Preplnený mechúr s poruchou vyprázdňovania sa vyskytuje pri hypertrofii prostaty, ochrnutí
detruzora, rôznych nervových chorobách s poruchou inervácie, striktúrach močovodu a i. Pri
zápaloch močovodu al. urolitiáze sa niekedy zisťuje mediálne od m. psoas palpačná bolestivosť.
Bolesť môţe vyţarovať do močového mechúra.
Vyšetrovanie per rectum – kým esovitá slučka je prístupná p. cez brušnú stenu, rektum sa vyšetruje
cez konečník. Po náleţitom vyčistení črevným výplachom sa ukazovák s navazelínovanou gumovou
rukavicou šetrne zadvádza do konečníka po predchádzajúcej výzve, aby pacient tlačil ako na
stolicu. Pacient pritom leţí na chrbte al. v polohe á la vache. Bolestivosť pri zavádzaní prsta
upozorňuje na moţnosť fisúry. Vnútorné hemoroidálne uzlíky sa prejavia ako mäkké, rôzne veľké
pruţné al. polotuhé útvary. Bolestivosť sliznice na tlak svedčí o moţnosti zápalu. Nerovnosť sliznice,
zmena konzistencie črevnej steny, príp. rezistencia v stene rekta môţe byť podmienená nádorom
(karcinóm). Väčší nádor môţe byť v strede rozpadnutý, čo sa hmatá ako priehlbina (kráter). Polypy
sa javia ako hladké, guľovité, príp. stopkaté, presunuteľné útvary, kt. vyčnievajú do priesvitu rekta.
Na tlak citlivý Douglasov priestor býva pri abscese (zisťuje sa pritom príp. fluktuácia), apendicitíde,
adnexitíde.
U muţov sa na prednej stene rekta hmatá prostata ako plochý, pruţný, nebolestivý útvar hladkého
povrchu, veľkosti gaštana. Skladá sa z dvoch lalokov, uprostred je plytká brázda. Adenóm prostaty
sa prejaví zväčšením prostaty, asymetriou (laloky sú nerovnako veľké) a hrboľatým povrchom. U
ţien sa cez prednú stenu rekta hmatajú priľahlé časti maternice. Ak je maternica v anteflexii, pod
prstom je krčok, pri retroflexii fundus. Po ukončení indagácie si treba všimnúť, aké časti rektálneho
obsahu lipnú na rukavici. Môţe to byť stolica, hlien, krv, hnis.
palpatio, onis, f. – [l. palpari jemne hmatať, klepať] →palpácia.

palpatometria, ae, f. – [l. palpatio pohmat + g. metron miera] meranie stupňa tlaku, kt. sa dá vyvinúť
bez vyvolania bolesti.
palpatopercussio, onis, f. – [palpatio pohmat + percussio poklep] palpatoperkusia, vyšetro-vanie
pohmatom a poklepom.
palpebra, ae, f. – [g. blefaron] mihalnica. Palpebra inferior – dolná mihalnica. Palpebra superior –
horná mihalnica. Mihalnice zvonka kryje koţa, zvnútra spojovka. Pod koţou a podkoţným väzivom sa
nachádza priečne pruhovaný mimický sval (m. orbicularis oculi), inervovaný n. facialis. ,,Skelet“
mihalnice tvoria väzivové chrupky (tarsus), na kt. sa pripájajú tarzálne Meibomove mazové ţľazy (ich
vývody sú na okraji mihalnice), presvitajúce spojovkou
pokrývajúcou zadnú plochu mihalnice ako tmavšie prúţky,
kolmé na okraj mihalnice.
Medzi okrajom horného a dolného tarzu a okrajom očnice je
väzivo (septum orbitale), kt. zabraňuje vystúpeniu tukového
väziva z očnice. Na prednú plochu horného tarzu sa upínajú
šľachy zdvíhača (m. levator palpebrae superioris) spolu s
hladkým svalom (m. tarsalis Mülleri).
Na okraji koţe pri prechode do sliznice sa na mihalnici
nachádzajú tvrdé chlpy – riasy, pri ich koreni sú Zeissove
mazové ţľazy.
Obr. 1. Mihlanica I. 1 – okraj očnice; 2 – m. levator palpebrae
superioris; 3 – sietnica; 4 – horný fornix spojovkového vaku; 5 – m.
tarsalis; 6 – bulbárne spojovka; 7 – corpus ciliare; 8 – Krauseho,
resp. Wolfrigove ţľazy; 9 – tarzálna spojovka hornej mihalnice; 10 –
šošovka; 11 – rohovka; 12 – dúhovka; 13 – tarzálna spojovka dolnej mihalnice; 14 – dolný fornix spojovkového
vaku; 15 – koţa a lanugové chĺpky; 16 – septum orbitale; 17 – m.
orbicularis oculi; 18 – tarzálna platnička hornej mihalnice; 19 – tarzálna
Meibo- mova ţľaza; 20 – Zeissova ţľaza; 21 – cílie okraja mihalníc; 22 –
tarzálna platnička a tarzálna ţľaza dolnej mihalnice; 23 – prierez
snopcami m. orbicularis oculi; 24 – skléra
Obr. 2. Mihalnice II. Zhora sprava: očná štrbina, tarzálne platničky
a septum orbitale pravej strany (pohľad spredu), m. orbicularis oculi,
sagitálny rez mihalnicou a vnútorný očný kútik. 1 – supercilium (obočie
tvorené hrubšími štatinovitými chlpmi); 3 – palpebra superior (väčšia
horná mihalnica); 4 – palpebra inferior (menšia dolná mihalnica); 5 –
facies anterior palpebralis (predná plocha mihalnice, krytá koţou); 6 –
plica palpebronasalis (epicanthus, riasa pokrývajúca vnútorný očný kútik,
kt. vzniká úponom dolného okraja hornej mihalnice do laterálnej steny
nosa, tzv. mongolská riasa; 7 – facies posterior palpebralis (zadná
plocha

mihalnice
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spojovkovým
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s početnými

pohárikovými bunkami); 8 – rima palpebrarum (očná štrbina medzi
okrajmi hornej a dolnej mihalnice); 9 – commissura palpebralis lateralis
(spojenie kôţe hornej a dolnej mihalnice pri vonkajšom očnom kútiku);
10 – commissura palpebralis medialis (spojenie koţe hornej a dolnej
mihalnice pri vnútornom očnom kútiku); 11 – angulus oculi lateralis (ostrý
vonkajší očný kútik ohraničujúci očnú štrbinu laterálne); 12 – angulus
oculi medialis (vnútorný očný kútik, mediálne ohraničenie očnej štrbiny; je zaoblený, svojím vyklenutím
ohraničuje lacus lacrimalis); 13 – limbi palpebrales anteriores (zaoblené predné koţné okraje mihalníc); 14 –

limbi palpebrales posteriores (zadné spojovkové okraje mihalnice); 15 – cilia (riasy, sú zasadené do 3 – 4 radov
pri predných okrajoch mihalníc); 16 – tarsus superior (polmesiacovitá, miskovite prehnutá horná tarzálna
platnička, vysoká asi 10 mm; pozostáva z tuhého plsťovitého kolagénového väziva; vnútri platničky sú
glandulae tarsales); 17 – tarsus inferior (kosáčikovitá, miskovite prehnutá dolná tarzálna platnička, vysoká asi 5
mm; pozostáva z tuhého plsťovitého koalgénového väziva; vnútri platničky sú glandulae tarsales); 18 – lig.
palpebrae mediale (väzivové spojenie medzi commissura palpebralis medialis a mediálnou stenou očnice,
tesne pred fossa sacci lacrimalis); 19 – raphe palpebralis lateralis (jemná šľachová vloţka v m. orbicularis oculi,
vloţená vpredu na lig. palpebrale lat.; je súčasťou m. orbicularis oculi a prerušuje cirkulárny priebeh jeho
snopcov); 20 – lig. palpebrale laterale (väzivové pripojenie commissura palpebralis lateralis k laterálnej stene
očnice; ide pred septum orbitale); 21 – glandulae tarsales Meibomi (pretiahnuté holokrinné ţľazy, uloţené
v hornej a dolnej tarzálnej platničke, vyúsťujúce blízo zadných okrajov mihalníc; produkujú lojovitý sekrét, kt.
mastí okraje mihalníc); 22 – m. tarsalis superior (hladké svalové vlákna, kt. sa začínajú na rozhraní šľachy
a bruška m. levator palpebrae superioris; upínajú sa na tarsus superior); 23 – m. tarsalis inferior (hladké
svalové vlákna medzi dolnou klenbou spojovky a dolnou tarzálnou platničkou); 24 – tunica conjunctiva
(spojovka); 25 – plica semilunaris conjunctivae (riasa vo vnútornom očnom kútiku spájajúca fornic conjunctivae
superior et inferior); 26 – carubncula lacrimalis (sliznicový hrbolček, slzná jahôdka, vo vnútornom očnom kútiku,
kt. pokrýva vrstvovitý dlaţdicový al. cylindrický epitel sliznicového rázu)(podľa Feneisa, 1996)

Obr. 5. Mihalnice III, sagitálny rez. 1 – tunica
conjunctiva bulbaris (bulbárna spojovka, časť
spojovky, kt. pokrýva bulbus; skladá sa
z nerohovejúceho
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viacvrstvového

epitelu

s malým

mnoţstvom

pohárikovitých buniek a riedkej lamina propria
chudobnej na buinky, prestúpenej elastickými
vláknami); 2 – tunica conjunctiva palpebralis
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dolnou mihalnicou); 5 – saccus conjunctivalis
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–

glandulae ciliares Molli (apokrinné ţľazy na
okrajoch mihalníc, vyúsťujú do vlasových
pošiev rias al. na okraji mihalníc); 7 –
glandulae sebaceae Zeisi (malé mazové ţľazy
vyúsťujúce do vlasových pošiev rias); 14 – glandulae lacrimales accessoriae (menšie prídavné roztrúsené slzné
ţľazy, najmä v blízkosti fornix conjunctivae superior)

Podkladom mihalnicovej oblasti spojovky a m. je väzivové septum orbitale, napnuté do kostného
aditus orbitae. V m. je septum orbitale zhustené do tuhej väzivovej tarzálnej platničky, z kt. tarsus
superior je polmesiacovitý, v strede ~ 10 mm vysoký, tarsus inferior kosákovitý, ~ 5 mm vysoký. Pri
kútikoch sa tarzálne platničky stretávajú a odtiaľ vychádzajú väzivové ligg. palpebralia, kt. upevňujú
tarzálne platničky pevnejšie v očnicovom vchode. Vonkajšie lig. palpebrae temporale je tenšie,
vnútorné lig. palpebrae nasale sa štiepi na 2 pruhy: zadný pruh, pars posterior, kt. sa pripevňuje na
crista lacrimalis posterior a predný pruh, pars anterior, kt. sa upína na crista lacrimalis anterior.
Obidva pruhy obkolesujú slzný vak, saccus lacrimalis.
Vonkajšiu plochu m., facies cutanea palpebrarum, pokrýva veľmi jemná, mierne posunlivá,
pigmentovaná koţa, na kt. sú drobné chĺpky. V zaoblenom prednom okraji m., limbus cutaneus
palpebrarum, sú zasadené v 3 – 4 radoch riasy (ciliae); na ne sa viaţu zväčšené mazové ţľazy
(glandulae sebaceae Zeisi). Hnisavý zápal týchto ţliazok sa nazýva →hordeolum (,,jačmeň“). Medzi
korienkami cílií sa nachádzajú osobitné ţliazky, podobné apokrinným potným ţľazám, glandulae
sudoriferae ciliares Molli; ich vývody sa otvárajú na okraji m. al. ústia do vačkov cílií.
Pod koţou m. je riedke podkoţné väzivo, kt. je bez tukových buniek a umoţňuje ľahkú posunlivosť
koţe proti spodine. Môţu sa tu ľahko utvoriť opuchy. V podkoţí m. je na orbito-vej priehradke
rozprestretá pars palpebralis m. orbicularis oculi, súčasť pohybového ústroja m. Časť svalových
vláken, kt. je v spojovkovom okraji m. odštiepená riasami, pars ciliaris s. marginalis m. orbicularis
oculi Riolani, má vzťah k vývodom tarzálnym ţliazok. Glandulae tarsae (Meibomi) sú veľké
alveolárne mazové ţľazy, uloţené v substancii tarzálnych platni-čiek; v hornej m. ich je 30 – 40, v
dolnej 20 – 30. Vývody týchto ţliaz sa otvárajú samostatne blízo spojovkového okraja m. (limbus
palpebralis conjunctivalis) a vylučujú mastný sekrét (sebum palpebrae), kt. mastí okraje m. a
zabraňuje prekvapkávaniu sĺz. Náplň tarzálnych ţliaz
presvitá ţltavo mihalnicovou spojovkou a pri zápale
spojovku nápadne vykleňuje.
Do hornej m. sa upína m. levator palpebrae superioris, kt.
šľacha sa uţ v očnici aponeuroticky rozširuje. Časť jeho
väzivových snopcov sa pripína do septum orbitale, časť
iradiuje medzi vlákna m. orbicularis oculi a tarzálnej
platničky. Od jeho šľachy sa začína aj hladký sval m.
tarsalis superior Mülleri, kt. sa pripevňuje na tarsus
superior. Obdobný sval v dolnej m. je slabší a začína sa
od šliach mm. rectus a obliquus bulbi inferior. Plocha m.
privrátená k bulbu je pokrytá spojovkou.
Hore: očná štrbina a tarzálne platničky a septum orbitale
pravej strane, pohľad spredu; v strede: mongolská rasa;
m. orbicularis oculi pravej strane, pohľad zozadu (laterálna
strana svalu je odlúčená z lig. palpebrale laterale),
sagitálny rez mihalnicou; dole: vnútorný očný kútik
Hore: sagitálny rez mihalnicou, dole slzný aparát
Obr. 6. Mihalnice a slzný aparát. 1 – tunica conjunctiva bulbaris
(bulbárna spojovka, časť spojovky, kt. pokrýva bulbus; skladá sa
z nerohovatejúceho viacvrstvového dlaţdicového epitelu s malým
mnoţstvom pohárikovitých buniek a z riedkej lamina proppria,
chudobnej na bunky, prestúpenej elastickými vláknami); 2 –
tunica conjunctiva palpebralis (mihalnicová spojovka na zadnej
strane
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cylindrického epitelu s pohárikovými bunkami a z riedkej lamina propria, bohatej na bunky); 3 – fornix
conjunctivae sup. (horná spojovková klenba, uhyb uloţený za hornou mihalnicou vzadu hore, kt. prechádza
tunica conjunctiva palpebralis do tunica conjunctiva bulbi); 4 – fornix conjunctivae inf. (dolná spojovková klenba,
ohyb, kt. prechádza bulbárna spojovka do mihalnicovej spojovky, za dolnou mihalnicou); 5 – saccus
conjunctivalis (spojovkový vak, štrbinovitý priestor medzi bulbárnou a palpebrálnou spjovkou; jeho horné a
dolné konce tvoria fornices conjunctivae, sup. et inf.); 6 – glandulae ciliares Molli (apokrinné ţľazy na okrajoch
mihalníc; ústia do vlasových pošiev rias al. na okraji mihalníc); 7 – glandulae sebaceae Zeisi (malé mazové
ţľazy ústiace do vlasových pošiev rias); 8 – glandulae conjunctivales (nahromadenie lymfocytov podobné
lymfatickým uzlíkom, v spojovke pri vnútornom očnom kútiku); 9 – apparatus lacrimalis (slzný aparát; slúţi na
zvlhčovanie rohovky a spopjovky); 10 – glandula lacrimalis (slzná ţľaza vo vonkajšom hornom kvadrante
očnice; priebehom šľachy m. levator palpebrae superioris je rozdelená na hornú a dolnú časť; jej vývody ústia
laterálne do fornix conjunctivae superior; 11 – pars orbitalis (väčšia časť slznej ţľazy uloţená nad šľachou m.
levator palpebrae superioris); 12 – pars palpebralis (menšia, časť slznej ţľazy uloţená pod m. levator
palpebrae sup.); 13 – ductuli excretorii glandulae lacrimalis (6 – 14 vývodov slznej ţľazy vyúsťujúcich do fornix
conjunctivae sup.); 14 – glandulae lacrimales accessoriae (menšie prídavné roztrúsené slzné ţľazy, najmä v
blízkosti fornix conjunctivae sup.); 15 – rivus lacrimalis (trojboký ţliabok medzi zovretými mihalnicami a
bulbom); 16 – lacus lacrimalis (slzné jazierko, vkleslina vo vnútornom očnom kútiku okolo caruncula lacrimalia);
17 – papilla lacrimalis (malá kuţeľovitá vyvýšenina na vnútornom okraji hornej a dolnej mihalnice pri vnútornom
očnom kútiku; na ich vrcholoch leţia puncta lacrimalia); 18 – punctum lacrimale (bodkovitý začiatok odvodných
slzných ciest, otvor na vrchole papilla lacrimalis); 19 – canaliculus lacrimalis (kanálik dlhý aţ 1 cm, kt. vedie v
obidvoch mihalniciach z punctum lacrimale k saccus lacrimalis); 20 – ampulla canaliculi lacrimalis (malé
rozšírenie v mieste ohybu canaliculus lacrimalis); 21 – saccus lacrimalis (slzný vak; je uloţený vio fossa sacci
lacrimalis, na dolnom konci prechádza do ductus nasolacrimalis; je ~ 1,5 cm dlhý a ~ 0,5 cm široký); 22 – fornix
sacci lacrimalis (vrchol slzného vaku vyklenutý nahor); 23 – ductus nasolacrimalis (slzovod, vychádza zo
saccus lacrimalis, prebieha v dĺţke 1,2 – 2,4 cm cez canalis nasolacrimalis; ústí v dolnom nosovom priechode;
jeho štrbinovitý priesvit vystiela dvoj- aţ viacvrstvový cylindrický epitel, miestami opatrený riasinkami); 24 –
plica lacrimalis (sliznicová riasa pri vyústení slzovodu do meatus nasi inf., 3 – 3,5 cm za nosnými dierkami pod
concha nasalis inf.)

Vyšetrenie m. pozostáva z hodnotenie ich tvaru, veľkosti a súmernosti mihalnicovej štrbiny (fyziol.
pri pohľade dopredu okraj hornej m. prekrýva ~ 1/6 aţ 1/7 hornej časti rohovky a dolná sa dotýka
okraja limbu), koţe, okrajov a funkcie (pohyblivosť, ptóza, retrakcia, tiky ap.).
Úlohou mihalníc je: 1. chrániť bulbus (reflexným zatváraním mihalnicovej štrbiny – ţmurkaním – 20krát/min; môţe sa však vyvolať aj ako reflex dotykom, silné svetlo a i.); 2. udrţať fyziol. podmienky v
spojovkovom vaku (roztieraním slzného filmu na povrchu bulbu a pro-dukciou Meibomových ţliaz,
kt. výlučok je súčasťou slzného filmu).
Horná (p. superior) a dolná mihalnica (p. inferior) uzatvárajú medzi sebou ~ 6 – 10 mm širokú
mihalnicovú štrbinu. Okraj hornej mihalnice pri pohľade dopredu fyziol. prekrýva ~ 1/6 – 1/7 hornej
časti rohovky, dolná mihalnica sa dotýka okraja limbu.
Zmeny postavenia mihalníc – prejavujú sa zmeny tvaru a veľkosti mihalnicovej štrbiny. Patría sem
ptóza hornej mihlanice, pseudoptóza, blefarospazmus, entrópium, ektropium a lagoftalmus.
Zápalové choroby mihalníc – zahrňujú blefar(okonjunktivi)itídy, zápaly veľkých ţliaz (→hordeolum a
→chalazion), furunkul a absces mihalnice.
K benígnym nádorom mihalníc patria fibrómy, papilómy, hemangiómy, névus a xantelazma. Z
malígnych nádorov najčastejší je bazocelulárny (spinocelulárny) karcinóm.
palpebra superior et inferior – horná a dolná mihalnica, kt. od seba oddeľuje brázda (rima
palpebrarum). Keď sú m. zovreté, dotýkajú sa svojimi okrajmi (margines palpebrales), keď sú
roztvorené, zjaví sa v mihalnicovej štrbine predný úsek bulbu, na ochranu kt. sú mihalnice určené.

Pri normálne roztvorených m. je viditeľná časť bielka a takmer celá rohovka, za kt. je viditeľná celá
zrenica a dúhovka s výnimkou svojho horného obvodu, kt. je zakrytý hornou m. Pri okrajoch sa m.
stretávajú v commissura palpebrarum nasalis a temporalis a tvoria očné kútiky; z nich vnútorný
angulus oculi nasalis (canthus medialis) je mierne zaoblený, vonkajší angulus oculi temporalis
(canthus lateralis s. externus) je ostrý.
palpebralis, e – [l. palpebra mihalnica] palpebrálny, mihalnicový, vzťahujúci sa miestne na mihalnicu.
palpebritis, itidis, f. – [l. palpebra mihalnica + -itis zápal] palpebritída, zápal mihalnice.
palpebronasalis, e – [l. palpebra mihalnica + l. nasus nos] palpebronazálny, týkajúci sa mihalnice a
nosa.
Palphium® – narkotické analgetikum; →dextromoramid.
palpitácie – [palpitatio] syn. cardiopalmus, búchanie srdca. Údery srdca, kt. si pacient uvedomuje, a
sú zdrojom nepohody (Laennec). Ide o nepríjemné vnímanie srdcovej činnosti ako úderov v oblasti
srdca al. krku. P. patria k častým sťaţnostiam pacientov, u kt. budia obavy, ţe majú srdcovú
chorobu. Pacienti opisujú svoje ťaţkosti rozmanito, často neobyčajne pestro: raz ako pocit zvierania
na hrudníku, bolesť v oblasti srdca, inokedy akoby sa im mal roztrhnúť hrudník ap. Mnohí sa budia v
noci na mohutné údery srdca, kt. sami počujú. Niekedy sa dostavujú vţdy, keď uľahnú na ľavý bok.
V niekt. prípadoch sa pridruţujú pocity nedostatočnosti dychu, ide obyčajne o inspiračnú dýchavicu,
na rozdiel od exspiračnej dýchavice pri obštrukčnej bronchopneumopatii. Pacient sa často bojí
pohnúť sa, inokedy je nepokojný, pobieha z miesta na miesto, často udáva pocity návalu horúčavy
do tváre, kt. býva začervenená; inokedy sú pacienti bledí, zarosení studeným potom.
Fyziol. palpitácie sa zisťujú pri rozčúlení, radosti, zármutku ap., po námahe, po jedení atď. Môţu sa
spájať s rozmanitými stavmi, pričom skutočné ochorenia srdca bývajú v menšine.
Pravidelné búchanie pri normálnej al. mierne zrýchlenej frekvencii vzniká pri námahe al. rozčúlení,
príp. v pokoji u neurotikov, pri tyreotoxikóze, anémie, alkoholikov ap. (srdcový eretizmus). Búchanie
srdca s dýchavicou v noci na ľavom boku sa vyskytuje väčšinou u zdravých, nemá patol. význam
(tzv. trepopnoe).
Palpitácie extrakardiálneho pôvodu môţu byť: 1. reflexné – môţu vznikať pri aerofágii
(gastrokardiálny reflex), meteorizme a rôznych funkčných a org. ochoreniach brušných orgá-nov,
napr. u ţien adnexov a maternice a i.; 2. toxického pôvodu – najmä pri abúze alkoholu, tabaku,
kofeínu, po étere, chloroforme; 3. infekčného pôvodu – pri akút. a chron. infekčných ochoreniach
treba vţdy vylúčiť postihnutie srdca; 4. následkom hypoxémie (anemickej, hypo-xickej); 5.
endokrinného pôvodu (pri feochomocytóme, hypertyreóze, hyperkortikalizme, ovariálnych
dysfunkciách, v puberte, gravidite, klimaktériu a i.); 6. súčasťou porúch →autonómneho nervového
systému; 7. následkom afekcií CNS (epilepsia, najmä petit mal a i.).
Kardiálne príčiny: pri kardiopatiách bývajú palpitácie časté, ale ustupujú pred ostatnými príznakmi, a
to najmä keď nastane dekompenzácia a zjaví sa dýchavica. Palpitácie môţu upozorňovať na
začínajúcu dekompenzáciu, inokedy sú príznakom exacerbácie endokarditídy al. začiatku
perikarditídy. K najčastejším kardiálnym príčinám p. patria: 1. aortálna insuficiencia; 2. arytmie
(extrasystoly, paroxyzmy tachykardie, paroxyzmálnej tachykardie, fibrilácie al. flutteru); 3.
hypertenzná kardiopatia.
Preskakovanie, vynechávanie, pomalá činnosť al. naopak veľmi rýchla pravidelná al. nepravi-delná
činnosť srdca sú obvykle podmienené poruchami rytmu; →arytmie.
Objektívny nález je veľmi rozmanitý a riadi sa povahou zákl. ochorenia. Vcelku sa p. u jedincov s
neporušeným srdcom pokladajú za funkčné stavy s dobrou prognózou; u pacientov s kardiopatiou
ich th. a prognózu určuje zákl. ochorenie.

palpitatio, onis, f. – [l.] →palpitácia.
®

Palpitin cps. (Gedeon Richter) – Disopuyramidi phosphas, zodpovedá 100 mg bázy v 1 cps.;
antiarytmikum; →dizopyramid.
Paltaufov syndróm – [Paltauf, Arnold, 1860 – 1893, nem. lekár] →syndrómy.
paltitrexát – paltitrexidum, antifolikum so špecifickým účinkom na tymidylátsyntázu. P. inhibujú iné
antifoliká len sprostredkovane; v bunke sa premieňa na polyglutamát a tu sa retinuje min. 24 h.
Indikácie – kolorektálny a bronchogénny karcinóm, karcinóm ţalúdka a prsníka.
Kontraidnikácie – precitlivenosť na p., útlm krvotvorby, gravidita, laktácia.
Nežiaduce účinky – hematol. toxickosť, kt. môţe byť aj oneskorená, stomatitídy, hnačka, nauzea,
vracanie a flu like sy.
Interakcie – účinok a toxickosť p. zvyšuje kys. salicylová a ďalšie nesteroidové analgetiká,
sulfónamidy, kotrimoxazol, tetracyklín, chloramfenikol, perorálne antidiabetiká zo skupiny
sulfonylmočoviny, fenytoín; jeho účinok zniţuje kys. listová a leukovorín.
2

Dávkovanie – i. v. trvajúcou 15 min 3 mg/m raz/3 týţd.
paludismus, i, m. – [l. palus močiar] paludizmus, malária.
®

Paludrine (Ayerst; ICI) – antimalarikum; →proguanil.
®

Palusil – antimalarikum; →proguanil.
®

Palux (Taisho) – vazodilatans; →prostaglandín E1.
palynológia – odbor, kt. sa zaoberá výskumom peľových zrniek a spór. P. sa uplatňuje v med.
(aeropalynológia), včelárstve (melitopalynológia), najmä však vo fytopaleontológii, lebo peľové zrnká
a spóry sa v hornine ľahlo zachovávajú ako fosílie a na základe ich rozboru moţno určiť relat. vek
príslušnej horniny, ako aj prostredie (klíma ap.), resp. charakter a rozšírenie pravekých rastlinných
spoločenstiev.
palytoxín – palytoxín (C51–55 hemiacetal), PTX, C129H223N3O54, Mr 2680,22; najtoxickejšia známa
neproteínová látka. Izolovala sa z koralov rodu havajského mechúrnika limu-make-o-han (Palythoa
toxica). Má silné vazokonstrikčné účinky. V experimente (psy) vyvoláva prechodný vzostup TK
sledovaný rýchlou hypotenziou a exitom v priebehu 5 min. Pouţíva sa ako fyziol. prostriedok na
hodnotenie antianginóznych liekov.

Palytoxín

PAM
–
skr.
2pyridínaldoxímmetyljodid;
reaktivátor
acetylcholínestrázy, účinné
antidótum
pri
intoxikácii
alkylfosfátmi (napr. E 605).
Jeho nevýhodou je, ţe
nepreniká
hematoencefalickou
bariérou.
2-PAM – skr. pralidoxím.
L-PAM – melfalán.
P-AM 1–4® pulv. (Maizena)
– perorálne dietetikum, bez
fenylalanínu; pouţíva sa pri →fenylketonúrii..
pamabróm – kombinácia 8-bróm-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-1H-purin-2,6-diónu s 1-amino-2-metyl-1propanolom (1:1); 8-brómteofylín s 2-amino-2-metyl-1-propanolom
(1:1), C11H18BrN5O2, Mr 347,21; diuretikum, pouţíva sa pri
®
®
premenštruálnom sy.; je zloţkou prípravku Donasil , Pamprin ,
®
Sunril .
Pamabróm
®

Pamacyl – tuberkulostatikum; kys. p-aminosalicylová.
1
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pamachín – pamaquinum, N ,N -dietyl-N4-(6-metoxy-8-chinolinyl)-1,4-pentandiamín, C19H29N3O, Mr
®
®
315,45; naftoát sa pouţíva ako antimalarikum (Aminoquin , Béprochine ,
®
®
®
®
®
Gamefar , Oquinpenyl , Plasmochin , Plasmoquine , Praequine ; pamoát
C42H45N3O7 pamachínembonát, pamachínaftoát).
Pamachín
pamajorán obyčajny →Origanum vulgare.
®

Pamajorán obyčajný nálevové vrecká (Slovakofarma, Liečivé rastliny) – Origanum vulgare L.;
liečivá rastlina z čeľade hluchavkovitých (Lamiaceae). Zápar sa pouţíva na podporu vykašliavania
proti kŕčom a na upokojenie. Pôsobí protizápalovo na sliznice a zvyšuje vylu-čovanie ţlče. Nálevové
vrecko sa zaleje 0,2 vriacej vody a nechá vyluhovať 15 min. Pije sa vlaţný 2-krát/d.
pamatololsulfát
–
metylester
sulfátu
kys.
(±)-[2-[4-[2-hydroxy-3-[(1-metyletyl)amino]propoxy]fenyl]etyl]karbámovej, (C14H26N2O4)2.H2SO4, antiadrenergikum.
pamäť – psychická funkcia, schopnosť organizmu prijímať a udrţiavať skúsenosti vo forme
pamäťových stôp (engramov) a tie uplatňovať neskôr v ďalších reakciách. Je to spôsobilosť
organizmu ukladať, triediť a poskytovať, resp. vyvolávať informácie (A. Baddeley, 1982). Namiesto

informácií sa pouţíva aj termín skúsenosti, významné záţitky (čes. proţitky) Uchovávaná a
pouţívaná skúsenosť umoţňuje dokonalejšiu adaptáciu na ţivotné podmienky. V tomto zmysle tvorí
p. úzku funkčnú jednotu s procesom →učenia, kt. sa uskutočňujú zmeny psychických činností na
základe skúsenosti.
Vzťah p. a učenia: p. je dispozičnou základňou učenia a súčasne vyjadruje aj jeho produkt,
zapamätané. Pojem učenia vystupuje taktieţ v 2 zákl. významoch, širšom a uţšom; v širšom zmysle
znamená formovanie psychiky na základe skúsenosti, t. j. obvykle nevedomú inter-venciu
skúsenosti v utváraní psychických reakcií, kým v uţšom zmysle znamená vedomé osvojovanie si
určitých skúseností, poznatkov, schopností atď.
Neurobiologické základy pamäti – ľudský mozog je vybavený schopnosťou prijímať, spracúvať,
ukladať a fixovať informácie z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ako aj pôsobiť na tieto
informácie, čím podporuje preţitie jedinca. Na vykonávanie týchto funkcií sa v ľudskom mozgu
vyvinula hierarchická organizácia – od regulačných oblastí mozgového kmeňa po zloţité, analytické
kôrové oblasti. Jednoduchšie regulačné funkcie (napr. regulácia dýchania, srdcovej frekvencie, TK a
telesnej teploty) sú sprostredkované ,,niţšími“ časťami mozgu (kmeňom a mezencefalom), kým
zloţitejšie mozgové funkcie (napr. reč a abstraktné mysle-nie) zloţitejšími kôrovými štruktúrami.
P. je základom kaţdého biol. procesu od reprodukcie, expresiu génov, po delenie buniek – od
komunikácie sprostredkovanej receptorom po vývoj zloţitejších fyziol. systémov (vrátane nervového
systému). Do istej miery sú touto schopnosťou vybavené všetky orgánové systémy v ľudskom tele.
Schopnosť prenášať prvky predchádzajúcej skúsenosti do budúcnosti je základom činnosti
imunitného, neuromuskulárneho a neuroendokrinného systému. Napriek zloţitosti fyziol. procesov,
prvky skúsenosti sa prenášajú aj z generácií na generáciu. Prvky nahromadenej skúsenosti druhu
sa odráţajú v genóme kým skúsenosti jednotlivca v expresii genómu.
Nijaký iný biosystém nevyvinul dômyselnejšiu schopnosť utvárať a uskladňovať vnútorné
reprezentácie vonkajšieho a vnútorného sveta ako CNS človeka, ľudský mozog. Všetky nervové
bunky uskladňujú informácie vo forme, kt. závisí od predchádzajúceho vzorca činnosti.
Úlohou neurónov je špecificky modifikovať odpovede organizmu na vonkajšie podnety pomocou
neurohormónov, neurotransmiterov, neurotrofických faktorov. Tieto neurofyziol. a molekulovoneurobiol. deje sú základom všetkých zloţitých funkcií sprostredkovaných mozgom (myslenie,
cítenie, konanie). Počas vývoja sa vplyvom skúseností organizujú kongi-tívne, motorické,
emocionálne a regulačné oblasti mozgu. V kaţdej oblasti mozgu, kt. spro-stredkuje špecifické
funkcie, sa ukladá určitý prvok predchádzajúcej skúsenosti. Toto usklad-ňovanie zahrňuje zloţité
neuromolekulové procesy – zmeny mikroarchitektoniky závislé od pouţívania a zmeny obsahu
rôzličných látok v neurónoch, kt. sa zúčastňujú na komunikácií buniek a expresii génov. Pre
pochopenie podstaty p. je dôleţité vedieť, ţe fyz. vlastnosti neurónov sa menia v dôsledku
skúseností, dobrých i zlých.
Mozog umoţňuje odráţať vonkajšie a vnútorné prostredie, spracovať získané vnemy, prijímať a
ukladať prvký týchto vnemov, a tým podporovať preţitie a optimalizovať naše šance na úspešné
manţelstvá – základný predpoklad preţitia druhu.
Za tým cieľom utvára mozog vnútorné reprezentácie vonkajšieho sveta, poskytuje informácie, kt.
pochádzajú z prostredia, transformujúc ich do štruktúrovanej neurónovej aktivity (patterned neuronal
activity) a mechanizmom závislým od pouţívania (use-dependent fashion) utvára a uskladňuje tieto
reprezentácie. Mozog utvára a uskladňuje aj asociácie medzi zmyslovými informáciami (napr.
zrakovými, sluchovými, čuchovými, polohovými a emóciami) z týchto špecifických dejov, čím
umoţňuje zovšeobecnenie senzorických informácií.

Mozog je schopný utvárať pamäťové stopy záţitku. R. Semon (1908) si ich predstavoval ako
engram, vryp v hmote mozgu. Neskôr L. de Nó (1938) pre krátkodobú p. utvoril predstavu zostavy
,,krúţivých vzruchov“, R. W. Gerard (1953) predstavu okruhov aktívnych neurónov, kt. sa môţu
navzájom prestupovať. Iní, napr. H. Hydén (1969) a i. sú skôr zástancami bio-chem. koncepcie p., v
kt. úlohu zákl. faktora má RNA v mozgových bunkách. Na istom druhu červov sa totiţ krmením
neskúsených červov telami skúsených červov podarilo rýchlejšie vypracovať podmienený reflex (A.
A. Mednick, 1964). Podobne u potkanov s vrodenou fotofóbiou sa podarilo vypestovať strach z tmy,
keď sa zviera za pobyt v tme trestalo. Z mozgu takýchto zvierat sa izoloval peptid, skotofobín, kt. sa
tvoril v priebehu podmieňovania strachovej reakcie z tmy. Inj. skotofobínu do mozgu neskúsených
potkanov mali za následok, ţe tieto zvieratá pri pobyte v temnom, prostredí vykazovali rastúci
nepokoj a objektívne príznaky stresu. Podľa U. Neissera (1967) sa v p. uchovávajú ,,stopy
predchádzajúcich kognitívnych aktov, nie produkty týchto aktov“, t. j. skôr procesy ako obsahy.
Utvorenie dočasného spojenia medzi dvoma súčasne aplikovanými podnetmi je podstatou
podmieneného reflexu. Napr. králičie oko zaţmurká po fúknutí vzduchu na rohovku; keď sa fúknutie
kombinuje so zvukovým podnetom, po čase reaguje králik zaţmurkaním uţ aj na samotný zvukový
podnet. Asociácie podnetov sprostredkúva mozoček.
Zvýšenie aktivity na synpasii vyvolané vysokofrekvenčnou presynaptickou stimuláciou sa nazýva
potenciácia. Môţe ju vyvolať aj slabá stimulácia na synpasii, keď sa spája s depolari-záciou
postsynaptickej membrány. To je podstatou asociatívnej dlhodobej p. Asociatívnu dlhodobú p.
moţno vyvolať sumáciou mnohých synaptických vstupov do postsynaptického neurónu.
Asociatívna dlhodobá p. sídli v hipokampe, a to v granulovaných bunkách gyrus dentatus
inervovaných projekciami z entorinálnej kôry a pyramídových buniek CA1 inervovaných projekciami
z arey CA3. V granulárnych bunkách gyrus dentatus hipokampu, pôsobí glutamát na receptory
+
AMPA a NMDA. Receptory AMPA generujú pomerne krátkodobé (10 ms) depolarizujúce prúdy (Na
+
2+
a K ). Receptory NMDA vyvolávajú dldodobý (100 m) vtok Ca . To umoţňuje sumáciu mnohých
2+
vstupov. Ca /kalmodulín aktivuje NO-syntázu, čo má za následok vznik NO-guanylylcykázy. Tá
zvyšuje tvorbu cGMP a vyvoláva dlhodobú potenciáciu uvoľňovania glutamátu.
Oxid dusnatý (NO) je malý voľný radikál, prechádzajúci membránou. Nie je schopný ukladať sa do
vezikúl, preto sa syntetizuje podľa potreby. Preto je kritická regulácia jeho syntézy. NO-syntáza
2+
(NOS) premieňa arginín na NO a citrulín. NOS sa aktivuje účinkom Ca /kalmodulí-nu a inaktivuje
fosforyláciou.
Vývoj a plastickosť mozgu – štruktúrna organizácia a funkčné schopnosti dospelého mozgu sa
vyvíjajú po celý ţivot, drvivá väčšina kritickej štruktúrnej organizácie sa však uskutočňuje v detstve.
Vývoj mozgu charakterizuje: 1. sekvenčný vývoj a ,,senzitivita“ (od mozgového kmeňa po kôru); 2.
organizácia jednotlivých oblastí mozgu závislá od pouţívania. Neurofyziol. a neuromolekulové
mechanizmy, kt sú základom tohto vývoja závislého od pouţívania, sú tie isté ako mechanizmy p.
závislé od pouţívania. Rozvoj mozgu závislý od pouţívania a jeho následné organizovanie u
vyvíjajúceho sa dieťaťa sú odrazom súhrnu skúseností uloţe-né v jeho p.
Organizácia a funkčná kapacita neurofyziol. systémov a oblastí dospelého mozgu odráţa určitý
kvantit., kvalit. a štruktúrny aspekt somatosenzorickej skúsenosti získanej v priebehu kritických
organizačných odbobí vývoja (Perry, 1997). Tieto vlastnosti vývoja mozgu závislé od pouţívania
majú za následok obdivuhodnú adaptačnú plastickosť, schopnosť prispôsobiť sa typu prostredia, v
kt. sa jedinec vyvíja. Deti odráţajú svet, v kt. vyrastajú.
Jednotlivé oblasti mozgu sa vyvíjajú, organizujú a stávajú sa funkčnými v rozličných štádiách
detstva. Pri narodení musia byť uţ prítomné napr. oblasti zodpovedné za reguláciu
kardiovaskulárnych a respiračných funkcií intaktné, kým kôrové oblasti zodpovedné za abstraktnú
kogníciu majú ešte pred sebou niekoľkoročný vývoj aţ dosiahnu úplnú funkčnú zrelosť. Oblasť al.

systém mozgu, kt. dosiahol určitý stupeň organizácie je menej citlivý na záţitky a je menej pp. ţe sa
v ňom uskutočnia zmeny vplyvom záţitkov; je teda menej reaktívny a menej plastický. Vo veku 3 r.
je uţ väčšina mozgu organizovaná, mozog dosahuje uţ 90 % objemu dospelého mozgu, kým
ostatné telo len 15 % objemu dospelého.
Plastickosť mozgu závisí od 2 hlavných faktorov – štádia vývoja a špecifickostí oblastí al. systémov
mozgu. Keď uţ určitá oblasť mozgu dosiahla určitý stupeň organizácie, je menej reaktívna na
prostredie – je menej plastická. Plastickosť niekt. oblastí mozgu, napr. mozgovej kôry ostáva
zachovaná po celý ţivot, takţe skúsenosti môţu naďalej ľahko meniť jej neurofyziol. organizáciu a
činnosť. Nie všetky časti mozgu sú však rovnako plastické. Keď sa uţ organizácia mozgu ukončila
(po 3. r. ţivota), modifikácie regulačného systému závislé od skúseností sú menej pravdepodobné
ako modifikácie funkcií závislých od skúseností sprostredkovaných kôrou, ako je vývoj reči.
Reakcia mozgu na ohrozenie – hlavným poslaním ľudského mozgu je podporovať preţitie
a rozmnoţovanie organizmu (spoločnosti, druhu). Preto je mozog predurčený vnímať, spracúvať,
uskladňovať, prijímať a mobilizovať informácie z vonkajšieho a vnútorného prostredia ako odpoveď
na ohrozenie. Všetky oblasti mozgu a tela sú zaangaţované a zladené tak, aby zabezpečili
optimálne plnenie úloh počas ohrozenia. Táto celková neurobiol. účasť na popla-chovej reakcii je
dôleţitá pre porozumenie traumatických záţitkov a ich dopadu na funkcie organizmu. Kognitívne,
emocionálne, sociálne, behaviorálne a psychol. rezíduá traumy môţu mať dopad na indivídum roky,
ba aj celý ţivot.
Aby sa skúsenosť – traumatická al. netraumatická – stala súčasťou p., musí byť ,,pociťovaná“, musí
byť indivíduom zakúsená. Prvým krokom skúsenosti je vnem. Päť zmyslov ľudského tela má
pozoruhodnú schopnosť transformovať energiu z vonkajšieho sveta (napr. svetlo, zvuk, tlak) na
štruktúrovanú (patterned) aktivitu senzorických neurónov. Prvé ,,stop“ tohto senzorického vstupu z
vonkajšieho prostredia (napr. svetelného, zvukového, chuťového, hmatového, čuchového) a z
vnútorného prostredia (napr. glykémia, teplota) je na niţšej, regulačnej úrovni mozgu – v mozgovom
kmeni a mezencefale.
Keď senzorické podnety vstúpia do mozgového kmeňa a mezencefala, kombinujú sa s predtým
uloţenými stopami aktivácie a po interakcii s predchádzajúcimi signálmi ohrozenia vzniká iniciálna
poplachová reakcia. Tá spúšťa vlnovú aktiváciu neurónov v hlavných jadrách mozgového kmeňa a
mezencefala, kt. obsahujú neuróny vyuţívajúce rôzne neurotransmitery (napr. noradrenalín,
dopamín, sérotonín), neuromodulátory a neuropeptidy, ako je kortikotropín, kortikoliberín,
vazopresín. V tomto bode vzniká komplexný obraz senzorickej aktivity spojenej so špecifickými
vizuálnymi vnemami al. v rozličných oblastiach mezencefala so špecifickými zápachmi al. zvukmi a
utvárajú sa spojenia s neurónovými sieťami na týchto úrovniach mozgu.
V týchto primitívnych oblastiach mozgu sa začína kaskáda štruktúrovanej neurónovej aktivácie, kt.
aktivuje komplexnejšie oblasti mozgu. Tieto signály sa vysielajú do vyšších oblastí CNS a navyše
iniciujú sériu odpovedí mozgového kmeňa a mezencefala na nové informácie z prostredia, čo
umoţňuje jedincovi reagovať skoro reflektorickým spôsobom. V mnohých prípadoch sa odpoveď
mozgu na vstup senzorických informácií uskutočňuje prv ako sa dostane signál do vyšších,
kôrových oblastí mozgu, kde nastáva jeho ,,interpretácia“.
Aktivácia týchto kľúčových systémov má za následok vzorec aktivity neurónov, kt. sa šíri
z mozgového kmeňa cez mezencefalón do talamických, limbických a kôrových oblastí. Na úrovni
mozgového kmeňa a mezencefala sa informácia subjektívne vníma slabo. Skutočné vnemy úzkosti
vznikajú aţ na úrovni talamu a limbického systému. Komplexnejšie, kognitívne asociácie,
umoţňujúce interpretáciu vnútorného stavu úzkosti, je jedinec schopný usku-točniť aţ po
komunikácii s kôrovými oblasťami.

V priebehu príbuzných činností sa vzorec aktivácie neurónov v mozgu podobá predtým uchovaným
,,templátom“ aktivácie – t. j. medzi nimi sa nastoľuje rovnováha. Traumatické príhody prerušujú
tento vzorec a vyvolávajú nerovnováhu. Aktivácie neurónov v priebehu traumatických záţitkov sa líši
od ich aktivácie počas beţných denných aktivít, preto ovplyvňuje a mení činnosť mozgu od kôry
(kognícia) po mozgový kmeň (regulácia zákl. fyziol. funkcií).
Fázy pamäti – p. nie je jediná, jednoduchá funkcia. Je to mimoriadne komplikovaný systém
rozmanitých zloţiek a procesov. Jestvujú min. tri, pp. však aj viaceré rozličné procesy. Najdôleţitejším a najlepšie preštudovaným je proces ukladania senzorických informácií, krátkodobá p. a
dlhodobá p. Kaţdá z nich má svoju osobitnú funkciu, formu uloţenej informácie, čas jej uskladnenia
a mnoţstvo, resp. kapacitu spracúvaných informácií. Postuluje sa aj existencia interpretačného
mechanizmu a celkového mechanizmu monitorovania a kontroly, kt. riadi interakciu medzi rozličnými
prvkami pamäťového systému.
Fázy p. v uţšom zmysle sú: 1. vštepovanie; 2. upevnenie; 3. uchovanie (konzervácia, retencia); 4.
vybavovanie (reprodukcia a znovaspomínanie). Vplývom rôznych činiteľov sa stopy sústavne menia,
takţe napr. výpovede toho istého človeka o udalostiach môţu byť nesúhlasné aţ protichodné;
→učenie.
Modely pamäti – transformáciu stimulu na jeho pamäťový kód predstavuje model p. vyjadrený touto
blokovu schémou (Baron, Byrne, Kantowicz, 1980:
stimul
––––→ senzorický sklad
1
↓2
4
krátkodobá pamäť ←–→ dlhodobá pamäť
↓3
5
zabudnuté

Bloková schéma pamäti. 1 – stimul pôsobiaci na receptory sa transformuje do vzorca nervových
procesov, kt. sa krátko uchovávajú v ,,senzorickom sklade“ (ultrakrátka pamäť); 2 – informácia, kt.
má prechodný význam, sa uschováva max. na niekoľko minút v krátkodobej pamäti; 3 – ak
informácie nie je potrebná, zabudne sa; 4 – informácia vstupuje z krátkodobej pamäti do dlhodobej;
5. informácia nemôţe byť odobratá z dlhodobej pamäti bez toho, aby znova nevstúpila do
krátkodobej pamäti.
Druhy pamäti
Všetky časti mozgu sú schopné uschovávať informácie (majú v istom zmysle p.) a meniť sa
v dôsledku zmien aktivity neurónov, kt. závisí od pouţívania (use-dependent memory). Väčšinou sa
výskum zameriaval na kognitívnu p., len v ostatnom čase sa venuje pozornosť aj iným druhom p.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Druhy pamäti
pamäť
––––––––––––––––––––––-–druhová
individuálna
––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––-–reprodukčná
empirická
(pre vedenie)
(pre psychiku vôbec)
––––––––––-––––––- ––––––––––––––––––––––-–––––-–––––––––––––-–––––––––––úmyselná
neúmyselná
ultrakrátka
krátkodobá
dlhodobá
–––––-––––––epizodická sémantická
ikonická
verbálna
/
\
podľa zmyslu
doslovná
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P. nemoţno chápať len ako sklad informácií, ale ako systém, v kt. prebiehajú operácie výberu,
uchovávania, vybavovania (vyhľadávania) informácií. Tento systém sa tvoril a zdokonaľoval v

evolúcii a sú ním vybavené organizmy všetkých vývojových stupňov. Rozlišuje sa širší a uţší
význam pojmu p.: v širšom zmysle znamená uchovávanie a pouţívanie skúsenosti vôbec (,,p. na
správanie“ a p. v uţšom zmysle sa delí na krátkodobú (uchováva informácie len pre zlomok s al.
nanajvýš 1 – 2 min) a dlhodobú je uţ zaloţená na prepracovaní senzoricky daných informácií v
dlhodobejšej pamäťovej stope a znamená trvalejšie zapamätávanie informácií a ich vybavovanie vo
vzdialenej budúcnosti. Simultánne sa tieţ pouţívajú termíny dočasná a trvalá p. Dlhodobú (trvalú) p.
triedi E. Tulving (1972) ďalej na epizodickú (spomienky) a sémantickú p. (vedenie, poznatky).
Špecifická povaha p. al. uchovávania informácií, ich druh a vybavovanie sú pri kaţdom druhu p.
(kognitívna, emocionálna, motorická, regulačná) rozdielne v závislosti od špecifickosti funkcie oblasti
al. systému.
Afektívna pamäť – emocionálna p.
Dlhodobá pamäť – pracovná p., angl. working memory, pozostáva z vyhľadávania a i. pracovných
procesov. Informácia sa do nej ukladá niekedy celoţivotne, má kapacitu ~ 1 milión j., časový tlak pri
reprodukcii je malý. Informácie sa kódujú prevaţne podľa sémantických znakov. Dlhodobá p. sa
podobá kniţnici a pamäťové procesy činnosti knihovníka; knihy sú v kniţnici viac-menej
systematicky usporiadané a knihovník ich podľa potreby čitateľom na regáloch vyhľadáva a prináša.
Keď nie sú knihy dosť systematicky uskladnené, nemusí knihu nájsť. Aj v reproduktívnej p.
prebiehajú vyhľadávacie procesy a môţe sa stať, ţe si človek, nemôţe vybaviť určitú informáciu
(dátum, meno, poučku ap.). Neznamená to, ţe by sa príslušná infor-mácia z p. vytratila, len sa nedá
nájsť. V dlhodobej p. je teda aj zabudnuté, t. j. aj to, čo sa nikdy vedome neuvedomilo.
Niekt. informácie sa z krátkodobej p. ukladajú do dlhodobej p. Informácia o minulých skúse-nostiach
sa odsunie do ,,rezervného skladu“ p. a prv neţ sa dá vyuţiť, musí sa z p. vyvolať. Na rozdiel od
bezprostredného vybavenia priebeţnej skúsenosti z krátkodobej p., vybavovanie informácií z
dlhodobej p. je nepriame a niekedy namáhavé.
Strata podrobností pri interpretácii zmyslových podnetov a ich prechode zo skladu zmyslo-vých
informácií do krátkodobej p. a potom do dlhodobej p. je základom fenoménu selektívnej percepcie.
Obmedzuje nasledovné štádium analýzy, pretoţe stratené dáta sa uţ nilkdy nedajú vybaviť. Ľudia
nie sú schopní vrátiť sa v spomienkach k tomu, čo bolo skutočne v sklade senzorických informácií
al. krátkodobej p.. Sú schopní vybaviť len ich interpretácie uloţené v dlhodobej p.
V mozgu je ~ 10 biliónov neurónov, z kt. je kaţdý podobne ako počítačový číp schopný ukla-dať
informácie. Kapacita dlhodobej p. je prakticky neobmedzená. Obmedzujú ju len ťaţkosti so
spracovaním a vybavovaním informácií.
Celkový pamäťový systém obsahuje okrem troch druhov p. (sklad zmyslových informácií,
krátkodobú a dlhodobú p.) aj ďalšie zloţky. Predpokladajú existenciu interpretačného mecha-nizmu,
kt. operuje s databázou a monitoruje, ako aj centrálneho kontrolného mechanizmu, kt. riadi a
dohliada na operácie celého systému. O týchto mechanizmoch však vieme málo.
Dynamická pamäť – p. počítača, pri kt. sa pamäťové médium pohybuje voči záznamovému a čítaciemu zariadeniu.
Emocionálna pamäť – je následkom zmien aktivity neurónov počas špecifických emocionálnych
skúseností (napr. zármutku, radosti, strachu). Môţe sa manifestovať ako prvý dojem al. prenos.
Záujem o ňu sa zvýšil najmä v ostatnom čase, a to vďaka novým poznatkom o amygdale.
Epizodická pamäť – obsahuje časovo zakódované správy a udalosti, ,,informácie o tom, ako
vyzerali veci a kedy sme ich videli“; vzťahuje sa obvykle na autobiografické udalosti, napr. takého
druhu, ţe v lete r. 1999 som bol na v dovolenke v Tatrách. Keď spomíname na to, čo sme robili
minulú dovolenku, pouţívame epizodickú p.

Kognitívna pamäť – vzniká v dôsledku zmien neurónov vznikajúcich počas kognície (napr. počas
učenia sa mien, telefónnych čísel, rečí).
Krátkodobá pamäť – je prchavá, informácia sa do nej ukladá ~ na 10 s, má kapacitu ~ 10 j., časový
tlak pri reprodukcii je veľký, prevláda kódovanie podľa senzorických, najmä akustických znakov.
Informácia postupuje zo skladu senzorických informácií do krátkodobej p., kde sa uchováva len
krátky čas – niekoľko s al. min. Kým sklad senzorických informácií zachováva kompletný obraz,
krátkodobá p. uskladňuje len interpretáciu obrazu. Keď vyslovíme myšlienku, sklad senzorických
informácií uchováva zvuky, kým krátkodobá p. slová utvorené z týchto zvukov. Podobne ako
senzorické informácie, uchováva krátkodobá p. informácie dočasne, do ďalšieho spracovania, kt.
zahrňuje usudzovanie týkajúce sa významu, závaţnosti a hodnoty, ako aj mentálne činnosti
potrebné na integráciu vybraných častí informácie do dlhodobej p. Človek zabudne bezprostredne
meno niekoho, kt. bol práve predstavený, pretoţe sa meno naprenieslo z krátkodobej do dlhodobej
p.
Hlavnou charakteristikou krátkodobej p. je značne obmedzenie jej kapacity. Človek si z 10 al. 20
počutých mien al. čísel zapamätá len 5 al. 6, obyčajne posledných. Keď sa sústredí namiesto toho
na prvé poloţky, krátkodobá p. sa týmto úsilím nasýti a človek sa nevie sústrediť na posledné
poloţky a vybaviť si ich. Ľudia si vyberú, na čo sústredia svoju pozornosť. Môţu sa koncentrovať na
rozpamätanie sa, interpretáciu al. zaznamenávanie informácie prijatej krátko predtým, príp. venujú
pozornosť práve prijímanej informácii. Obmedzená kapacita krátkodobej p. často zabraňuje
vykonávať obidve tieto činnosti.
Vybavovanie informácie z krátkodobej p. je priame a bezprostredné, pretoţe informácia nikdy
neopustila vedomú myseľ. Počas opakovania pokusov človek ukladá niekt. informácie do
krátkodobej p., nemôţe však súčasne pridávať nové poloţky. Obmedzenie mnoţstva informá-cií, kt.
moţno uchovať v krátkodobej p. v určitom čase je fyziol., nejestvuje spôsob ako ho prekonať.
Lexikálna pamäť – p. pre slová, nie ich význam, ale ich grafologické a fonologické črty.
Motoricko-vestibulálna pamäť – vzniká následkom aktivácie motoricko-vestibulárnych oblastí
mozgu (napr. písanie, písanie na stroji, bicyklovanie, tanec, hra na klavír).
Motoricko-vestibulárná pamäť – podobne ako sa utvára štruktúrovaná neurónová aktivita
(pouţívanie), utvára sa aj kognitívna p.; platí to napr. o niekt. motorických činnostiach – hre na
klavír, bicyklovaní ap. Poloha plodu vyvoláva príjemné pocity a pôsobí upokojujúco. Počas
najpokojnejšej, najbezpečnejšej, najteplejšej a najmenej ohrozenej histórie mozgového kmeňa sa
neurónový vzorec propriocepcie spájal s polohou plodu spojený s neurónovým vzorcom pokoja,
tepla, bezpečnosti – ako najpokojnejším stavom. Preto keď v súlade s motorickou p. dieťa al.
dospelý zaujme polohu plodu, neurónové vzorce, kt. to vyvolali, môţu vyvolať niekt. prvky
pôvodného stavu pokoja. Len zriedka sa chorý človek ukladá na chrbát s vystretými údmi.
Hlavnou organizujúcou senzorickou štruktúrou vyvíjajúceho sa mozgového kmeňa je
somatosenzorická štruktúra spojená so srdcovou frekvenciou matky. Kritický je 3. trimester, keď sa
buduje neurónový aparát mozgového kmeňa riadiaci srdcovú frekvenciu, TK, telesnú teplotu a
dýchanie. Prim. ,,environmentálne“ vnemy sú opakujúce sa, ustavičné a rytmické zvuky a údery
matkinho srdca. Zmysly plodu (vibračné a sluchové) prevádzajú tieto materské vzorce neurónovej
aktivity do vyvíjajúceho sa mozgu. Pri organizovaní mozgu v maternici majú tieto matkine vzorce pre
mozog plodu úlohu organizačných templátov. Je zaujímavé, ţe matky nezávisle od kultúry z kt.
pochádzajú, kolíšu deti s rovnakou frekvenciou medzi 70 aţ 80/min, v súlade s pokojovou srdcovou
frekvenciou matky (Hatfield a Rapson, 1993). Podob-nú frekvenciu majú rituály vo všetkých
kultúrach spojené s uzdravovaním a upokojovaním.

Najlepším príkladom spojení medzi motorickou a emocionálnou al. situačnou p. je orofaryn-gová
motorická aktivita – jedenie. V ranom detstve, v čase, keď sa v mozgu utvárajú vzorce orofaryngovej
motorickej štruktúry súvisiace s jedením, sa uplatňuje kontakt, sociálna intimita, bezpečnosť, pokoj,
dotyk, maznanie (Hatfield a Rapson, 1993). Tento nádherný, upokojujúci a interaktívny
somatosenzorický ,,kúpeľ“, kt. poskytuje matka, doslova organizuje a ,,kultivuje“ mozgové oblasti
spojené s upevňovaním a emocionálnou reguláciou (Perry, 1997). Prerušenie tohto ,,kúpeľa“
zanedbávanie, depresie, traumy a i. chaotické, nevhodné záţitky môţu mať za následok
abnormálny vývoj neurobiol. systémov a vzorcov aktivity potrebných na normálne jedenie a
utváranie vzťahu. Ruminácia a neprospievanie dieťaťa sú klasické klin. príklady ťaţkej poruchy
somatosenzorického vzťahu matky a dieťaťa.
Pamäť RAM – skr. Random Acces Memory p. s ľubovoľným prístupom a konštantným prístupo-vým
časom k akémukoľvek adresovateľnému miestu počítača.
Regulačná pamäť – situačná p.
Reproduktívna pamäť – súvisí s vedomým vybavovaním zapamätávaného (reprodukovať znamená dačo priviesť do vedomia, vybaviť si vedome to, čo sa kedysi preţilo, resp. memorovalo – naučilo
úmyselne naspamäť, napr. slovíčka cudzieho jazyka ap. V skutočnosi je táto repro-dukcia skôr
rekonštrukciou (Barrrlett, 1932).
Pamäť ROM – skr. Read Only Memory, p. počítača s pevne vloţeným obsahom a s náhodným
výberom na čítanie.
Sémantická pamäť – týka sa významu. Príkladom sú rôzne poznatky, napr. jar nasleduje po zime,
ale aj gramatické a iné pravidlá, fyz. a i. formulky, slová a symboly ich vyjadrujúce, všeobecne fakty
ako také. Keď násobíme 3 × 4 al. identifikujeme význam určitého pojmu, pouţívame sémantickú p.
Podľa Klatzkyho (1978) p. tvoria zväzočky asociácií; ide o tzv. sieťový model p., kt. poukazuje na to,
ţe obrazy, ako aj významy objektov sa v p. predstavujú sieťami, kt. uzly tvoria práve ,,zväzočky
asociácií“ reprezentujúce obrazové a významové prvky. Hoffmann (1983) predpokladá, ţe obrazové
a sémantické má v p. dvojakú reprezentáciu. Neviem však, čo sa v p. ako kóduje. Všetky vzorce, kt.
môţu utvárať nervové procesy, môţu byť len kombináciou excitovaných neurónov. Nervové procesy
majú totiţ len jednu modalitu, avšak najjednuduchší pamäťový fenomén, reprodukčná zraková
predstava, je kvalit. dačo úplne iné ako napr. sluchová predstava a tá zasa iná ako slová ako
nositele určitých významov. Seman-tické reprezentácie v našej p. sa dajú podľa neho vyznačiť
dvoma stavebnými kameňmi: poj-mami ako odrazmi mnoţstva objektov a reláciami ako odrazmi
vzťahov medzi jednotlivými objektmi al. ich pojmovými triedami.
Avšak aj verbálne podnety moţno ponímať len ako senzorické pôsobenie a sú neurónovými
štruktúrami ronako ako sú nimi napr. kresby al. fotografie. Podľa Baddeleya (1982) obsah
sémantickej p. pozostáva z pojmov al. ideí, kt. majú vzťah k slovám, ale samy osebe slovami nie sú.
Podľa neho tu majú rozhodujúcu úlohu vizuálne al. priestorové znaky a sémantické pojmy sa
skladujú ako obrazy predstáv. Abstraktné pojmy (napr. spravodlivosť) sa skladujú v abstraktom
kóde, kt. sa podľa potreby dá previesť do verbálnej al. lingvistickej formy al. do predstavovaného
obrazu, práve tak ako informácia uskladnená v počítači sa môţe na príkaz meniť na obraz, tlač al.
sériu tónov.
Elementy sémantickej p. sú tzv. odrezky (angl. chunks). V krátkom čase sme schopní zapamätať si
7 ± 2 ,,odrezkov“. V nasledujúcej sekvencii slabík bez zmyslu, kt. je vcelku 7, sa má zapamätať
kaţdá osobitne. Sekvencia teda prezentuje 7 ,,odrezkov“: VED-RON-IK-TON-EM-ÁR-ÁD. Táto
sekvencia však vyjadruje zmysluplnú vetu – VEDRO NIKTO NEMÁ RÁD – ako jediný ,,odrezok“ sa
ľahko zapamätá. ,,Odrezok“ vyjadruje element organizácie sémantického materiálu, pričom táto
organizácia má niekoľko úrovní. Najniţšiu úroveň organizácie textu sú písmená al. fonémy; v

určitých sekvenciách utvárajú vyššie jednotky, slová, kt. zasa utvárajú gramatické segmenty a tie
vety, kt. vyjadrujú sekvencie idey vyjadrujúcich dajakú tému al. dajakú koncepciu.
Situačná pamäť – krízová p., regulačná p. (angl. state memory), vyvíja sa ako následok aktivácie
oblastí mozgu regulujúcich somatické funkcie, kt. je senzibilizujúca, chron. al. dlhodobá (napr.
chron. násilie v rodine, traumatický stres).
Slovná pamäť – je druhom kognitívnej p.
Statická pamäť – p., pri kt. sa pamäťové médium voči záznamovému a čítaciemu zariadeniu
nepohybuje. Podľa závislosti uschovávania údajov na médiu od prítomnosti energetického zdroja sa
p. delia na energeticky závislé a nezávislé. V energeticky závislých p. sa pri vypnutí napájacieho
zdroja energie všetky údaje vynulujú, a tým stratia; sem patria najmä feritové p. V energeticky
nezávislých p. sa pri vypnutí napájacieho zdroja energie údaje zaznamenané na médiu nevynulujú.
Pri náhlej poruche zdroja sa však môţu niekt. údaje porušiť; patrí sem najmä magnetická páska,
megnetický disk, optický disk, permanentné feritové p. Vzhľadom na architektúru počítača sa
rozlišujú p. vnútorné a vonkajšie.. Vonkajšia p. obsahuje údaje a programy, kt. sa práve
nespracúvajú v operačnej jednotke počítača; má o mnoho väčšiu kapacitu, je však pomalšia, má
dlhší vybavovací čas a je podstatne lacnejšia ako vnútorná p.
Traumatická pamäť – p. podmienená traumou. Jej základom strachová reakcia, kt. vyvoláva
výraznú mobilizáciu a aktiváciu systémov rozloţených po celom mozgu predstavuje stracho-vá
reakcia: teror má za následok neurofyziol. zmeny v mozgovej kôre, limbickom systéme,
mezencefale a mozgovom kmeni (Gorman a spol., 1989). Pretoţe sa následkom štruktúrova-nej,
opakovanej aktivácie neurónov neurónové systémy menia v závislosti od pouţívania, stav terroru
vyvolá v uvedených mozgových oblastiach vzorec opakovanej aktivácie neurónov, čím vzniká séria
pamätí. V kaţdej z týchto oblastí, kt. sprostredkujú kognitívne, motorické, emocionálne a regulačné
reakcie, sa ukladajú prvky traumatických dejov; utvárajú sa napr. spomienky na traumu.
Na kaţdej úrovni mozgu sa prijaté informácie interpretujú a vstupujú do interakcie s predchádjúcimi
podobnými formami aktivácie, následkom čoho sa iniciuje odpoveď. Mozog reaguje na potenciálne
nebezpečie. Táto schopnosť bezprostrednej reakcie je dôleţitá pre rýchlu odozvu na zmyslové
vnemy signalizujúce potenciálne ohrozenie – klasickým príkla-dom je rýchle odtiahnutie ruky po
popálení (štartovacia odpoveď). Pre túto bezprostrednú reakciu sú dôleţité primitívnejšie oblasti
mozgu (kmeň a mezencefalón, v kt. sú uloţené predchádzajúce vzorce zmyslových neurónových
podnetov asociovaných s ohrozením – musia tu byť situačné p. (state memories) – spomienky na
predchádzajúce vzorce zmyslových podnetov spojených so zlou skúsenosťou (príkladom je
automatická reakcia veteránov vojny zvuk helikoptéry).
Klasickou ,,odpoveďou“ na podnety signalizujúce ohrozenie je aktivácia autonómneho nevo-vého
systému (Cannon 1914, 1929). Táto úniková reakcia (angl. fight or flight reaction) zahrňuje fyziol.
prejavy poplachu, ,,arousal“ a pocitu úzkosti (napr. profúzne potenie, tachykardia, tachypnoe). Tieto
somatické príznaky sú prejavom aktivácie autonómneho nervového systému a osi hypotalamus–
hypofýza, čo je adaptačná reakcia na hroziace nebezpečie.
Fyziol. hyperreaktivita pri posttraumatickom strese je stav p. vyvolaný podnetom, kt. aktivuje
mozgové neuróny v minulosti asociované so strachom, v tomto prípade reagujú na klamný signál.
,,Vybavenie“ traumatického stavu p. vykazuje mnohé abnormality pretrvávajúcich charakteristík
dávnych adaptívnych reakcií na ohrozenie. Pretrvávanie stavu ,,strachu“ a schopnosti terajších
podnetov nesignalizujúcich ohrozenie vyvolávať plne rozvinutú poplachovú reakciu sa pripisuje
schopnosti ľudského mozgu utvárať asociácie.
Neurónové systémy sú schopné utvárať asociácie medzi párovými podnetmi (vŕčanie tigra
a ohrozenie). Asociácie medzi formami neurónovej aktivity a špecifickými senzorickými podnetmi sa

utvárajú vo všetkých oblastiach mozgu, komplexné asociácie zahrňujúce integráciu
mnohopočetných senzorických modalít sa však môţu utvárať len v zloţitejších mozgových
oblastiach (napr. v amygdale) a najzloţitejšie z nich len v mozgovej kôre.
Táto schopnosť mozgu tvoriť asociácie umoţňuje rýchlo identifikovať senzorické informácie z
prostredia spojené s ohrozením ţivota, a tým rýchly zásah organizmu s cieľom podporiť jeho
preţitie. Schopnosť mozgu prijímať informácie a generalizovať najmä ţivot ohrozujúce podnety však
činia človeka zraniteľným, pretoţe umoţňujú utváranie ,,klamných“ asociácií a nesprávnych
zovšeobecnení špecifických traumatických príhod na iné situácie, kt. neohrozujú ţivot. Tieto procesy
sú rozhodujúce pre pochopenie p. a traumy.
Asociácie medzi formou činnosti neurónov vyvolanej špecifickými zmyslovými podnetmi vstupujú do
interakcie s ,,katalógom“ predchádzajúcich skúseností. Napr. u jedinca s anamnézou traumatickej
skúsenosti, môţe uţ jediné zvýšenie srdcovej frekvencie vyvolané neškodným záţitkom (napr.
námahou) iniciovať poplachovú reakciu sprostredkovanú mozgovým kmeňom, keď sa v minulosti
uňho vzorec aktivácie neurónov utvoril v asociácii so záţitkom súvisiacim s ťaţkým ohrozením
ţivota. Mozog uloţil tento stav do p. a zovšeobecnil tento neurofyziol. vzorec aktivity na signalizáciu
ohrozenia.
Po istom čase môţe myšlienka, vybavujúca traumu aktivovať oblasti limbického systému, bazálne
gangliá a mozgového kmeňa, a tým vyvolať emocionálne a motorické zmeny, ako aj zmeny stavu
bdenia, čo sú funkčné rezíduá spojené s uchovaným vzorcom aktivácie neurónov prítomným v
pôvodnom záţitku. Naproti tomu stav bdenia môţe vyvolať párovú neurónovú aktiváciu v amygdale
s následnými emocionálnymi zmenami, kt. môţu ovplyvňovať vyvolanie aktivácie potrebnej na
kognitívnu p. Tým sa vysvetľuje, prečo sme často anxiózni al. deprimovaní. Vnútorné al. vonkajšie
impulzy si nemusíme uvedomovať. Je to vlastnosť ľudského mozgu, uchovávanie informácií.
Všetkých. Mozog zovšeobecňuje, postupuje od špecifického k všeobecnému. U jedincov
vystavených chron. zneuţívaniu al. zanedbávaniu v ranom detstve je pravidlom, ţe nemajú
dostatočný vhľad (,,insight“) a nechápu, ako sa utvorila pamäťová stopa počas predchádzajúcich
traumatických záţitkov a anxiozitou, impulzivitou, sociálnymi a emocionálnymi poruchami.
Pre zraniteľného človeka bolo výhodnejšie byť príliš opatrným, bdelým a preceňovať never-bálne
signály ohrozenia. Na naučenie asociácie medzi tigrom a ohrozením stačí jeden záţitok. U niekt.
jedincov treba na toto učenie viac skúseností, pričom je tu moţnosť jej uloţenia do génov. Je pp., ţe
poplachovú reakciu vyvolávajú niekt. gen. kódované senzorické podnety – príkladom je pervazívna
povaha fóbií voči hadom al. stereotypný spôsob detí dávať najavo úzkosť silnými, náhlymi
zvukovými signálmi.
Pretoţe v týchto regulačných a ,,primitívnejších“ častiach mozgu sa utvorili párové asociácie, môţe
sa interpretovať vzorec vstupujúcich senzorických informácií ako ,,nebezpečie“ a pôso-biť na
mozgový kmeň, mezencefalón a talamus niekoľko ms skôr ako vstúpi informácia do mozgovej kôry,
kt. ju interpretuje ako ,,neškodnú“. U vojaka zvuk vystrelenej svetlice vyvolá vţdy reakciu strachu
spojenú napr. s tachykardiou, poplachovú reakciou, aj keď vie, ţe ide len o svetlicu. Mozgový kmeň
v tomto prípade interpretoval a pôsobil na informáciu prv neţ sa tá dostala do mozgovej kôry a
interpretovala zloţitejším spôsobom.
Asociačné schopnosti mozgového kmeňa, mezencefala a limbického systému sa uplatňujú
v činnosti srdca pri týchto automatických reakciách na traumu spojenú so ,,zábleskom“ – ako
emocionálna, motorická a situačná (state) p.
Na kaţdej úrovni rastúcej zloţitosti sa stávajú miestne asociácie komplexnejšími. Asociácie
v mozgovom kmeni sú jednoduché a kategorizované. V amygdale sú zloţitejšie a umoţňujú
interpretáciu emocionálnych signálov a podnetov vrátane výrazov tvárí – a úmysel, kt. prená-šajú
(ohrozenie, prijatie). Asociácie v kôre sú najzloţitejšie a zahrňujú rozmanité abstraktné elementy

asociácií medzi predtým nespárenými podnetmi a môţu utvárať rozličné úrovne významov
(meaning) – umoţňujú abstraktné poznanie.
Pri posttraumatických stresových poruchách sa môţu asociácie medzi špecifickým zloţitým
podnetom (napr. helikoptérou) spájať s limbicky sprostredkovanou emóciou (úzkosťou).
Aktiváciu limbického systému môţu vyvolať obrazy sprostredkované kôrou (napr. interpretá-cia
dajakej udalosti, spojenej s potenciálnym ohrozením al. predstava úrazu). Po aktivovácii limbického
systému sa môţu aktivovať niţšie oblasti mozgu zúčastňujúce sa na poplachovej reakcii –
mezencefalón a mozgový kmeň, kt. tvoria eferentnú zloţku tejto reakcie. Stupeň aktivácie týchto
oblastí závisí od ich ,,citlivosti“. Traumatické skúsenosti môţu senzibilizovať poplachový systém
mozgu a dramaticky zmeniť jeho citlivosť. Výsledkom je stav úzkosti, a to aj v prítomnosti podnetov
pôvodne neohrozujúcich ţivot. Týka sa to napr. traumatizácie detí vystavených chron. a
opakovaným stresorom, kt. senzibilizujú aparát stresovej odpovede vrátane emocionálnej a
behaviorálnej.
Učenie závislé od pouţívania (use-dependent learning) a uchovávanie a vybavovanie závislé od
situácie (stavu, state-dependent )
Mozog sa mení v závislosti od jeho pouţívania. Všetky časti mozgu môţu modifikovať svoju činnosť
následkom špecifických, opakovaných vzorov aktivácie. Tieto zmeny mozgu závislé od pouţívania
vyolávajú zmeny kognitívnych procesov (čo je vlastne základom kognitívneho učenia),
emocionálnych procesov (sociálneho učenia), motoricko-vestibulárnych procesov (napr. schopnosti
písať, písať na stroji, bicyklovať) a kapacity regulácie zdrav. stavu (napr. pokojovej srdcovej
frekvencie). V nijakej časti mozgu nevznikajkú ľahko zmeny bez jej aktivácie – nemoţno sa naučiť
po francúzsky v spánku al. naučiť dieťa bicyklovať, keď sa s ním hovorí.
Nesúlad medzi modalitou učenia a ,,receptívnymi“ oblasťami špecifického detského mozgu býva
častý. Traumatizované dieťa s trvalým stavom vzrušenia (arousal) al. úzkosti vykazuje v škole
zníţenú schopnosť získavať efektívne zloţité kognitívne informácie. Časté su aj poruchy sociálnych
a emocionálnych funkcií.
Sociálne a emocionálne schopnosti sú naučené; vyvíjajú sa na základe skúseností. Nadmerne
bdelé deti získavajú pozoruhodné neverbálne zručnosti v porovnaní s verbálnymi zručnosťami
,,uličníkov“. Majú sklon dezinterpretovať neverbálne podnety; kontakt očami znamená vyhráţku,
priateľský dotyk si mylne vysvetľujú ako pokyn na zvedenie al. znásilnenie, presne v tom zmysle, v
akom svete ţijú, avšak v tomto prípade neopodzstatnene.
V priebehu vývoja strávili tieto deti veľmi dlhý čas v stave strachu (sprostredkovanom mozgovým
kmeňom a oblasťami mezencefala), ţe sa sústreďovali neustále na neverbálne pokyny. Takéto deti
bývajú pritom bystré, ale ťaţko sa učia. Ťaţkosti s kognitívnou organizáciou (učením) prispievajú k
primitívnejšiemu, menej zrelému štýlu riešenia problémov, pričom sa často pouţíva ako
,,prostriedok“ agresia.
Traumatizované dieťa v stave trvalého vzrušenia môţe sedieť v triede a neučiť sa. V pokoji sú totiţ v
jeho mozgu aktivované rôzne oblasti regulujúce jeho činnosť. Schopnosť internalizovať nové
verbálne kognitívne informácie závisí od aktivácie frontálnych a príbuzných kôrových oblastí, čo
vyţaduje pokoj a sústredenú pozornosť. Deti v stave strachu ukladajú a vybavujú informácie zo
sveta inak ako deti, kt. sa cítia bezpečné. V stave strachu a úzkosti deti nie sú schopné vybavovať
uloţené informácie. Kognitívne uloţené informácie sú nedostupné.
Traumatické príhody postihujú kaţdoročne milióny detí a dospelých na celom svete. Vojny, únosy,
znásilnenia, povodne, zemetrasenia, telesné zneuţívanie, zanedbávanie – to všetko vyvoláva
spomienky na indivíduá, rodiny, komunity a spoločnosti. Spomienka na traumu sa vlečie s
postihnutým celý ţivot, prenáša sa však aj do rodín, komunít a spoločnosti. Prenos informácií u

jednotlivcov sa uskutočňuje neurobiol. mechanizmami, kým v rodinách rodinnými mýtmi,
výchovnými metódami a náboţenskými systémami. S cieľom zachovať a preniesť na ďalšie
generácie hlavné traumatické udalosti v histórii ľudí al. kultúr sa stavajú pamätníky, zaznamenávajú
v literárnych dielach, zákonoch a sociálnych štruktúrach.
Vnútorná p. počítača – rýchla p., obsahujúca uloţené údaje a programy, s kt. aktuálne pracuje
operačná jednotka počítača.
K vlastnostiam pamäti patrí: 1. spoľahlivosť; 2. sebaistota; 3. miestna a časová lokalizácia; 4.
preţívanie skutočných a iluzórnych spomienok. Spoľahlivosť p. je črta osobnosti. Sebaistota závisí
od preceňovania, príp. podceňovania sa, od momentov skresľujúcich spomienku atď. a nemusí
korelovať so spoľahlivosťou. Pri umiestňovaní stopy v čase a priestore do sledu udalostí je norma
široká a často ho poznačujú omyly. Človek musí mať osobitný dôvod, aby si súvislosť al. udalosť
dobre zapamätal. Pokiaľ ide o preţívanie, je známe, ţe človek si nor-málne pamätá známe veci, a
naopak, nemusí mať pocit neznámeho pri cudzích predmetoch, t. j. aj neznáme predmety mu môţu
pripadať známe.
Poruchy pamäti
Poruchy p. sa delia na kvantit. a kvalit.
Kvantitatívne poruchy pamäti – zahrňujú hyper-, hypo- a amnézie.
Hypermnézie – je zvýšenie niekt. zloţky p. na úkor ostatných. Napr. pri pouţití psychostimulancií sa
zlepší výbavnosť, ale zhorší presnosť p.
Hypomnézia – je oslabenie všetkých zloţiek p. al. jej niekt. zloţiek. Oslabená môţe byť vštiepivosť
(sťaţené zapamätanie nových skúseností, napr. pri demenciách), retencia (rýchle zabúdanie
osvojeného materiálu) al. reprodukcia (napr. neschopnosť spomenúť si meno priateľa).
Amnézia – je ohraničená strata pamäťových stôp. Po úrazoch hlavy sa vyskytuje strata spomienok
na krátke obdobie pred úrazom (retrográdna amnézia) al. neschopnosť utvárať nové pamäťové
stopy (anterográdna amnézia). Pri systemizovanej amnézii si pacient nepamätá len na určitý typ
udalostí (ide pp. o účelový mechanizmus). Tranzitórna globálna amnézia (ictus amnesticus) je náhla
strata všetkých spomienok prejavujúca sa dezorientáciou, afektom bezradnosti. Predpokladá sa org.
etiológia poruchy.
Kvalitatívne poruchy pamäti – označujú sa ako dysmnézie. Ide o poruchu presnosti, istoty al.
lokalizácie spomienok. Patria k nim paramnézie, klamné interpretácie spomienok a patol klamné
produkcie p.
Paramnézie – sú formy repropdukcie s nesprávnou časovou al. miestnou lokalizáciou. Pacient si
mýli poradie al. staré engramy premieta do nedávnej minulosti. Paramnézie sa často vyskytujú v
norme, pretoţe niet človeka, kt. vie reprodukovať celú svoju minulosť bez chýb. Nemáme mieru na
to, kedy je také zlyhanie normálne a kedy vybočuje z normy. Môţe ísť o poruchu lokalizácie
spomienok (ekmnézie) spojenú s pocitom istoty o správnosti týchto spomienok, napr. pri
dosvedčovaní. Jestvuje tzv. zjednocujúca a zdvojujúca paramnézia: pacient rozloţí záţitok na dve
časové al. miestne od seba vzdialené záţitky. Napr. hádku s dvoma priateľkami zlúči do jedného
záţitku.
Alomnézie (pseudomnézie) zahrňujú tzv. ilúzie p., pretoţe na spôsob ilúzie vnímania sa pacient
správne rozpamätáva na udalosti, ale dáva im oproti skutočnosti iný zmysel a výklad. Ide o klamnú
interpretáciu spomienok, stratu charakteru pamäťovej stopy, takţe subjekt ju pokladá za vlastný
nápad (kryptomnézia). Kryptomnézia sa podobá plagiátu, no pacient sa jej dopúšťa neúmyselne a
na rozdiel od pravých plagiátov nechce sa chváliť cudzím perím. Tvz. fausse reconnaissance
(chybné) spoznanie, rozpamätanie) je ilúziou pamäti tým, ţe človek má určitú spomienku uloţenú v

p. inak, ako očakával, lebo uţ toto ,,očakávanie“ bolo skreslené ţelaním. Spontánne sa vynorí
spomienka z minulosti, kt. nesúhlasí s realitou, lebo udalosť sa síce stala, ale jej obsah nie je presný
a pravdivý. Pacient si napr. pamätá škriepku, ale zaznamenáva to tak, ţe hádku začal niekto iný (a
nie on).
Tzv. pseudoreminiscencia je skreslená spomienka, jav, keď pacient sám pátra v svojich
spomienkach (kt. sa nenatisnú samy), ale takto ,,prekutraná“ minulosť sa mu zdá byť iná.
Pri klamnom pocite, ţe určitý záţitok je pre jedinca uţ známy, ide o ilúziu uţ preţitého, resp.
videného, zakúseného (illusion du dejá vu, vécu, éprouvé). V opačnom prípade je opakovaný
záţitok spojený s ilúziou nepreţitého, resp. nevideného, nezakúseného (illusion du jamais vu, vécu,
éprouvé), keď jedinec má pri známych predmetoch al. osobách pocit, ţe ich nikdy nevnímal.
Konfabulácie – sú patol. klamné produkcie p., produkcie neskutočných udalostí, kt. pacient pokladá
al. vydáva za pravdivé. Ide o rozšírený symptóm, pri kt. pacient nevedome medzeru v p. vypĺňa
(pri amnézii) náhodnými spomienkami. Pacient si nevymýšľa, pretoţe výmysel znamená normálnu
spontánnu činnosť, kým pri konfabulácii príde klamný obsah pacientovi na um mimovôľovo.
Konfabulácie bývajú pestré a bujné aţ fantastické a zvyčajne sa vyskytujú pri väčších mozgových
poruchách al. hlbších psychózach. Pacient pritom netrvá na svojich tvrdeniach a ak sú námietky,
raz-dva vymení jeden obsah za iný, moţno podobne fantastický.
Halucinácie pamäti sú spomienky bez pôvodného záţitku. Ide o analógiu s halucináciami
vnímania. Pacient trvá na svojom tvrdení, ţe udalosť sa odohrala tak, ako ju opisuje. Často ide
o doplnok bludu, napr. paranoidného al. perzekučného. Pacient si neutvorí blud, ţe má halucináciu
o nepriateľskom čine voči nemu, ale naopak, blud je prim. a halucinácia sek.; pacient si vyprodukuje
halucináciu pamäti, pri kt. sa mu vynorí spomienka, ţe istá osoba sa k nemu správala nepriateľsky.
Pri fantastickej pseudológii jedinec fantáziou skresľuje opis skutočnosti a časom získa
presvedčenie, ţe sa udalosti skutočne odohrali tak, ako ich opísal. Nejde vlastne o poruchu p., ale o
úmyselné produkovanie nepravdivej stopy, teda chorobné luhanie a podvádzanie. Najmä deti
rozprávajú neuveriteľné príhody o prepadnutí, bitkách, zraneniach. Postrašia rodičov o to viac, ţe
tieto príbehy rozprávajú často ,,bez mihnutia oka“. Pseudológie sa často zameriavajä na to, nahnať
známym i neznámym strach. Nebývajú vţdy úplne vymyslené, čo sa tieţ stáva, ale pacienti často
veria svojím vybájeným tvrdeniam do istej miery sami. Pseudológia sa okrem iného vyskytuje pri
konverzných (,,hystérii“) a i. podobných poruchách. Pacienti s paranoidnými al. hypochondrickými
poruchami môţu vedome produkovať spomienky na udalosti, o kt. vedia, ţe sa neprihodili,
podporujú však ich chorobný systém. Ide o patol. loţ, psychopatol. symptóm, pretoţe má patol.
motív.
Klin. formy porúch p. zahrňujú: 1. ťaţkosti v učení; 2. slabú spontánnosť pri rozpamätávaní; 3. náhle
zabúdanie (prechodné); 4. opakované unikanie; 5. neschopnosť hneď opakovať melódiu; 6. trýznivý
pocit ,,mať niečo na jazyku“.
Na javy p. majú značný vplyv myšlienky a emócie. Bez vedomia človeka vplývajú na utvorenie a
zmenu stopy počas fixácie, takţe subjekt môţe o tom vypovedať s najlepším vedomím a svedomím.
Ak stopa prejde do nevedomia, stáva sa latentnou. Nevedomou sa môţe stať stopa aj v
hypnotickom stave, tu však pôsobí ďalej, hoci ako posthypnotický rozkaz.
Osobnosť preferuje isté typy p., napr. vizuálnu, auditívnu, technickú, hudobnú atď. Tieto typy môţe
byť vrodené, niekedy sú však len dočasné. Nevieme, či a kedy sa stopa môţe zotrieť al. sa načisto
stratiť (napr. po úraze). Je známe, ţe spomienka môţe ostať dlhé roky latentná a vynorí sa pri
osobitnej príleţitosti, napr. tesne pred smrťou. Všetky latentné a nevedomé stopy nemoţno urobiť
vedomými psychol. postupmi, ako je to hypnóza al. narkoanalýza ap.

Poruchy pamäti v starobe – prvú dg. terminológiu porúch pamäti spojených so starnutím utvoril
Kral (1958, 1962). Rozlišoval ,,benígnu senilná zábudlivosť“ (BSF) a malígne zmeny. Pracovná
skupina Národného ústavu mentálneho zdravia (National Institute of Mental Health, NIMH)
vypracovala koncepciu porúch p. spojených so starnutím ako dg. jednotku. Dg. kritériá zahrňujú
subjektív-ne a objektívne prejavy straty p. (pokles skóra pri teste p. min. o 1 smerodajnú odchýlku
pod priemerom mladých osôb), adekvátne intelektové funkcie a neprítomnosť demencie a i. chorôb
postihujúcich p. (napr. iktu) u osôb > 50 r. Ich dg. teda identifikuje osoby so subjektívnymi a
objektívnymi prejavmi straty p. bez porúch kognitívnych funkcií takého stupňa, aby oprávňovali
stanovenie dg. demencie. Otázku progresie stavu nechávali kritériá otvorenou.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dg. kritériá porúch pamäti pri starnutí (Crook a spol. 1986)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Kritéria na zaradenie
a) Muţi a ţeny > 50-r.
b) Sťaţnosti na stratu pamäti napr. pri vybavovaní mien osôb po zoznámení sa, pletenie si predmetov, ťaţkosti
so zapamätávaním si mnohopočetných poloţiek al. úloh, telefónnych a smerovacích čísel, ťaţkosti s rýchlym
vybavovaním informácií al. po odvrátení pozornosti. Začiatok straty pamäti je postupný.
c) Testy výkonnosti pamäti min. 1 smerodajná odchýlka pod priemerom pre mladých dospelých jedincov štandardizovaného testu sek. (recentnej) pamäti adekvátnymi normatívnymi údajmi.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Test
Skóre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bentonov test vizuálnej retencie (A)
< 6
Subtest logickej pamäti Wechslerovej pamäťovej stupnice (WMS)
< 6
Asociovaný učebný subtest WMS
< 13
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d) Dôkaz adekvátnej intelektovej funkcie stanovenej stupnicovým skóŕom min. 9 (hrubé skóre min. 32)
v slovníkovom subteste Wechslerovej stupnice inteligencie pre dospelých.
e) Neprítomnosť demencie zistená skórom > 24 testom Minimental State Examination.
2. Vylučovacie kritériá
a. Dôkaz delíria, zmätenosti a i. porúch vedomia
b. Akákoľvek neurol. porucha, kt. môţe vyvolať kognitívnu deterioráciu, zistená anamnézou, klin. neurol.
vyšetrením a v prípade indikácie neurorádiol. vyšetrením. K takýtmo poruchám patrí Alzheimerova choroba,
Parkinsonova choroba, intrakraniálne krvácanie, lokálne lézie mozgu vrátane nádoru, normotenzného
hydrocefalu.
c. Anamnéza infekčnej, zápalovej choroby mozgu vrátane vírusovej, mykotickej, syfilitickej etiológie
d. Dôkaz cerebrovaskulárnej patológie určenej Hachinskiho ischemickým skórom pri > 4 neurorádiol.
Vyšetreniach.
e. Anamnéza opakovaných malých úrazov hlavy (napr. u boxérov) al. jediného úrazu hlavy s následným
bezvedomím trvajúcim > 1 h.
f. Priebeţná psychiatrická diagnóza podľa kritérií DMS-III depresia, mánia al. veľká psychiatrická porucha.
g. Priebeţná dg. al. anamnéza alkoholizmu al. drogovej závislosti.
h. Dôkaz depresie dg. pomocou Hamiltonovej hodnotiacej stupnice depresie so skórom > 13.
i. Akákoľvek porucha zdrav. stavu, kt. môţe vyvolať kognitívnu deterioráciu vrátane choroby obličiek,
dýchacieho systému, srdca, pečene, diabetes mellitus (nekontrolovaný diétou a perorálnymi antidiabetikami),
endokrinné, metabolické a hematologické poruchy, malignity, kt. nie sú > 2 r. v remisii. Tieto stavy sa majú
vylúčiť dôkladnou anamnézou, klin. vyšetrením (vrátane EKG) a vhodnými laborat. testami.
j. Uţívanie psychotropných látok a i. drog, kt. môţu ovplyvniť kognitívne funkcie, 1 mes. pred psychometrickým
testovaním
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Medzinárodná psychogeriatrická asociácia (IPA) v spolupráci so SZO navrhla dg. kritériá pre
kognitívne poruchy súvisiace so starnutím, kt. zahrňujú deterioráciu hlavných kognitívnych domén:
p. a učenia, pozornosti a koncentrácie, myslenia, reči a vizuálno-priestorových funkcií. Na rozdiel od

kritérií porúch p., má mať jedinec s poruchami kognície skóre pri neurofyziol. testoch kognitívnych
schopností aspoň o 1 smerodajnú odchýlku pod priemerom vekového a vzdelanostného štandradu
(nie mladých osôb). Dg. porúch p. teda identifikuje osoby so subjektívnými a objektívnymi príznakmi
kognitívnych porúch, kt. však nie sú takého stupňa, aby oprávňovali dg. demencie.
Poruchy p. a kognície súvisiace so starnutím treba odlíšiť aj od iných dg. klasifikácií. Najčastejšie
pouţívaná klasifikácia MKCH-10, vyhradzuje pre poruchy p. dve poloţky: ,,stredne ťaţké kognitívne
poruchy`` a kognitívne poruchy súvisiace s vekom. Dg. prvej kategórie oprávňujú len len prípady, pri
kt. sa zistí prítomnosť choroby al. stavu, o kt. je známe, ţe vyvolávajú dysfunckiu mozgu. Ich
prevalencia je len ~ 4 %. V DSM-IV (American Psychiatric Association 1994) sa poruchy kognície
súvisiace s vekom definujú ako ,,objektívne identifikovaný pokles kongnitívnych funkcií“.
Medzi normálnym starnutím a demenciou je plynulý prechod. Drachman (1994) vyslovil názor, ţe
demencia by sa určite dostavila, ,,keby jedinec ţil dosť dlho“. V zmysle tejto teórie kontínua sa
porucha p. pokladá za stav medzi tzv. úspešným starnutím bez výraznejšieho kognitívneho deficitu
a demenciou, napr. Alzheimerovou chorobou. Istý stupeň porúch p. môţe postihovať väčšinu osôb >
50 r. U osôb > 65-r. je ich prevalencia 35 %. Pomocou samotných pamäťových testov sa zistila vo
veku 50 – 59 r. prevalencia 39 % a u osôb > 80-r. aţ 85 %. Iní autori uvádzajú len 15,8 %
prevalenciu porúch AAMI u 50 – 64-r. a 24,1 % u 65 aţ 79-r. osôb. Rozdielne údaje sú zrejme
podmienené o. i. nedostatočným rešpektovaním vylučovacích kritérií pri výbere probandov.
Výsledky testov však môţu ovlyvňovať aj ďalšie faktory, ako sú črty osobnosti, afektívny stav,
anxieta, stres, neurotické tendencie a i. vyšetrovaných.
Iniciálne ukladanie informácií do p. trvajúce niekoľko min aţ h odráţa zmenu sily synaptických
spojení. Dlhodobá p. však zahrňuje rast nových synaptických spojení medzi neurónmi. Tieto zmeny
indukuje dlhodobá potenciácia: dlhodobý vzostup sily synaptickej odpovede pozdĺţ neurálnej dráhy
po elekt. stimulácii. Najvýznamnejším neurotransmiterom pre tieto neuromodulačné efekty je
acetylcholín. Kognitívne zmeny v procese starnutia sa podobajú dysfunkcii frontálneho laloka.
Frontálny lalok sa spája s vykonávaním kognitívnych funkcií vyššej úrovne, ako je organizácia a
kontrola komplexných mentálnych procesov. Jeho lézie samy osebe však nezapríčiňujú amnéziu,
ako je to napr. v prípade lézií strednej časti temporálneho laloka al. diencefalu. Frontálne laloky sa
zúčastňujú na rozličných mentálnych procesoch, ako je priestorová a verbálna pracovná p.,
organizácia vybavovania procesov vyţadujúcich úmyselné mentálne úsilie a dočasná organizácia p.
Zdrojová p. sa spája aj s výkonným procesmi kontrolovanými frontálnymi lalokmi. Dysfunkciou
frontálnych lalokov sa vysvetľujú charateristiky predtým pripisované diencefalickej amnézii na
základe štúdií porúch p. spojených s Korsakovovým sy. V teste s rozpoznávaním tvárí sa zvyšuje
regionálny prietok krvi počas kódovania v ľavej prefrontálnej kôre a počas rozpoznávacej fázy v
pravom frontálnom laloku. U starších osôb so zhoršenou p. sa regionálny prietok krvi počas
kódovacej fázy nezvyšuje.
Počas starnutia sa výrazne zmenšuje hmotnosť mozgu, atrofujú gýry, dilatujú sa komory a nastáva
selektívna strata neurónov v jeho rozličných oblastiach. Význam týchto zmien pre správanie nie je
objasnený. Na vekových zmenách kognitívnych funkcií sa zúčastujú aj environmentálne faktory.
Najväčšia strata neurónov v priebehu starnutia sa zisťuje vo frontálnom laloku, ale aj v subkortikálnych štruktúrach, talame a bazálnych gangliách. Pokles počtu neurónov nie je drama-tický,
zisťuje sa však ich zmraštenie. Podobné zmeny sa vyskytujú u malých detí a pacientov s léziami
frontálneho laloka. Tieto oblasti sa vyvíjajú počas dospievania ako posledné a vo vyššom veku prvé
podliehajú involúcii. V súlade s tým sú aj poruchy p. pri starnutí.
Biela hmota mozgu – u dementných pacientov sa hyperintenzita bielej hmoty mozgu (HBH) spája s
väčšou poruchou verbálnych schopností a pozornosti, ako aj so spomalením mentálnych procesov.
Medzi HBH a pozornosťou, resp. rýchlosťou mentálnych procesov je u inak zdravých starších osôb

negat. korelácia. HBH má dôleţitú úlohu pre rozličné kognitívne funkcie, ako sú verbálne a
priestorové schopnosti, p., rýchlosť, aritmetické úkony a globálne kognitívne funkcie.
Niekt. autori nezistili zmeny kognitívnych funkcií spojené s HBH u zdravých starcov. Pokles sa týka
len pozornosti a funkcií frontálneho laloka, a to len pri výraznejších stupňoch HBH. Tieto poruchy v
starobe sa označujú aj ako sy. diskonexie frontálneho laloka. Charakterizuje ho vekovo podmienený
pokles pracovnej p. a i. jej aspektov, sprostredkovaných frontálnym lalokom.
Kognitívne zmeny pri starnutí sú variabilné a podmieňuje ich skôr ţivotný štýl, návyky, spôsob
stravovania a psychosociálne faktory, ako starnutie samo. Menšie bývajú poruchy p. u introvertných,
intelektuálne aktívnych a sociálne lepšie zabezpečených ľudí. Vyššie vzdelanie a kontinuálna
psychická aktivita majú ochranný vplyv proti starnutiu, pričom psychická aktivita môţe zmierňovať
nepriaznivé vplyvy spojené s nízkym stupňom vzdelania.
Primárna, sekundárna a pracovná pamäť – funkcie p. sa principiálne líšia podľa časovej periódy,
kt. sa p. týka. Prim. (krátkodobá) p. sa vzťahuje na uchovávanie informácií vo vedomom (conscious
awareness) na krátke časové obdobie. Sek. (dlhodobá) p. sa týka materiálu, kt. sa odstraňuje z
uvedomelého vedomia (conscious awareness), ale je vybaviteľný po dlhšom čase. Pojem príbuzný
termínu prim. p. je pracovná p., kt. sa však týka komplexnejšej kapacity pozornosti pre simultánne
ukladanie a spracúvanie informácií potrebných počas kognitívnych procesov.
Starnutie postihuje najmä sek. p. Prim. p. sa síce zachováva, ale výrazne býva postihnutá pracovná
p. Táto disociácia sa vysvetľuje tým, ţe na pracovnej p. sa zúčastňuje aj zloţka sek. p. Podľa
Baddeleyovho (1992) modelu, pracovná p. pozostáva z viacerých zloţiek: z ,,centrálnej výkonnej“ a
rozličných modalít špecifických vedľajších systémov (napr. ,,artikulačná slučka“, ,,vizuálnopriestorová schéma“) pre dočasné uchovávanie informácií. Pri starnutí sa špecificky zniţujú
centrálne výkonné zdroje, kým kapacita uskladňovania ostáva zachovaná.
Deklaratívna (explicitná) p. zahrňuje vedomé rozpomínanie na skutočnosti a informácie získané
učením. Nedeklaratívna (procedurálna, implicitná) p. opisuje p. týkajúcu sa naučených zručností al.
modifikovateľných kognitívnych operácií, kt. sa nedajú vyjadriť vedomím rozpomínaním, ale skôr
modifikovanou činnosťou. Jednoduché klasické podmieňovanie a fenomén primingu (nevedomej
identifikácie predtým získaných poloţiek) sa obyčajne zahrňuje do nedeklaratívneho systému. Podľa
Tulvinga a Schactera (1990) priming sám môţe pozostávať zo subsystémov: perceptuálna
reprezentácia system. Počas starnutia nastáva zhoršenie deklaratívnej a len min. zmeny
nedeklaratívnej p.
Deklaratívna p. sa ďalej delí na epizodickú a sémantickú p. Epizodická p. sa týka p. pre autobiografické príhody vo vzťahu k jednotlivým časovým súvislostiam. Tento typ p. postihujú beţné
pamäťové testy voľného vybavovania, vybavovania a rozpoznávania podnetov. Špeciálnym
prípadom epizodickej p. je zdrojová (kontextová) p.: rozpomínanie na zdroj získaných informácií
(napr. pri kt. sa zapamätáva situácia týkajúca sa určitého faktu al. poloţky). Sémantická p. zahrňuje
všeobecné znalosti o svete nesúvisiace so špecifckými situáciami učenia. Starnutie postihuje najmä
epizodickú p., kým sémantická p. je postihnutá, len v prípade, ţe sa úlohy týkajú nielen p., ale aj
spracovania koncepcií a záverov. Vekové rozdiely sa zistili aj pri zdrojovej p..
Tulving (1995) navrhol model konvergencie koncepcií procesov p. spolu s koncpeciami
mnohopočetných pamäťových systémov. Vzťah medzi pamäťovými systémami sú procesovo
špecifické. Kódovanie prebieha sériovým spôsobom (od perceptuálnych systémov reprezentácie
cez sémantickú k epizodickej p.), rozdielne systémy sú navzájom závislé. Po kódovaní sa v
rozličných systémoch ukladajú paralelne rozdielne druhy informácií o tej istej udalosti. Táto
informácia je vybaviteľná z kaţdého systému p. nezávisle od ostatných systémov.

Často sa uvádzajú vekovo podmienené rozdiely medzi zmenami kognitívnych procesov týkajúce sa
,,fluidnej inteligencie“ a ,,kryštalizovanou inteligenicou“. Fluidné funkcie zahrňujú funkcie, kt. sú
potrebné pre nové učenie, induktívne myslenie a rýchlosť spracovania. Pokles týchto funkcií v
priebehu starnutia je známy. Kryštalizované funkcie, kt. operujú s predtým získanými informáciami,
všeobecné znalosti a chápavosť sa zachovávajú do pokročilého štádia staroby. Uvádza sa napr., ţe
miery ,, múdrosti“ (,,správneho úsudku a schopnosti poradiť v dôleţitých, ale neurčitých otázkach
ţivota“) nie sú v starobe porušené. Rozdiely medzi fluidnou a kryštalizovanou p. súvisí s disociáciou
medzi epizodickou a sémantickou p.
Pomocou pozitrónovej emisnej tomografie (PET) a funkčnej jadrovej magnetickej rezonancie (MRI)
sa dokázalo, ţe ústredím pracovnej p. je stredná časť prefrontálnej kôry. Týmito zobrazovacími
metódami sa dá znázorniť aktivácia prefrontálnej kôry pri momentálnom vybavovaní vecí z p.
Rozličné úlohy si vyţadujú aj účasť iných mozgových oblastí uloţených dorzálnejšie, pri primátoch
je však vo všeobecnosti pri vybavovaní spomienok vţdy zaangaţovaná prefrontálna kôra. Lézie
dorzolaterálnej časti prefrontálnej kôry majú za následok zníţenú schopnosť monitorovania
psychických procesov.
Prefrotnálna kôra je organizovaná vo forme oblastí, v kt. sa dočasne ukladajú informácie o
rozličných senzorických doménach: jedna z nich slúţi pre priestorové podnety, iná pre vzhľad
objektu, príp. jeho iné vlastnosti. Niekt. oblasti mozgu počas testov stimulujúcich pracovnú p. pre
vizuálne detaily a lokalizáciu sú aktívnejšie.
Podľa Baddelyho (1974) má pracovná p. hierarchickú štrukútru, v kt. ,,výkonný systém“
v prefrontálnej kôre prideľuje prostriedky na spracovanie separátnych ,,vedľajších“ zásobníkov
verbálnych a priestorových informácií. Zásobníky p. sú uloţené pp. za prefrontálnou kôrou. V
tradičnom modeli mozgu.
Spracúvanie informácií v kognitívnej psychológii opisuje ľudskú p. v pojmoch spracúvania operácií:
kódovanie, ukladanie a vybavovanie. Teória zaloţená na kognitívnej neuropsychológii rozlišuje
rozdielne systémy p. Táto teória vychádza z funkčnej disociácie medzi doménami p. pozorovanými
pri léziách ľudského mozgu a v experimentálnych zvieracích modeloch. Najvýznamnejšie sú rozdiely
medzi deklaratívnym a nedeklaratívnym (procedurálnym) a medzi sémantickým a epizodickým
systémom p. Poruchy p. vysvetľujú tieto teórie: 1. porucha metapamäte (poruchy pouţívania
stratégie a monitorovania p.); 2. ochudobnenie sémantického kódovania (následkom problémov s
chápaním reči); 3. porucha úmyselného vybavovania na rozdiel od automatického, nevedomého
rozpomínania; 4. zníţené spracúvanie zdrojov následkom zníţenej kapacity pozornosti al.
spomalenia kognitívnych procesov. Ani jedna z nich nevysvetľuje poruchy p. spojené so starnutím,
kt. sa týkajú najmä úloh vyţadujúcich spontánne vôľové vybavovanie, kým úlohy zahrňujúce
silnejšiu vonkajšiu podporu (rekogníciu), postihuje proces starnutia menej.
Zistilo sa, ţe deklaratívna p. závisí od integrity štruktúr strednej časti temporálneho laloka (MTL),
vrátane hipokampu a priľahlej kôry (entorinálna, peririnálna a parahipokampová kôra). MTL nie je
konečným miestom uchovávania p., ale operuje obmedzený čas konsolidujúc pamäťové stopy,
spájajúc rôzličné neokortikálne štruktúry zúčastňujúce sa na reprezentáciách p.
Ďalšou štruktúrou dôleţitou pre p. je diencefalón, so špeciálnou úlohou pre mediálny talamus, ncl.
anterior thalami, ncl. mediodorsalis thalami a spojenia s lamina medullaris interna.
V priebehu starnutia nastáva v hipokampe postupný zánik neurónov (u 80-r. jedincov je to ~ 20 – 30
%), pričom zvyšné neuróny vykazujú patol. zmeny (senilné plaky a neurofibrilárne zhluky). Atrofiu
MTL a hipokampu v starobe sa potvrdili aj pomocou MRI.
Poruchy p. v starobe sú aspoň sčasti podmienené dysfunkciou hipokampu. Vekový pokles p.
koreluje so zmenami EEG vo frontálnej a temporálnej oblasti. Pomocou MRI sa dokázala atrofia

MTL a hipokampu, preto sa pokladajú za anat. substrát porúch p. v starobe. Zmeny v hipokampe pri
normálnom starnutí však nie sú degeneratívne, ale selektívne a zahrňujú deterioráciu, konzerváciu,
ako aj funkčnú kompenzáciu. Zmenšený objem hipokampu je skôr dg. kritériom Alzheimerovej
choroby a u pacientov s touto chorobou koreluje s výkonnosťou deklaratívnej p. Ani v entorinálnej
kôre nenastáva počas normálneho starnutia výraznejšia strata neurónov, aká sa pozoruje pri
Alzheimerovej chorobe.
V starobe nastáva zníţenie oxidačného metabolizmu v mozgu v pokoji a zhoršenie výsledkov testu
epizodickej p., čo dokazuje poruchy epizodickej p. pri postihnutí hipokampu a talamu. V súlade sa
zistili zníţený regionálny prietok krvi hipokampom a prednou časťou cingulátovej kôry počas
kódovacej fázy testu s rozpoznávaním tvárí.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dg. kritériá poklesu kognitívnych funkcií pri starnutí (Pracovná skupina Medzinárodnej psychogeriatrickej
spoločnosti v spolupráci so SZO (Levy 1994)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Údaj pacienta al. spoľahlivého informátora, o tom ţe sa zníţili kognitívne funkcie.
2. Začiatok zníţenia je pomalý a trvá min. 6 mes.
3. Ťaţkosti týkajúce sa niekt. z týchto oblastí: pamäť a účenie; pozornosť a koncentrácia; myslenie (napr.
riešenie problémov, abstrakcia; reč (napr. chápanie, nachádzanie slov); vizuálno-priestorové funkcie).
4. Abnormality pri vykonávaní kvantit. kognitívnych hodnotení (napr. neuropsychologické testy al. hodnotenie
mentálneho stavu) pre kt. sú k dispozícii vekové a vzdelanostné normy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Neurónové procesy uplatňujúce sa pri činnosti pracovnej p. sa sledovali pomocou MRI. Zistilo sa, ţe
zvýšená aktivita neurónov sa spája so zvýšenou spotrebou kyslíka, z čoho sa dalo usudzovať na
zvýšenú činnosť príslušných oblastí mozgu.
Počas testu rozpoznávania obrazov zariadenie MRI bombarduje mozog probanda rádiofrekvenčnými vlnami, kt. excitujú v krvnom riečisku atómy vodíka emitujúce signály. MRI potom
transformuje tieto elektromagnetické signály do farebne kódovaných máp znázorňujúcich spotrebu
kyslíka v celom mozgu.
Pracovná pamäť – je kapacitne obmedzený, krátkodobý sklad priebeţne uloţených relevantných
informácií, kt. prijímame, keď sa snaţíme pochopiť myšlienku, sledovať predtým stanovený plán
činnosti al. si zapamätať telefónne číslo. Keď si spomenieme na dajaké meno, táto informácia sa
dočasne kopíruje z dlhodobej do pracovnej p.
Psychol. štúdie dokázali, ţe pracovná p. je dôleţitá pre schopnosť myslenia a rozhodovania
spočívajúce na zapamätaných pojmových informáciách.
Prototypovým testom pracovnej p. je test oneskorenej voľby (delayed choice). Proband oznamuje,
kde predtým videl špecifický signál, po istom čase čakania. Signálom pre zviera al. probanda bol
špecifický engram, kt. predtým videl po istom čase čakania. Opici sa napr. umoţňuje voľba medzi 2
nádobami v rozdielnej polohe, pričom sa odmení za ukázanie nádoby, v kt. predtým videla uloţenú
potravu. Úloha neposkytuje kľúč pre správnu odpoveď v čase testu, takţe opica sa musí spoľahnúť
na svoju spomienku správneho umiestenia. Pri podobnej ponuke sa odmeňovalo zviera za
rozpamätaní sa na obraz, kt. sa jej ukázal ako terč na začiatku.
Činnosť mozgu pri pracovnej p. sa v 60. r. začala študovať pomocou elektród aplikovaných do
jednotlivýách neurónov opičích mozgov. Metódas mala svoje obmedzenie. Hoci opičí mozog sa z
anat. hľadiska veľmi podobá ľudskému, správanie zvierat je oveľa jednoduchšie a je-ho
porovnávanie s ľudským myslením problematické. Pri chýbaní reči sa musia zvieratá dlho trpezlivo
trénovať. Registrácia činnosti mozgu pomocou
elektród je u ľudí navyše neprijateľná z etického
hľadiska. Preto sa sledujú následky úrazov, choroby

a th. chir. výkonov s poškodením jednotlivých oblastí mozgu na jeho činnosť. Pacienti však majú
rôznu anamnézu a ich morfológia mozgu je individuálne variabilná, takţe interpretácia týchto klin.
dát je ťaţká.
Na začiatku 90. r. sa začala vo výskume p. pouţívať pozitrónová emisná tomografia (PET
skenovanie). Pomocou tejto metódy sa dokázalo, kt. oblasti ľudského mozgu sú najaktívnejšie pri
plnení rôznych úloh, ako je počúvanie reči. Pri PET je však vyšetrovaný vystavený rádioaktívnemu
ţiareniu tracera a pri udrţovaní rádioaktívnych dávok na prijateľných hodnotách sa môţu pouţívať
len techniky umoţňujúce rozlišovať oblasti mozgu s Ø len niekoľko cm. Počas testov s oneskorenou
voľbou je navyše PET skenovanie príliš pomalé, aby rozlíšilo aktivitu neurónov terča udrţovaného v
p. a aktivitu, kt. nasleduje niekoľko s po rozpoznaní terča.
Tzv. funkčná MRI je schopná rozlíšiť polohu aktívnych neurónov (Ø 2 mm) a je dostatočne rýchla na
štúdium aktivity pred rozpoznaním signálu na obrazovke a po ňom.
Mozog ako počítač – schopnosť prenášať a odovzdávať prvky skúsenosti v čase je osobitnou
vlastnosťou biosystémov. Isté prvky p. však má aj anorg. príroda (p. kryštálov). Porovnanie
ľudského mozgu s počítačom akceptuje filozofická i počítačová vedecká komunita. Pri modelovaní a
napodobovaní ľudskej inteligencie však treba zodpovedať viaceré otázky, ako sú: 1. aký je spôsob
ukladania a vybavovania informácií v mozgu; 2. aké fyz. jednotky vyjadrujúce prvky informácií
uloţené v mozgu (časti molekúl, synaptické spojenia, celé bunky, bunkové obvody); 3. aký je
adekvátny spôsob kódovania a metódy ukladania pri neurónovej podpore ľudských schopností; 4.
aká je kapacita p. a jej výkonnosť; 5. koľko potrebuje vedieť robot aby konkuroval jednému človeku
a i.
Kapacita ľudskej p. sa však nedá vyjadriť v mipoch a megaflopoch. Vyjadruje sa skôr synaptických
operácií/s. Mozog je však vysoko redundantným systémom. Z faktu, ţe jestvuje veľký počet synapsií
nevyplýva, ţe všetky sú súčasťou kapacity p.
Spotreba energie mozgom – pomer celkovej spotreby energie mozgom/s a spotreby energie
jednotlivými zákl. operáciami udáva max. počet zákl. operácií/s. Celková spotreba energie mozgom
je ~ 25 watt. Pri výpočtoch sa však pouţíva hodnota 10 watt.
Nervová bunka má pokojový potenciál – na jej vonkajšej strane je napätie 0 V, vnútri bunky ~ –60
+
mV. Extracelulárne je viac iónov Na ako vnútri bunky, pričom chem. koncentračný gradient
+
prispieva ďalšími 50 mV k voltáţi pôsobiacej na ióny Na , teda celkove ~ 110 mV. Po prechode
+
nervového vzruchu sa následkom vtoku iónov Na nakrátko zvýši vnútorná voltáţ nad 0 V.
2

Membrána nervovej bunky má kapacitanciu 1 mF/cm , takţe kapacitancia pomerne malej plochy 30
2
m Ranvierovho zárezu 3 × 10-13 F. Internodálna oblasť je dlhá ~ 1 000 m, 500-krát dlhšia ako 2
m Ranvierov zárez, ale vzhľadom na kapacintanciu myelínovej pošvy, kt. je ~ 250-krát niţšia na
mm al. 2-krát vyššia ako kapacitancia uzla. Celková kapacitancia jedotlivých uzlov a internodálnej
2
štrbiny je teda 9 × 10–13 F. Celková energia v J sa udrţuje takýtmo kapacitorom s 0,11 V je ½ V ×
–13
–15
C, al. ½ × 0,112 × 9 × 10 , t. j. 5 × 10 J. Pri prechode nervového vzruchu sa kapacitor vybíja a
–15
znova nabíja, spotrebujúc 5 × 10 J.
15

Mozog s kapacitou 10 W môţe vykonávať aţ 2 × 10 takýchto Ranvierových operácií/s. Väčšie
myelinizované i nemyelinizované vlákna spotrebúvajú viac energie. Celkovú spotrebu energie
zvyšujú aj ďalšie neidentifikované faktory, takţe počet Ranvierových operácií je nadsadený.
Na prenos Ranvierovej operácie (1-mm skoky) do synaptických operácií musíme poznať priemernú
vzdialenosť medzi synapsiami. Keďţe človek je schopný rozpoznať obraz za ~ 100 ms, čo môţe
trvať nanajvýš 100 ms oneskorení v synapsiách, za tento čas prejde jeden signál 100 mm (z oka
späť do záhlavného mozgu). Keď pritom signál prejde 100 synapsiami, sú synapsie od seba
vzdialené 1 mm a 1 synaptická operácia trvá pribliţne 1 Ranvierova operácia. Synaptické i

Ranvierove operácie sú značne nízkoúrovňové. Vyššie úrovňové analógové prídavné operácie sú
pp. výkonnejšie, takţe mozog je schopný vykonávať len ich menší počet.
Celkovú výpočtovú kapacitu mozgu obmedzujú rozličné faktory, ako je schopnosť viesť nervové
vzruchy z jedného miesta mozgu na druhé. Šírenie nervového vzruchu na vzdialenosť 1 mm
vyţaduje ~ 5 × 10 – 15 J. Keďţe celková spotreba energie v mozgu je ~ 10 W, nervové vzruchy sa
15
môţu hromadne šíriť rýchlosťou max. 2 × 10 mm/s. Pri zhohľadnení vzdialenosti medzi synapsiami
sa dá odhadnúť koľko synaptických operácií/s je mozog schopný vykonať. Tento odhad je len o
niečo menší ako odhad zaloţený na súčine odhadovaného počtu synapsií a priemernej frekvencie
výbojov, a o dva rády vyšší ako odhad zaloţený na funkčných odhadoch výpočtovej kapacity
13
16
sietnice. Hrubý odhad mozgovej výpočtovej kapacity je 10 aţ 10 operácií/s.
Predpokladá sa, ţe človek bude čoskoro schopný utvoriť hardvér dostatočne výkonný na
vykonávanie takých rýchlych operácií ako ľudský mozog. V IBM Yorktowne sa uţr. 1991 vybudoval
12
mohutný paralelný multiprocesor s hrubou výpočtovou kapacitou 10 operácií s pohyblivými
rádovými čiarkami/s: TF-1. Problém bude spočívať skôr vo vypracovaní softvéru.
20

Odhaduje sa, ţe v priebehu ţivota sa prevedie v ľudskom mozgu 10 bitov. Ak je počet synapsií v
13
15
15
mozgu 10 aţ 10 , jedna synapsia je schopná previesť niekoľko bitov. Pri počte ~ 10 synapsií
16
operujúcich rýchlosťou ~ 10 impulzov/s je to ~ 10 synaptickýchoperácií/s.
Porovnanie ľudského mozgu s počítačom akceptuje filozofická i počítačová vedecká komunita.
Kapacita ľudskej p. sa však nedá vyjadriť v mipoch a megaflopoch. Vyjadruje sa skôr počtom
synaptických operácií/s. Mozog je však vysoko redundantným systémom. Z faktu, ţe jestvuje veľký
počet synapsií nevyplýva, ţe všetky sú súčasťou kapacity p.
Ľudia sú schopní zapamätať si ~ 2 bity/s, a to nezávsle od druhu podnetu (vizuálny, verbálny,
hudobný), počas celého ţivota je to vyše 109 bitov, t. j. niekoľko stoviek MB.
Najväčším obmedzením kapacity mozgu je propagácia signálu. Keď budú vrátkové obvody
rýchlejšie, menšie a lacnejšie, hlavným problémom sa stane prenos signálu z jedného vrátkového
obvodu na druhý. Mozog nemusí spracúvať nervový vzruch, kt. nenesie informáciu z jednej
synapsie na druhú a na propagáciu nervového vzruchu vyuţívajúcu elektrochemickú technológiu
mozgu potrebuje energiu. Namiesto merania počtu synaptických operácií za 1 s moţno teda merať
celkovú vzdialenosť, kt. musia prekonať spoločne všetky nervové vlákna za 1 s, t. j. celkovú
vzdielanosť nervových impulzov/s.
Ďalší prístup spočíva v odhade výpočtovej kapacity sietnice a násobení výsledku faktorom
vyjadrujúcim koľkokrát je mozog väčší ako sietnica. Výstup zo sietnice – n. opticus odvádza vlákna z
gangliových buniek sietnice, kt. vykonávajú výpočty okolia centra (center surround computations).
Typická operácia tohto druhu vyţaduje ~ 100 analógových operácií a uskutočňuje sa ~ 100-krát/s,
výpočet výstupu axónov kaţdej gangliovej bunky vyţaduje ~ 10 000 analógových operácií/s. V n.
opticus je ~ 1 milión axónov, takţe sietnica ako celok vykonáva ~ 1010 analógových operácií. V
10
12
sietnici je ~ 108 nervových buniek, kým v mozgu 10 -10 nervových buniek (mozog je ~ 100 aţ
12
14
10 000-krát väčší ako sietnica). Z toho vyplýva, ţe mozog je schopný vykonávať ~ 10 –10
operácii za 1 s.
Zdrojom dôleţitých informácií sú pokusy na opiciach s elektródami implantovanými do mozgu. Nimi
sa snímajú v ms-intervaloch odpovede na podnety a odmeny. Sídlom pracovnej p. je najmä
prefrontálna kôra, kt. má spojenia skoro so všetkými oblasťami mozgu spracúvajúcimi senzorické
informácie. V porovnaní s opicami je u ľudí oveľa rozvinutejšia. Opice, kt. stratili niekt. časti
prefrontálnej kôry si zachovali dlhodobú p., vykonávajú testy s oneskorenou voľbou veľmi zle.
Podobne postihnutí ľudia trpia zníţenou pozornosťou a schopnosťou plánovať.

Odpovede buniek prefrontálnej kôry, a tým pracovnú p. ovplyvňujú dopamínové receptory neurónov
v prefrontálnej kôre. Podávanie antipsychotík má za následok špecifické zmeny počtu dvoch
rozdielnych receptorov dopamínu v tejto oblasti. Pri schizofrénii sa zisťujú zmeny tejto oblasti.
Prefrontálne neuróny sú najaktívnejšie, keď si má zviera spomenúť, kde videlo podnet.
Organizmy vnímajú a reagujú skôr na podnety významné pre ich obvyklé potreby ako na irelevantné
podnety. Prefrotnálna kôra je zodpovedná za sústredenie pozornosti. Dopamín vo frontálnom laloku
reguluje tok informácií prichádzajúcich doň z iných oblastí mozgu. Pokles obsahu dopamínu vo
frontálnom laloku má za následok zníţenie schopnosti zapamätávania.
Sociálna pamäť – je významovo dvojznačný pojem, kt. môţe označovať: 1. to čo si pamätá (t. j.
aktualizuje v podobe spomínania) indivíduum, pokiaľ obsahom tejto p. sú sociálne javy, procesy,
udalosti (sociálna p. indivídua); 2. to, čo si pamätá, na čo rozpomína a čo pouţíva dajaké
spoločenstvo (sociálna p. skupiny, národa, kultúrneho okruhu, príp. ľudstva).
Je jedinečnou vlastnosťou biosystémov prenášať z generácie na generáciu elementy minulých
skúseností. Prítomnosť je závislá od minulých skúseností a je ich odrazom. Ľudské kolektívy,
skupiny, sú v pravom slova zmysle ţivé, dymamické systémy. Podobne ako indivíduá prenášajú
svoju históriu z generácie na generáciu pouţívajúc aparát neurobiol. mechanizmov príbuzný p. Ţivé
skupiny však pritom pouţívajú iné mechanizmy zaznamenávania a usklad-ňovania infomrácií.
V priebehu ľudských dejín sa radikálne zmenili metódy registrácie a ukladanie skúseností skupín. V
dávnej minulosti ľudia ţijúci v skupinách odovzdávali skúsenosti z generácie na generáciu orálnou
tradíciou (ústnym podaním (orálna tradícia) – a sociokulturálnymi postupmi – jazykom, umeniami,
náboţenstvom, pravidlami, zákonmi – kt. odráţali minulosť – a s kaţdou generáciou sa minulá p.
modifikovala, vylepšovala a menila prítomnou skúsenosťou. S vývojom písanej reči prechádzali
infomrácie generáciami účinnejšie. Zrýchlil sa socio-kultúrny pokrok, umoţnilo sa účinnejšie
odovzdávanie ponaučení z minulosti (dobro a zlo) ,,rozpomínanie“ na minulosť. ,,Mozog“ ľudstva –
kniţnice sveta – udrţovali pri ţivote ,,civilizáciu“ v najtemnejších dobách – a aj keď generácia po
generácii nezaznamenali v urči-tých historických obdobiach pokrok tejto p. – informácia sa pre
ľudstvo nestratila.
Zavedenie kníhtlače bolo ďalším pokrokom pri uchovávaní a odovzdávaní informácií. Knihy sa stali
dostupné všetkým. Do kníh sa ukladali všetký druhy informácií – umelecké, vedecké, sociálne
štúdie. V priebehu ľudského ţivota sa dajú absorbovať skúseností nahromadené tisícmi generácií.
Sme prvou generáciou novej éry zaznamenávania, uchovávania a prenosu informácií – éry
elektronických médií – pások, fotografií, videí, filmov – pomocou kt. sa skúsenosti ľudstva stávajú
nesmrteľnými. Elektronické médiá umoţňujú jedinenčnú a rozmanitú formu odovzdávania p.
indivíduí, rodín, komunity a spoločnosti z generácie na generáciu. Ľudstvo má nádej, ţe si lepšie
uchová spomienky na hrôzy vojen, násilia, zanedbávania, zneuţívania, hladu, mizogýnie a otroctvo
ap. a nebude odkázaná na veteránov vojny, po smrti kt. ľudstvo ponaučenia vţdy ľahko upravovali,
modifikovali, prekrúcali a nakoniec s tragickými následkami rýchlo zabúdali, takţe smutná história sa
opakovala. Generáciami prechádzali len niekt. prvky skúsenosti z vojen – hrdinstvo jednotlivcov,
úspechy národov, no emocionálne spomienky na vojnu – nenávisť, násilie, úmrtia a straty – sa
transformovali, menili a často aj zabúdali. Veľký význam pre ,,emocionálnu“ p. majú najmä tvoriví
umelci, ,,svedomie národa“, kt. elektronické médiá otvárajú ďalšie moţnosti. Najmä dokumentárny a
umelecký film a video umoţňujú uchovať fakty a pôsobiť aj na emócie.
Zo sociol. hľadiska sa sociálnou p. prvý systematicky zaoberal M. Halbwachs v prácach Les cadres
sociaux de la mémoire (1925) a Mémoire et societé (1949), v kt. ukázal, ţe p. nie je mechanickou
schopnosťou registrovať prebiehajúce javy, konzervovať dojmy, pozorovať al. idey, ale ţe spočíva v
kontinuálnej rekonštrukcii minulosti pamätajúcim si a spomínajúcim subjektom. Táto rekonštrukcia
môţe podľa Halbwachsa prebiehať len vďaka tomu, ţe človek patrí k určitej spoločenskej skupine,

kt. utvára spoločenský rámec (cadre social) kaţdého procesu pamätania, ţe patrí k triede, národu,
strane, cirkvi al. inej skupine, s kt. sa identifikuje. Zmena skupinovej príslušnosti preto nevyhnutne
znamená aj ,,rekonštrukciu“ spomienok. Špecifickosť rôznych sociálnych skupín v rôznych
historických epochách pôsobí na rozsah a charakter skupinovej p. U Halbwachsa ide teda o
sociálnu determináciu individuálnej p. P. L. Berger ukázal, ţe indivíduum v kaţdej jednotlivej
významnejšej etape svojho ţivota ,,novo píše“ svoj ţivotopis, ako odlišne kladie dôkraz, ako
vytesňuje určité udalosti a i. zakladá do odlišných kontextov atď., bez toho aby vedome podvádzal
al. kamufloval.
Obsahom sociálnej p. sú podľa estón. filozofa J. Rebanea: 1. vedenie v najširšom zmysle (vrátane
návykov a zručností); 2. logická štruktúra myslenia (vrátane mat. procedúr); 3. sociálne hodnoty.
Sociálna informácia sa fixuje a odovzdáva najmä prostredníctvom znakových a ďalších
oznamovacích systémov. Nositele sociálnej informácie sú aj výrobné prostriedky a spoločné
výsledky práce, teda ,,materiálna kultúra vcelku“ a systém spoločenských vzťahov. Existencia
fixovanej prenášanej a aktualizovanej sociálnej p. je predpokladom rozvoja vedenia všeobecne a
vedy osobitne, tradície a historického vedomia. Pojmy sociálna p. a historické vedomie sa nekryjú,
historické vedomie je však podmienené existenciou sociálnej p. ako kumulovanej a aktualizovanej
informácie o minulých sociálnych udalostiach, kt. sa z určitej perspektívy a najmä určitej sociálnej
potreby, resp. funkcie javia ako historicky relevantné al. irelevantné. Obsahy sociálnej p. sa vţdy
znova aktualizujú al. vytesňujú, pričom procesy aktualizácie a vytesnenia sú interpretačnými
procedúrami, závislými od ľudských potrieb a aktivít. Súvisiaci pojem tradícia sa ďalej asociuje s
pojmami modernosť, konzervativizmus, pokrok, regres atď.
pamäť počítača – [angl. memory] jednotka →počítača, kt. tvoria elekt. obvody al. zariadenie schopné
dlhodobo uschovávať údaje a programy, umoţňujúce údaje z počítača (v počítači) zaznamenávať a
čítať.
Z konštrukčného hľadiska sa p. delia na statické a dynamické. Pri statickej p. sa pamäťové médium
voči záznamovému a čítaciemu zariadeniu nepohybuje. Príkladom sú feritové a polo-vodičové p.
Skladajú sa z pamäťových buniek, kt. sú usporiadané do pamäťovej matice. Majú vysokú
vybavovaciu rýchlosť, preto sa najčastejšie pouţívajú na vnútorné p., s kt. komunikuje operační
jednotka počítača. Obvykle sa vyskytujú typy RAM (Random Access Memory), s náhodným
výberom na čítanie i zápis, a ROM (Read Only Memory), s pevne vloţeným obsahom a s náhodným
výberom na čítanie. Pri dynamickej p. sa pamäťové médium pohybuje voči záznamovému a
čítaciemu zariadeniu. Obvykle sa pouţíva ako vonkajšia p. Príkladom sú magnetické pásky,
magnetické disky, optické disky. Dynamické p. sú aj polovodičové p., v kt. treba cyklicky obnovovať,
regenerovať údaje; z pohľadu pohybu však ide o statickú p.
Podľa závislosti uschovávania údajov na médiu od prítomnosti energetického zdroja sa p. delia na
energeticky závislé a nezávislé. V energeticky závislých p. sa pri vypnutí napájacieho zdroja energie
všetky údaje vynulujú, a tým stratia; sem patria najmä feritové p. V energeticky nezávislých p. sa pri
vypnutí napájacieho zdroja energie údaje zaznamenané na médiu nevynulujú. Pri náhlej poruche
zdroja sa však môţu niekt. údaje porušiť; patrí sem najmä magnetická páska, megnetický disk,
optický disk, permanentné feritové p.
Vzhľadom na architektúru počítača sa rozlišujú p. vnútorné a vonkajšie. Vnútorná polovodičová p.
(pracovná p., RAM) je rýchla, sú v nej uloţené údaje a programy, a kt. operačná jednotka (procesor
počítača) bezprostredne a často potrebuje a aktuálne spracúva. Vonkajšia p. obsahuje údaje a
programy, kt. sa práve nespracúvajú v operačnej jednotke počítača; má o mnoho väčšiu kapacitu, je
však pomalšia, má dlhší vybavovací čas a je podstatne lacnejšia ako vnútorná p. Tvorí ju pruţný
disk al. magnetická páska. Pruţný disk (→disketa, floppy disk, flexidisk) kruhová platňa s
nanesenou magnetickou vrstvou. Vkladá sa do jednotky pruţného disku, kt. naň zaznamenáva al. z

neho číta údaje. Má rozmery 3,5“ (3,5 palca) a 5,25“. V súčasnosti sa uţ nepouţíva. Jeho
kapacita bola 360 kB aţ 1,44 MB. Pevný disk (hard disk) je kruhová platnička z magnetického
materiálu s veľkou kapacitou, rádovo stovky MB.
Kapacita p. sa meria v bajtoch (kilo-, mega-, a gigabajtoch). Mikropočítače majú zvyčajne pracovnú
p. max. 64 kB, osobné počítače 512 kB aţ niekoľko MB a tzv. Winchester (obsol.) v sálových
počítačoch niekoľko GB.
PAMBA – skr. kys. p-aminometylbenzoová,
aminobenzoová. Má podobné vlastnosti ako

syntetické antifibrinolytikum; →kyselina
-aminokaprónová (EACA).

p-

2-PAM chlorid – skr. pralidoxímchlorid.
®

Pamedon(e) – narkotické analgetikum; →dipipanón.
®

Pameion – narkotické analgetikum; →dipipanón.
®

Pamelor (Sandoz) – antidepresívum; →nortriptylínhydrochlorid.
pamidronát dvojsodný – C3H9NNa2O7P2, 3-amino-1-hydroxypropylidén-1,1-bisfosfonát, APD,
AHPrBP;
dvojsodná
soľ
→kyseliny
pamidrónovej,
syn.
kys.
3-amino-1-hydroxypropylidén)bisfosfónovej, C3H11NO7P2, Mr 235,07; bisfosfonát II. generácie (Aminomux®). Inhibuje
resorpciu kostí a blokuje aktivitu osteoklastov. Inhibuje fenotyp transformácie al. terminálnu
diferenciáciu proosteoklastov s min. toxickými účinkami. Viaţe sa pevne na preformované kostné
povrchy, kde bráni resorpčnej aktivite osteoklastov, pôsobí cytotoxicky na osteoklasty a interferuje s
prekurzormi osteoklastov. Podáva sa inj. i p. os, intermitentne. Je účinnejší ako bisfosfonáty I.
generácie. Odporúča sa pri malígnej hyperkalciémii, metastázach karcinómu prsníka do kostí
a Pagetovej chorobe. Jeho podávanie pri osteoporóze nie je ešte overené. Nepriaznivý účinok na
kostnú dreň nie je výrazný. Má však aj cytotoxický účinok na osteklasty a obmedzuje ich vstup do
kosti, čím bráni vzniku hyperkalciémie vznikajúcej lokálnou resorpciou kosti (pri osteolytic-kých
metastázach), ako aj difúznou resoerpciou (vyvolanou účinkom peptidov s paratyreoi-dálnou
aktivitou uvoľňovaných z nádorov). Asi 80 % sa viaţe v kostiach, 20 % sa vylučuje v nezmenenej
forme močom. Eliminačný t0,5 z kostí je asi 300 d.
Indikácie – osteolýza nádorovej etiológie, Pagetova choroba, osteoporóza.
Kontraindikácie – precitlivnosť na prípravok, gravidita, laktácia, detský vek. Nepodávať ako inj.
bolus, nepodávať s inými bisfosfánátmi, ani inými antihyperkaliemickými látkami, s váp-nikom v
infúzii.
Nežiaduce účinky – pyretická reakcia, najmä v prvých d podávania, prechodná leukopénia
a lymfocytopénia, zápal ţily, do kt. sa liek podával. Pri perorálnej aplikácii iritácia ţalúdka. Môţe sa
prejaviť interferencia s kostným scintigrafickým vyšetrením.
Dávkovanie – nádorová hyperkalciémia: 30 – 60 mg raz/3 týţd. v infúzii fyziol. rozt. max. 15 mg/h.
Normokalciemickí pacienti s kostnými metastázami: na úvod sa podáva 120 mg v čiastkových
dávkach po 30 mg, ďalšie dávky 60 mg v mesačných intervaloch. Pagetova choroba: spočiatku 20
mg /d v 2-h infúzii počas 10 d, potom per os 250 – 600 mg/d. Pri osteoporóze sa podáva 150 mg/d
per os dlhodobo, spolu s preparátmi vápnika a vitamínu D.
®

Prípravok – Aredia .
®

Pamine (Upjohn) – metskopolamínbromid.
®

Pamisyl (Parke, Davis) – kys. aminosalicylová.
pamoát – skr. odporúčaná USAN 4,4,-metylénbis[3-hydroxy-2-naftoát].
®

Pamocil (Lancet) – antibiotikum; amoxicilín.

pamodlivka južná – Mantispa pagana, druh hmyzu z radu sieťokrídlovcov (Neuroptera).
®

Pamovin (Frosst) – anthelmintikum; pyrvíniumpamoát.
pampa – step na juhu Juţ. Ameriky.
pampiniformis, e – [l. pampinus viničový list + l. forma tvar] popínavý, vinúci sa.
pampinocele, es, f. – [l. pampinus viničový list + g. kélé prietrţ] pampinokéla, varikokéla.
pampinus, i, m. – [l.] viničový list.
®

Pamprin – diuretikum, obsahujúce pamabróm.
pamravcovité – Mutillidae. Čeľaď hmyzu z radu blanokrídlovcov. Známy druh je pamravec obyčajný
(Mutilla europaea), asi 1 cm dlhý, ţivo červeno, hnedo a čierno sfarbený, bezkrídly, s ostrým
ţihadlom. Je dravý. Pobehuje na výslnných cestách, najčastejšie v horských polo-hách. Samičky
vyhľadávajú hniezda čmeľov, samotárskych včiel al. ôs, kde znášajú vajcia.
®

Pamycon na prípravu kvapiek plv. liq. (Biotika) – Nemomycini sulfas 47,1 mg (= 33 mg bázy
neomycínu) + Bacitracinum zincicum 34 mg (= 2,5 kIU) + Natrii chloridum 80 mg +
Carbethopendeciniii bromidum 2 mg v 1 fľaštičke; lokálne kombinované antibiotikum; →neomycín;
→bacitracín.
®

Pamycon na prípravu sterilného roztoku plv. liq. (Biotika) – Neomycini sulfas 94,2 mg (zodpovedá
66 mg bázy neomycínu) + Bacitracinum zincicum 68 mg (t. j. 5 kIU) v 1 fľaštičke; lokálne
kombinované antibiotikum.
PAN – skr. polyarteriitis nodosa.
Pan – rod primátov zahrňujúci šimpanza a gorilu.
pan- – prvá časť zloţených slov z g. pás (pán) všetok.
panacea, ae, f. – [g. Panakeia, jedna z dvoch sestier, dcér Aesculapia, druhá bola Hygeia; panakeiá
liek] metóda pouţívaná na všetko, všeliek, domnelý univerzálny prostriedok alchy-mistov;
starodávna liečivá bylina al. jej šťava.
®

Panacef (Lilly) – cefalosporínové antibiotikum; →cefaklor.
panacén – silica, kt. sa nachádza vo všehoji ázijskom (Panax ginseng); obsahuje najmä
seskviterpény.
®

Panacid (Dainippon) – antiflogistikum; piroxikam.
®

Panacur (Hoechst) – anthelmintikum; fenbendazol.
®

Panadol cps. a tbl. (Sterling Health) – Paracetamolum; 500 mg v 1 cps., resp. v 1 tbl. al vrecku;
analgetikum, antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
®

Panadol Baby susp. (Sterling Health) – Paracetamolum 120 mg v 5 ml suspenzie; analgetikum,
antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
®

Panadol Extra tbl. (Sterling Health) – Paracetamolum 500 mg + Coffeinum anhydricum 65 mg v 1
tbl.; analgetikum, antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
®

Panadol Junior plv. (Sterling Health) – Paracetamolum 240 mg v 1 vrecku; analgetikum,
antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
®

Panadol Solubile tbl. (Sterling Health) – Paracetamolum 500 mg v 1 šumivej tbl.; analgetikum,
antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
®

Panafil – kombinovaný prípravok meďnatého komplexu chlorofylínu, papaínu a močoviny.

panagglutinabilis, e
→panaglutinabilný.

–

[pan-

+

l.

agglutinare

zhlukovať]

panagglutinatio, onis, f. – [pan- + l. agglutinare zhlukovať]
→panaglutinácia.
panagglutininum, i, n. – [pan- + l. agglutinare zhlukovať]
→panaglutinín.
panaglutinabilný – [panagglutinabilis] schopný aglutinovať všetky
typy krvného séra toho istého druhu, erytrocyty, kt. sa zhlukujú
po pridaní séra ktorejkoľvek krvnej skupiny.
panaglutinácia – [panagglutinatio] klamne pozit. aglutinácia pri
sérol. stanovenia (in vitro), v uţšom zmysle porucha určovania
krvných skupín hemaglutináciou vo všetkých testovacích
vzorkách. Príčinou p. môţe byť baktériová kontaminácia al.
prítomnosť pan(hem)aglutinínov v testovacích činidlách al.
vzorkách krvi, vyvolaných príslušnými antigénmi pri vrodených
membránopatiách al. tzv. kryptantigénmi nachádzajúcimi sa na
povrchu erytrocytov (panglutinujúce erytrocyty). P. vzniká aj pri
vyšetrovaní sér obsahujúcich chladové protilátky al. protilátky proti ubikvitárnym antigénom
erytrocytov (panaglutinujúce séra).
panaglutinín – [panagglutininum] aglutinín, kt. aglutinuje erytrocyty všetkých krvných skupín toho
istého druhu.
®

Panaldine – inhibítor agregácie trombocytov; →tiklopidín.
®

Panaleve (Leo) – antipyretikum; →acetaminofén.
panalgia, ae, f. – [pan- + g. algos bolesť] bolesť celého tela.
Panama Bark – quillaja, vnútorná vrstva kôry juhomamerickej rastliny Quillaja saponaria Molina,
Rosaceae, pestovaná v Hindustane. Obsahuje kys. quillajovú, quillajasaponín, sukrózu, tanín.
Pouţíva sa na výrobu saponínu, minerálnych vôd, šampónov a i.
®

Panamicin (Gramon) – antibiotikum; dibekacín.
panamín – syn. ormozinín, látka získaná zo semien Ormosia dasycarpa Jacks., Leguminosae.
panangiitis, itidis, f. – [pan- + g. ageinon cieva + -itis zápal] panangitída, súborný názov panarteritíd
a panflebitíd.
Panangiitis diffusa necrotisans – difúzna nekrotizujúca panangitída, s rozsiahlym postihnutím
krvných ciev.
panaquilíny – saponínové glykozidy, kt. sa vyskytujú v ginsengu; →Panax ginseng.
panaritium, i, n. – [l. pannus z g. pénos opuch + g. rheó tečiem] panarícium, hnisavý zápal na
článkoch prsta. Vyvolávaju ho najčastejšie stafylokoky al. zmiešaná infekcia. Prejavuje sa spočiatku
sčervenením, zdurením, pulzujúcimi bolesťami, opuchom. Th. – široká incízia, príp. s kontraincíziou,
drenáţ, imobilizácia.
Panaritium articulare – panarícium s postihnutím kĺbu.
Panaritium cutaneum – koţné panarícium s tvorbou povrchovej vezikuly s nadvihnutím epidermis.
Panaritium osseum – kostné panarícium.

Panaritium paraunguale – paraungválne panarícium, v nechtovom lôţku.
Panaritium subcutaneum – podkoţné panarícium.
Panaritium subunguale – podnechtové panarícium.
Panaritium tendineum, tendinosum – šľachové panarícium.
panarteriitis, itidis, f. – [pan- + l. arteria tepna + -itis zápal] panarteritída, polyarteritída, zápal
všetkých vrstiev steny tepny.
Panarteriitis nodosa →polyarteriitis nodosa.
panarthritis, itidis, f. – [pan- + g. arthron kĺb + -itis zápal] panartritída, zápal všetkých kĺbov, zápal
všetkých častí kĺbu.
®

Panasone (Norbrook) – glukokortikoid, antiflogistikum; →dexametazón.
®

Panasorb (Winthrop) – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofen.
panašovanie – výskyt farebných (bielych a zelených) úsekov na rastline pravidedlného tvaru ako
fenotypický prejav gen. zmeny plastidov (plastických mutácií, resp. mutácií plastónov).
panatrophia, ae, f. – [pan + atrophia] panatrofia, atrofia postihujúca mnohé časti; genera-lizovaná
atrofia.
®

Panatus (Krka) – antitusikum; →butamirát.
®

Panax – tonikum; →ginseng.
Panax ginseng C. A. MEY. (Araliaceae) – [g. panacea všeliek], všehoj ázijský, syn. P. schinseng
Nees, ţeňšeň. Trváca bylina s repovitým koreňom, 30 – 50 cm. vysokou
byľou a s päťpočetnými listami. Biele kvety dozrievajú na červené bobule.
Domáci v horách severo-vých. Číny a na Korei, pestuje sa v Číne, Korei,
na Sibíri a Japonsku. Zberajú sa korene 5 – 6-r. rastlín. Po usušení na
slnku sa lúpu (biely ţeňšeň), al. sa pred sušením zaparujú vriacou vodou
al. parou a potom sušia (červený ţeňšeň). Jestvuje amer., čínsky,
kanadský, kórejský a sibírsky ţeňšeň.
Panax ginseng

Droga Radix ginseng (červený – chong-sam, biely – pak-sam), obsahuje 2
– 3 % zmesi saponínov: panaxsaponín s aglykónom kys. oleanolovou, 6
ginsenozidov, kt. sa označujú aj ako panaxozidy A–F. Ich aglykónmi sú
steroidy 20-S-protopanaxadiol a 20-S-protopanaxatriol.lykónom. Ďalej obsahuje silicu panacén
(tvoria ho najmä seskviterpény) a kys. panaxovú (zmes karboxylových kys. – palmitovej, stearovej,
olejovej a linolovej), alkaloidy, škrob, sacharidy (sacharóza, glukóza, ramnóza, arabinóza a kys.
glukurónová), fytosteroly, pektíny, triesloviny, horčiny, ţivice, sliz, z vitamínov najmä B 1, B2 a C
a minerálne látky.
Vlastnosti: tonikum, roborans, stimulans, protektívum, metabolikum, anabolikum, antisklero-tikum,
antidiabetikum a imunoprotektívum. Pri vonkajšej aplikácii uľahčuje hojenie podporou granulácie a
epitelizácie. V Ázii sa pouţíva ako prostriedok na celkové zlepšenie zdrav. stavu a afrodiziakum. V
čín. spisoch z 1. stor. pred n. l. sa opisujú jeho účinky na ,,osvietenie mysle a zvýšenie múdrosti“, v
ruskom folklóre jeho stimulačné účinky a zvýšenie imunity. Pripisujú sa mu aj účinky zvyšujúce
telesnú a psychickú výkonnosť, redukujúce stres, vplyvom na nadobličky pôsobí vraj ako
,,adaptogén“. Býva dostupná vo forme nálevových vrecúčok al. extraktov, kombinovaných s
materskou včelou kašičkou. Podáva sa vo forme tct., extraktov, čajovín, práškov a tbl.; →ginseng.

panaxozidy A-F – saponínové glykozidy, kt. sa vyskytujú v ginsengu; aglykónom je pana-xatriol a
panaxadiol; →všehoj ázijský.
panaxsaponín – alkaloid, kt. sa nachádza sa vo všehoji ázijskom (Panax ginseng).
panaxozidy – syn. ginsenozidy; →Panax ginseng.
®

Panazon – antibiotikum podporujúce rast; →nitrovin.
panbronchitis, itidis, f. – [pan- + bronchitis] panbronchitída, zápal mnohých priedušiek.
pancardialis, e – [pan- + g. kardiá srdce] pankardiálny, týkajúci sa celého srdca, všetkých jeho
vrstiev.
pancarditis, itidis, f. – [pan- + g. kardiá srdce + -itis zápal] →pankarditída.
Pancarditis rheumatica – reumatický zápal celého srdca.
pancierové srdce – nem. Panzerherz, pericarditis calcarea.
pancierový karcinóm – franc. cancer en cuirasse, nem. Panzerkarzinom, terminálne štádium
neliečeného karcinómu prsníka. Obkolesenie postihnutej strany hrudníka rakovinovým pancierom
následkom regionálnej, lymfogénnej a intrakutánnej karcinomatózy.
®

Panclar (Lematte & Boinot) – psychotonikum; →demanylfosfát.
Pancoastov nádor – [Pancoast, Henry Khunrath, 1875 – 1939, filadelfský röntgenológ] syn. Hareho
sy., sulkus-tumor, sy. sulcus pulmonalis superior,syndroma Ciuffini, syndroma Pancoast-Tobias,
Tobiasov sy., periférne (apikálne) lokalizovaný karcinóm bronchu, kt. vychádza z horného pľúcneho
poľa.
Prejavuje sa progredujúcimi, intenzívnymi bolesťami v pleci a na ulnárnej strane ramena spojené so
senzorickým a motorickým deficitom a Hornerovým sy., a to následkom postihnutia koreňa C 8 a Th1
nádorom pľúc (karcinóm sulcus pulmonalis sup.), al. metastázou iného nádoru do tejto oblasti.
Postihuje častejšie muţov ako ţeny. Bolesti sú lokalizované v koreni krku a na ulnárnej strane
ramena, bývajú tupé al. pálčivé, inokedy ostré, lancinujúce, stále a neliečené sú neznesiteľnej
intenzity. Objektívne sa zisťuje paréza al. atrofia malých svalov ruky a senzorický deficit príslušnej
inervačnej oblasti. Dg. nádoru sa potvrdí rtg. a bioptickým vyšetrením. Niekedy sa pridruţia prejavy
infiltrácie a kompresie miechy, inokedy chrapot následkom infiltrácie n. laryngicus. Prognóza sa
zhoršuje pri včasnom progresívnom raste s infiltráciou rebier, svalstva, mäkkých častí a chrbtice.
Pancoastov syndróm – [Pancoast, Henry Khunrath, 1875 – 1939, filadelfský röntgenológ]
→syndrómy.
Pancoastov šev – [Pancoast, Joseph, 1805 – 1882, amer. chirurg] plastický šev pri operácii jazyka.
®

Pancodine – narkotické analgetikum; →oxykodón.
pancolectomia, ae, f. – [pan- + g. kolón hrubé črevo + g. ektomé odstrániť] pankolektómia, excízia
celého hrubého čreva s utvorením ileostómie.
®

Pancoral (Eisai) – choleretikum; →fenipentol.
®

Pancorton – antidepresívum; →adinazolam.
pancreas, tis, n. – [pan- + g. kreas mäso] →pankreas.
P. accessorium – prídavný pankreas.
P. annulare – anulárny pankreas prstencovito obopínajúci dvanástnik. Môţe
vyvolať stenózu dvanástnika s pestrým klin. obrazom z poruchy pasáţe, s
príp. ileom. Dfdg. treba odlíšiť atré-ziu dvanástnika, stenózu pyloru, stenózu

vyvolanú vredom, chron. recidivujúcou pankreatití-dou al. karcinómom pankreasu v oblasti hlavy
pankreasu. Th. je chir., spočíva v resekcii anu-lárneho pankreasu a duodenoduodenálnej anastomóze
al. duodenojejunostómii.
Pancreas annulare
P. Asellii – komplex lymfatických ţliaz pri koreni mezentéria, najmä u mäsoţravcov.
P. divisum – rozdelený pankreas, vývojová úchylka vzniknutá nesplynutím jeho predného a zadného
základu.
P. dorsalis – embryová evaginácia z entodermovej výstelky čreva dorzálnej steny smerom k úrovni
pečeňového divertikula, z kt. vzniká väčšina pankreasu a jeho vývodov.
P. ventralis – embryový evaginácia z entodermovej výstelky čreva ventrálnej steny, v dolnom uhle
medzi črevom a pečeňovým divertikulom, z kt. vzniká hlava pankreasu a kmeň jeho hlavného vývodu.
P. Willisi – p. Winslowi.
P. Winslowi – p. Willisi, menší pankreas, časť pankreasu leţiaca dorzálne od hlavy pankrea-su,
processus uncinatus pancreatis.
®

Pancrease HL cps. (Cilag) – Pancreatinum 388 mg v 1 cps.; prípravok pankrelipázy, digestívum,
substitúcia vonkajšej sekrécie pankreasu.
pancreasectomia, panreatecomia, ae, f. – [pancreas + g. ektomé vybratie] pankreatektó-mia, chir.
vybratie pankreasu.
Pancreatic Basic Trypsin Inhibitor – inhibítor pankreatického zásaditého trypsínu; →aprotinín.
pancreat/ico- – prvá časť zloţených slov z l. pancreas podţalúdková ţľaza.
pancreatalgia, ae, f. – [pancreat- + g. algos bolesť] →pankreatalgia.
pancreathelcosis, is, f. – [pancreat- + g. helkósis zvredovatenie] pankreathelkóza.
pancreat(ic)oduodenalis, e – [pancreatico- + duodenum dvanástnik] →pankreat(ik)oduode-nálny.
pancreat(ic)oenteroanastomosis, is, f. – [pancreatico- + g. enteron črevo + g. anastomósis
spojenie] →pankreat(ik)oenteroanastomóza.
pancreat(ic)ogastroanastomosis, is, f. – [pancreas + g. gastér ţalúdok + g. anastomósis spojenie]
→panreat(ik)o-gastroanastomóza.
pancreat(ic)ogastrostomia, ae, f. – [pancreas + g. gastér ţalúdok + g. stóma ústa] →panreatikogastrostómia.
pancreat(ic)ohepaticus, a, um – [pancreas + g. hépar pečeň] →pankreatikohepatický.
pancreat(ic)ocholecystoanastomosis, is, f. – [pancreas + l. cholecysta ţlčník + g. anasto-mósis
spojenie] →pankreatikocholecystoanastomóza.
pancreat(ic)ocholecystostomia, ae, f. – [pancreas + l. cholecysta ţlčník + g. stóma ústa]
→pankreatikocholecystostómia.
pancreat(ic)ojejunoanastomosis, is, f. – [pancreas + l. jejunum lačník + g. anastomósis spojenie]
→pankreatikojejúnoanastomóza.
pancreat(ic)olienalis, e – [pancreas + l. lien slezina] →pankreat(ik)olienálny.
pancreaticus, a, um – [l. pancreas podţalúdková ţľaza] pankreatický, vzťahujúci sa na pankreas.

Pancreatinum – skr. Pancreat., ČSL, pankreatín, prípravok obsahujúci enzýmy, najmä pro-teinázy,
pankreatickú amylázu a pankreatickú lipázu, získaný z pankreasu zdravých bravov al. zdravého
hovädzieho dobytka. Jeho účinnosť sa vyjadruje v jednotkách proteolytickej, amylolytickej a
lipolytickej aktivity.
Jednotkou proteolytickej aktivity je mnoţstvo enzýmu, kt. za predpísaných podmienok uvoľní za 1
min z kazeínu peptidy v mnoţstve, kt. má hodnotu svetelnej absorpcie pri 280 nm ekvilvalentnú 1
mmol tyrozínu.
Jednotkou amylolytickej aktivity je mnoţstvo enzýmov, kt. za predpísaných podmienok rozštiepi za 1
min 1 mmol glykozidickych väzieb v zemiakovom škrobe.
Jednotkou lipolytickej aktivity je mnoţstvo enzýmu, kt. za predpísaných podmienok uvoľní za 1 min z
olivového oleja 1 mmol karboxylovej kys.
1 g P. musí mať účinnosť min. 450 jednotiek proteolytickej aktivity, min. 6000 jednotiek amylolytickej
aktivity a min. 6000 j. lipolytickej aktivity. Vyššia enzýmová účinnosť sa upravuje podľa potreby na
niţšiu prísadou laktózy al. sacharózy.
P. je jemný, slabo naţltlý al. sivastý prášok, slabého charakteristického zápachu a chuti. Je len
čiastočne rozp. vo vode na rozt. zakalený; je prakticky nerozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Stanovenie účinnosti
Proteolytická aktivita – rozt. kazeínu. 1,250 g kazeínu, počítané na látku vysušenú 4 h pri 120 °C,
sa v malej kádičke rozmieša s 15,0 ml vody, pridá sa 10,0 ml rozt. hydroxidu sodného (0,1 mol/l) a
mieša sa 1 min. Potom sa pridá 50,0 ml vody a zmes sa mieša 1 h pri teplote nepresahujúcej 40 °C.
Po rozpustení kazeínu sa pH rozt. upraví na 8,0, rozt. sa kvantit. prevedie pomocou vody do
odmernej banky na 100 ml a doplní sa ňou po značku.
Enzýmové výluhy. Mnoţstvo overenej vzorky pankreatínu zodpovedajúce 160 – 170 j. udanej
proteolytickej aktivity sa zmieša s rozt. chloridu vápenatého (5,4380 g kryštalického chloridu
vápenatého sa v odmernej banke na 1000 ml rozpustí v 900,0 ml vody, pH rozt. sa upraví na
hodnotu 6,0 – 6,2 pomocou odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej al. hydroxidu sodného 0,1 mol/l a
rozt. sa doplní vodou po značku) a doplní sa ním na 100,00 ml. Zmes sa nechá stáť 25 min za
občasného premiešania. 4,00 ml pretrepanej zmesi sa v odmernej banke na 100 ml zriedi tlmivým
rozt. s pH 7,5 (2,50 g upraveného chloridu sodného, 2,850 upraveného tetraboritanu sodného a
10,50 g upravenej kys. boritej sa v odmernej banke na 1000 ml doplní vodou po značku; pH rozt.
musí byť 7,5ţ0,1) a doplní sa po značku. Rovnakým spôsobom sa pripraví enzýmový výluh
skúšaného prípravku.
Kontrola vhodnosti filtračného papiera. 5,00 ml rozt. kys. trichlóroctovej (50,0 g/l) sa sfiltruje
papierovým filtrom a zmeria sa absorbancia filtrátu pri 280 nm v 10-mm vrstve proti nefiltrovanému
rozt. Filtračný papier je vhodný na vlastnú skúšku, ak zistená absorbancia nie je väčšia ako 0,04.
Vlastná skúška. Do 3 skúmaviek poznačených OS1–3 (slepé pokusy na stanoveni overenej vzorky)
a do ďalších 3 skúmaviek označených S1–3 (stanovenie overenej vzorky) sa odmeria 1,00, 2,00 a
3,00 ml enzýmového výluhu overenej vzorky pankreatínu. Ďalšie 2 skúmavky sa označia OP (slepý
pokus na prípravok) a P (stanovenie prípravku) a odmerajú sa do nich 2,00 ml enzýmového výluhu
skúšaného prípravku. Obsah skúmaviek sa doplní na celkový objem 5,00 ml rozt. kys. trichlóroctovej
(50 g/l) a všetky skúmavky sa vloţia do vodného kúpeľa teplého 35 ± 1 °C. Po vytemperovaní sa
postupne do všetkých skúmaviek pridajú 2,00 ml rozt. kazeínu, vyhriatého na 35 °C; obsah
skúmaviek sa premieša a kaţdá skúmavka sa ponechá presne 30 min vo vodnom kúpeli, počítané
od pridania rozt. kazeínu. Po tomto čase sa enzýmové štiepenie v skúmavkách S1–3 a P ukončí
pridaním 5,00 ml rozt. kys. trichlóroctovej (50 g/l) a tekutina sa dobre premieša. Po vybratí z lúpeľa

sa nechajú jednotlivé skúmavky stáť 20 min a potom sa ich obsah sfiltruje filtračným papierom, ktr.
vyhovel predpísanej skúške; filtrát musí byť číry. Zmeria sa absorbancia jednotlivých filtrátov pri 280
nm v 10-mm vrstve proti rozt. pripraveného zmiešaním 3,00 ml tlmivého rozt. s pH 7,5 a 5,00 ml
rozt. kys. trichlórocotvej (50 g/l). Všetky stanovenia sa vykonávajú 2-krát.
Zhodnotenie. Od hodnôt absorbancie rozt. v skúmavkách S1, S2 a S3 sa odčítajú príslušné hodnoty
absorbancie slepých pokusov zo skúmaviek OS1, OS2 a OS3

kde a = jed-notky proteolytickej aktivity rozt. skúšaného prípravku odčítané z kalibračnej krivky, q =
na-váţka skúšaného prípravku v g na prípravu enzýmového výluhu.
Amylolytická aktivita – škrobový maz. 10,00 g zemiakového škrobu, počítané na látku sušenú 4 h
pri 120 °C sa v malej kádičke rozmieša s 50,0 ml vody. Suspenzia sa prevedie kvantitatívne
pomocou 50 ml vody do kádičky obsahujúcej 800 ml vriacej vody a za miešania sa uvedie k varu.
Potom sa ochladí, prevedie kvantitatívne pomocou vody do odmernej banky na 1000 ml a doplní sa
vodou po značku.
Enzýmová suspenzia. Mnoţstvo skúšaného prípravku zodpovedajúce 1000–2000 j. udanej
amylolytickej aktivity sa zmieša s tlmivým fosforečnanovým rozt. s pH 6,8, ochladeným na 5 °C a
pripraví sa 100,0 ml suspezie tak, ţe sa zmes nechá stáť 30 min za obyčajnej teploty a občasného
pretrepávania.
Vlastná skúška. Do 2 veľkých skúmaviek (35 × 160 mm) sa odmeria po 25,0 ml škrobového mazu,
10, 0 ml tlmivého fosforečnanového rozt. s pH 6,8, 1,00 ml rozt. chloridu sodného (11,690 g/l) a
skúmavky sa vloţia do vodného kúpeľa 25ţ1 °C teplého. Po vytemperovaní sa do prvej skúmavky
pridá 1,00 ml enzýmovej suspenziem dôkadne sa premieša a zaznamená sa čas. Skúmavka sa
ponechá presne 10 min vo vodnom kúpeli 25 °C teplom a potom sa enzýmové štiepenie ukončí
pridaním 2,00 ml rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/l). Súčasne sa v druhej skúmavke pripraví slepý
pokus tak, ţe sa rozt. kys. chlorovodíkovej (0,1 mol/l) pridá pred enzýmovou suspenziou; inak sa
postupuje rovnako ako s prvou skúmavkou. Obsahy obidvoch skúmaviek sa prevedú kvantitatívne
pomocou 20,0 ml vody do baniek so zabrúsenou zátkou. Do kaţdej z nich sa pridá 10,00 ml
odmerného rozt. jód 0,1 mol/l a 45,0 ml rozt. hydroxidu sodného (0,1 mol/l). Banky sa uzavrú, ich
obsah sa premieša a nechá stáť 15 min v tme. Potom sa do kaţdej banky pridá 4,0 ml kys. sérovej a
nadbytočný jód sa retitruje odmerným rozt. tiosíranu sodného 0,1 mol/l do odfarbenia.
Zodnotenie. Amylolytická účinnosť skúšaného prípravku vyjadrená v j. amylolytickej aktivity (x) a
vztiahnutá na 1 g sa vypočíta podľa vzorca

kde a = spotreba odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l v 1 ml pri titrácii rozt. skúšaného
prípravku (1. skúmavka), b = spotreba toho istého odmerného rozt. v ml pri titrácii slepého pokusu
(2. skúmavka), q = naváţka skúšaného prípravku v g na prípravu enzýmovej suspenzie.
Lipolytická aktivita – emulzia olivového oleja. 10,0 ml olivového oleja sa zmieša s 82,50 ml číreho
rozt., arabskej ţivice (100 g/l; nerozpustené častice sa odstredia) a 7,50 g ľadu. Zmes sa ochladí na
5 °C a homogenizuje sa pomocou mixéru pri najvyššej rýchlosti 15 min; pri homogenizácii nesmie
teplota prekročiť 30 °C. Pri mikroskopickej kontrole veľkosti častíc nesmie byť v pripravenej emulzii
ich veľkosť 90 % čiastočiek väčšia ako 2 – 3 mm a zvyšných 10 čiastočiek väčšia ako 10 mm.
Enzýmová suspenzia. Mnoţstvo overenej vzorky pankreatínu zodpovedajúce 400 – 800 j. udanej
lipolytickej aktivity sa zmieša s vodou ochladenou na 5 °C a pripraví sa 50,0 ml suspenzie tak, ţe

zmes sa počas 10 min občas pretrepáva. Potom sa vytemperuje na 20 °C. Rovnakým spôsobom sa
pripraví enzýmová suspenzia skúšaného prípravku.
Roztok trometamolu. 0,06060 g trometamolu sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí vov vode,
pridá sa 0,2340 g chloridu sodného a po jeho rozpustení sa doplní vodou po značku
Rozt. taurocholátu sodného. 2,00 g taurocholátu sodného sa v odmernej banke na 25 ml rozpustí vo
vode a doplní sa ňou po značku.
Vlastná skúška. 10,0 ml emulzie olivového oleja sa v titračnej nádobke zmieša s 8,00 ml rozt.
trometamolu, 2,00 rozt. taurocholátu sodného a 9,0 ml vody. Zmes sa vytemperuje pomocou
ultratermostatu na 37ţ1 °C, vloţia sa do nej elektródy pH-metra a jej pH sa upraví odmerným rozt.
hydroxidu sodného 0,05 mol/l ja hodnotu 9,2. Potom sa pridá 1,00 ml enzýmovej suspenzie
overenej vzorky pankreatínu, zaznamená sa čas a za neustáleho miešania sa pH tekutiny udrţuje
počas 5 min pridávaním odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,05 mol/l na hodnote 9,0. Priemerná
spotreba odmerného rozt. za min. musí by 0,16–0,32 ml.
Rovnaným spôsbom sa vykoná táto skúška s enzýmovou suspenziou skúšaného prípravku.
Zhodnotenie. Lipolytická účinnosť skúšaného prípravku vyjadrená v j. lipolytickej aktivity (x) a
vztiahnutá na 1 g sa vypočíta podľa vzorca

kde a = priemerná spotreba odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,05 mol/l za 1 min pri titrácii
skúšaného prípravku, as = priemerná spotreba toho istého odmerného rozt. v ml za 1 min pri titrácii
overenej vzorky pankreatínu, q = naváţka skúšaného prípravku v g na prípravu enzýmovej
suspenzie, qs = naváţka overenej vzorky pankreatínu v g na prípravu enzýmovej suspenzie, u =
jedntoky udanej lipolytickej aktivity v 1 g overenej vzorky pankreatínu.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
P. uľahčuje trávenie a umoţňuje vstrebávanie tukov. Konvertuje min. 25-násobné mnoţstvo kazeínu
na proteózy/5 min. Najúčinnejší je v neutrálnom al. slabo zásaditom prostredí; mine-rálne kys.,
nadbytok zásaditých hydroxidov al. uhličitanov ho inaktivuje. V ţalúdku sa roz-kladá, musí sa
podávať v obaľovaných tbl. Niekt. prípravky obsahujú pankreatín v mikrope-letách.
Indikácie – nedostatočnosť exokrinného pankreasu rôznej etiológie, bolestivé formy chron.
pankreatitídy, stavy po resekcii pankreasu a po akút. pankreatitíde, cystická fibróza pankrea-su.
Kontraindikácie – precitlivenosť na účinnú látku.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,25 – 1,0 g, denná 1,00 – 3,0 g. Podáva sa 10 – 30 kU
FIP LPS 3-krát/d súčasne s jedlom al. po jedení, pri cystickej fibróze pankreasu aţ 2 – 5 MJ FIP
LPS.
®

®

®

Prípravky – Diastasa vera , Creon Kreon cps. a gran. (Kali-Chemie), Kreon 25 000 cps. (Kali®
®
®
Chemie), Pancrease , Pancrease HL cps. (Cilag), Pancreolan forte tbl. obd. (Léčiva), Pancrex
®
®
®
®
Vet , Pangrol 400 tbl. obd. (Berlin-Chemie), Pankrotanon , Panpur-N tbl. obd. (Nordmark),
®
®
Panzynorm forte-N tbl. obd.(Nordmark), Panzytrat 20 000 cps. (Léčiva), Panzytrat 10 000, 20 000
®
®
®
a 25 000 cps. (Nordmark), Prolipase cps. (Cilag), Zypanar .
®

Kombinované prípravky: Combizym compositum dr. (Luitpold), obsahuje p. + Aspergilli oryzae
®
extractum + fel bovis siccum; Digestif Rennie tbl. (Hoffmann-La Roche) – obsahuje p. + calcii
carbonas + magnesii subcarbonas + papaín; Pankreon compositum‹ dr. (Kali-Chemie) obsahuje p. +
fel bovis siccum.

pancreatitis, itidis, f. – [pancreas podţalúdková ţľaza + -itis zápal] →pankreatitída.
Pancreatitis acuta – akút. pankreatitída, forma pankreatitídy charakterizovaná náhlym začiatkom
brušných bolestí, nauzeou a vracaním.
Pancreatitis acuta haemorrhagica – akút. hemoragický zápal pankreasu s autolýzou tkaniva
pankreasu vyvolanou únikom enzýmov a následnými krvácaniami do parenchýmu a okolitých tkanív.
Krv sfarbuje bočné brušné steny (Grey Turnerov príznak) a periumbilikálnu oblasť (Cullenov
príznak).
Pancreatitis calcarea – pankreastitída spojená s tvorbou konkrementov; kalcifikácia pankreasu sa
obyčajne spája s exokrinnou insuficienciou a diabetes mellitus.
Pancreatitis centrilobularis – centrilobulárna pankreatitída postihujúca vetvy panreatického
vývodu.
Pancreatitis haemorrhagica acuta – akút. hemoragická pankreatitída, akút., hemoragická nekróza
pankreasu.
Pancreatitis chronica – chron. pankreatitída, forma vyznačujúca sa obyčajne chron. bolesťami
brucha, progresívnou fibrózou, stratou exokrinnej (steatorea) a endokrinnej funkcie (diabetes
melitus). Prejavuje sa často ako recidivujúca chron. pankreatitída.
Pancreatitis chronica recidivans →pancreatitis chronica.
Pancreatitis interstitialis – pankreatitída, pri kt. proliferuje inter- a intraacinárne spojivové tkanivo
a nastáva atrofia ţľazového tkaniva.
Pancreatitis perilobularis – fibróza pankreasu obkolesujúca zhluky atrofických acinov.
pancreatocystotomia, ae, f. – [pancreato- + g. kystos dutina + g. tomé rez] →pankreatocystotómia.
pancreatoduodenectomia, ae, f. – [pancreato- + l. duodenum dvanástnik + g. ektomé vybratie]
→pankreatoduodenektómia.
pancreatofibrosis, is, f. – [pancreato- + fibrosis zmnoţenie väziva] →pankreatofibróza.
Pancrex Vet® (Paines & Byrne) – prípravok pankrelipázy.
pancreatogenes, es – [pancreato- + g. genesis vznik, pôvod] →pankreatogénny.
pancreatographia, ae, f. – [pancreas + g. lithos kameň + g. ektomé vybratie] →pankreato-grafia.
pancreatolithectomia, ae, f. – [pancreas + g. lithos kameň + g. ektomé vybratie] →pankreatolitektómia.
pancreatolithiasis, is, f. – [pancreas + g. lithos kameň + -asis stav] →pankreatolitiáza.
pancreatolithos, i, m. – [pancreas + g. lithos kameň] →pankreatolit.
pancreatolithotomia, ae, f. – [pancreas + g. lithos kameň + g. tomé rez] →pankreatolitotó-mia.
pancreatolysis, is, f. – [pancreas + g. lysis uvoľnenie] →pankreatolýza.
pancreatonecrosis, is, f. – [pancreas + necrosis odumretie tkaniva] →pankreatonekróza. P.
fermentativa haemorrhagica acuta – akút. hemoragická nekróza podţalúdkovej ţľazy vyvo-laná
enzýmami.
pancreatopathia, ae, f. – [pancreas + g. pathos choroba] →pankreatopatia.
pancreatoscopia, ae, f. – [pancreas + g. skopein pozorovať] pankreatoskopia, endoskopické
vyšetrenie vývodu pankreasu (v rámci endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatografie).

pancreatotomia, ae, f. – [pancreas + g. tomé rez] →pankreatotómia.
Pancreolan Forte® tbl, obd. (Léčiva) – Pancreatinum 220 mg v 1 poťahovanej tbl. s amylo-lytickou
účinnosťou min. 6000 j. FIP, lipolytickou účinnosťou min. 6000 j. FIP a proteolytic-kou účinnosťou min
400 j. FIP
Pomocné látky: Lactosum monohydricum, Maydis amylum, Saccharosum, Carbocymethyl-aminum
natricum, Gelatina, Calcii stearas, Natrii laurylsulfas, Eudralgit L 100-55, Titanii dioxidum, Macrogolum
6000, Talcum, Carmellosum natricum 20, Dimeticoni emulsio SE 2, Flavum Opaspray AP 8460,
Triethylis citras; prípravok pankreatických enzýmov, digestívum, substitúcia vonkajšej sekrécie
pankreasu.
Pancreozymin® inj. sicc. (Boots) – Pancreozyminum lyofilisatum q. s. 90 – 110 IU v 1 fľaštičke;
diagnostikum, hormón GIT; →pankreozymín.
pancuronium →pankurónium.
pancystitis, itidis, f. – [pan- + g. kystis mechúr + -itis zápal] pancystitída, cystitída postihujúca celú
hrúbku steny močového mechúra, napr. intersticiálna cystitída,
pancytopenia, ae, f. – [pan- + g. kytos bunka + g. peniá chudoba] pancytopénia, podstatný úbytok
všetkých druhov krviniek v periférnej krvi, aplastický sy.; por. Bantiho sy.
Fanconiho p. – Fanconiho sy.
Tropická p. psov – ehrlichióza psov.
panda – ázijský druh bylinoţravého cicavca z čeľade medvedíkovitých ţijúci v lesoch himalajskej
oblasti (Čína, Tibet). Ţiví sa najmä bambusovými steblami. Zo zoologických záhrad je známa p. veľká
s čiernobielou hustou koţušinou, kt. v dospelosti dosahuje hmotnosť aţ 100 kg.
pandan – ker al. strom v Malajsku a záp. Afrike, pestovaný pre voňavé kvety a listy, z kt. sa pletú
rohoţky a klobúky.
Pandanaceae – pandánovité. Čeľaď jednoklíčnolistových rastlín, stromov, krov a lián, často zdanlivo
vidlicovito rozkonárených, s opornými al. priliepavými vzdušnými koreňmi. Listy sú obyčajne trojradovo
striedavé, úzke na okraji ostro zúbkaté, dvojdomé a často husto nako-pené. Nahé kvety sú v
šúľkovitom súkvetí podopretom pestrofarebnými listeňmi. Plodom sú kôstkovce al. bobule tvoriace
súplodie. Rastú v trópoch Ázie a Afriky a sú charakteristickými rastlinami morského pobreţia (3 rody,
880 druhov). Dôleţitý je pandán úţitkový (Pandanus utilis), kt. sa pestuje aj ako okrasná rasftlina.
pandánovité – Pandanaceae.
pandemia, ae, f. – [pan- + g. démos ľud] pandémia, →epidémia rozšírená na rozsiahlom území, vo
viacerých krajinách.
pandermit – minerál boran vápenatý CaB4O7.
Panderova vrstva – [Pander, Heinrich Christian, 1794 – 1865, nem. anatóm] splanchopleu-rálna
vrstva mezodermu.
Panderove ostrovčeky – [Pander, Heinrich Christian, 1794 – 1865, nem. anatóm] červenoţlté pruhy
v splanchopleure embrya, z kt. sa vyvinú krvné a lymfatické cievy.
pandikulácia – [l. pandiculari vystierať sa] strečing a zívanie.
Pandionidae – kršiakovité. Dravé vtáky so silným zobákom, hlboko rozštiepenými ústami. Na prstoch
a beháku majú šupiny. U nás sa vyskytuje kršiak rybár (Pandion haliaetus); zdrţuje sa v lesoch v
blízkosti tečúcej al. väčšej stojatej vody. Ţiví sa rybami.

pandravy – larvy chrobákovitých; →Scarabeidae.
Pandrocine® – androgén; →

-metyltestosterón.

Pándyho reakcia – [Pándy, Kálmán, 1868–1944, budapeštiansky psychiater a neurológ] Pándyho
test; →testy.
Panectyl® – antipruritikum; →trimeprazín.
Panediol® – anxiolytikum; →meprobamat.
panegyrikon – [g.] chváloreč.
panel – 1. dielec; 2. tabuľa na vystavovanie výsledkov vedeckovýskumnej práce; 3. skupina expertov.
panencefalitída – [panencephalitis] subakút. prebiehajúca encefalitída so zápalom sivej i bielej hmoty
mozgu. Vyskytuje sa napr. v rámci epidémie škvrnitého týfu u neočkovaných osôb. Označuje sa aj ako
infekcie pomalými vírusmi (slow virus infections, SVI), niekt. z nich patria k →prionózam.
Petteho-Döringova p. – postihuje prednostne bielu a sivú hmotu bazálnych ganglií.
Ruţienková progresívna p. – [panencephalitis rubeolosa pro-gressiva] je veľmi zriedkavá, postihuje
najmä deti a mladistvých, klin. obraz sa podobá subakút. sklerotizujúcej panencefalitída.
Sklerotizujúca subakút. p. – [panencephalitis sclerotisans pro-gressiva] Dawsonova inklúzna
encefalitída, Petteova-Döringova panencefalitída, subakút. sklerotizujúca panencefalitída (SSPE).
Vyvoláju ju vírus osýpok. Inkubačné obdobie je 2 – 20 r. Postihuje najmä deti a mla-distvých.
Vyskytujú sa ~ v 5 prípadoch na 1 milión osýpok. V postihnutých oblastiach sa nachádzajú zápalové
loţiská s difúznou a perivaskulárnou infiltráciou a intranukleárne inklú-zie (Cowdryho telieska typ A a
B), najmä v gangliových a gliových bunkách, z kt. sa dá izolo-vať nukleokapsida vírusu osýpok.
Prebieha v 3 štádiách: 1. postupné progresívne intelektuál-ne a psychické zmeny; 2. neurol.
výpadové príznaky, myoklónie, epileptické kŕče; 3. narasta-júca decerebračná rigidita. Dg. sa
stanovuje na základe EEG nálezu periodických vysokovol-táţových pomalých komplexov,
synchrónnych s myoklonickými kŕčmi. V sére a livkore sú zvýšené hodnoty špecifických IgG pri
chýbaní protilátok proti membránovému proteínu osýpkového vírusu. Exitus sa dostavuje v priebehu 2
– 3 r., moţný je všľak aj akút. priebeh al. dlhšie remisie s pomalšou progresiou.
panencephalitis, itidis, f. – [pan- + g. enkefalos mozog + -itis zápal] →panencefalitída.
P. sclerotisans subacuta – subakút. sklerotizujúca panencefalitída.
P. rubeolosa progressiva – ruţienková progresívna panencefalitída.
panendocarditis, itidis, f. – [pan- + l. endocardium vnútrosrdie + -itis zápal] panendokar-ditída, zápal
vnútrosrdia na všetkých chlopniach.
panendographia, ae, f. – [pan- + g. endo- vnútri + g. grafein písať] panendografia, záznam dejov
pozorovaných v priebehu panendoskopie.
panendoscopia, ae, f. – [pan- + g. endoscopia] panendoskopia, ezafágogastroduodenosko-pia,
orálna endoskopia endoskopické vyšetrenie paţeráka, ţalúdka a dvanástnika.
Príprava: Pacient má byť nalačno. Premedikácia spočíva v aplikácii anestetika (napr. midazo-lamu 5 –
10 mg i. v.), príp. podania protipenového prostriedku pred začiatkom vyšetrovania.
Postup: Pacient leţí na ľavom boku, hltan sa znecitliví mezokaínovým sprejom. Po zavedení
endoskopu do dvanástnika sa posudzuje sliţnica, príp. sa počas extrakcie prístroja odoberie materiál
na bioptické vyšetrenie. Pacient ostáva 1 – 2 h po výkone nalačno.

K zriekdavým komplikáciam (< 1:1000) patrí krávácanie pri probatórnej excízii, perforácia (cave
divertikuly paţeráka!); v 20 % sa pozoruje zvýšenie aktivity amylázy v sére.
panenstvo – l. virginitas.
panepizooticus, a, um – [pan- + epizooticus] 1. postihujúci všetky zvieratá veľkej oblasti, napr.
choroba; 2. rozsiahla a rýchlo sa šíriaca choroba zvierat.
Panergon® (Mack, Illert) – relaxans hladkého svalstva, vazodilatans CNS; →papaverín.
panestézia – [panaesthesia] súhrn všetkých vnímaných pocitov.
Panethove zrnité bunky – [Paneth, Joseph, 1857 – 1890, viedenský fyziológ] →bunky.
Panets® – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofen.
Panex® – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofen.
panfágia – chorobná túţba zjesť všetko, čo vidia oči.
Panflavin® (Hoechst) – antiseptikum; →akriflavín.
panflebitída – [panphlebitis] celkový zápal ţíl.
panfóbia – [panphobia] chorobný strach z neurčitého zla.
Panfungol® (Esteve) – antimykotikum; →ketokonazol.
pangén – jednotka dedičnosti podľa Darwina.
pangenéza – [pangenesis] teória, podľa kt. kaţdá vlastnosť organizmu sa prenáša na potomstvo
telovými bunkami prenikajúcimi do pohlavných buniek; podstatou dedičnosti sú vo všetkých bunkách
prítomné pangény; prekonal ju Darwin.
Pangerin® – antiflogistikum, kys. fenklozová.
panglossia, ae, f. – [pan- + g. glossa jazyk] abnormálna mnohovravnosť.
Pangonia – rod múch z čeľade Tabanidae ţijúcich v Etiópii, kt. obťaţujú ľudí a zvieratá.
Pangram® (Virbac) – antibiotikum; →gentamicín.
Pangrol 400® tbl. obd. (Berlin-Chemie) – Pancreatinum 400 mg s enzýmovou zloţkou Amylasum 12
tis., Rizolipasum 15 tis. IU, Brinasum 720 IU v 1 poťahovanej tbl.; digestívum, prípravok na substitúciu
→pankreatických enzýmov.
panhaematocytopenia, ae, f. – [pan- + g. haima krv + g. kytos bunka + g. peniá nedostatok]
panhematocytopénia, pancytopénia, pokles počtu všetkých druhov krviniek v periférnej krvi, aplastický
sy.
Panhematin® – prípravok hemínu.
Panheparin® (Abbott) – antikoagulans; →heparín.
Panheprin® – heparinát sodný.
pan(h)idrosis, is, f. – [pan- + g. hidros pot + osis stav] pandémia, →epidémia rozšírená na
rozsiahlom území, vo viacerých krajinách.
panhydrometer – prístroj na meranie špecifickej hmotnosti tekutín.
panhyperaemia, ae, f. – [pan- + l. hyperaemia zvýšené prekrvenie] panhyperémia, zvýšené celkové
prekrvenie.

panhypogamaglobulinaemia, ae, f. – [pan- + hypogamaglobulinaemia] nedostatok všet-kých tried
gamaglobulínov.
panhypogonadizmus – [pan- + hypogonadismus]nedo-statočný vývoj všetkých genitálnych tkanív so
zníţenou funkciou gonád.
panhypopituitarismus, i, m. – [pan- + g. pituita hlien, väzká tekutina] panhypopituitariz-mus,
hypofunkcia hypofýzy s úplným deficitom všetkých hormónov produkovaných al. uskladňovaných v
hypofýze, manifestuje sa príznakmi insuficienciou adenohypofýzy, príp. kombinovanou s diabetes
insipidus.
panhystercolpectomia, ae, f. – [pan- + g. kolpos pošva + g. hysterá maternica+ g. ektomé vybratie]
panhysterkolpektómia, chir. vybratie maternice a pošvy.
panhysterectomia, ae, f. – [pan- + g. hysterá maternica+ g. ektomé vybratie] panhysterektó-mia,
operačné odstránenie maternice a vaječníkov, vajíčkovodov a ich celého závesného aparátu.
panhysterooophorectomia, ae, f. – [pan- + g. hysterá maternica + g. óoforon vaječník + g. ektomé
vybratie] panhysteroooforektómia, chir. odstránenie maternice, cervixu a vaječníkov.
panhystersalpingectomia, ae, f. – [pan- + g. hysterá maternica + g. salpinx vajíčkovod + g. ektomé
vybratie] panhysterosalpingektómia, chir. odstránenie maternice, cervixu a vajíčko-vodov.
panhysterosalpingooophorectomia, ae, f. – [pan- + g. salpinx vajíčkovod + g. óoforon vaječník + g.
ektomé vybratie] panhysterosalpingoooforektómia, chir. odstránenie maternice, vajíčkovodu a
vaječníka.
panchromázia – citlivosť fotografického materiálu na všetky farby.
panické poruchy – pokladá sa za samostatnú formu úzkostnej →neurózy. Prejavuje sa opakovanými, náhlymi záchvatmi úzkosti. Záchvaty vznikajú náhle, neočakávane, sú sprevádzané
výraznými telesnými príznakmi. Pacienti v záchvate pociťujú dýchavicu, bolesti na hrudní-ku. Je
prítomná tachykardia, palpitácie, závrate, nauzea, tremor, zvýšené potenie, začervena-nie. Na
vrchole záchvatu majú pacienti strach zo smrti, derealizačné a depersonalizačné záţitky, strach, ţe
sa nedokáţu ovládať, ţe sa ,,zbláznia“.
Záchvaty trvajú niekoľko minút, obvykle < 1 h. Opakujú sa niekoľkokrát v priebehu týţdňa, ich
frekvencia je variabilná. Záchvaty môţu vzniknúť aj počas nočného spánku. Chorí nevedia predvídať
vznik ďalších záchvatov a trpia stálym strachom z ich vzniku (anticipačný strach). Celoţivotný výskyt
panickej poruchy je 3 – 4 %. Je asi 3-násobne častejší u ţien neţ u muţov.
Porucha sa začína najčastejšie v mladosti, po 40. roku ţivota je začiatok poruchy zriedkavý. Prvé
záchvaty sú obyčajne menej intenzívne, v priebehu choroby sa objaví anticipačná úzkosť. Asi u
polovice pacientov je prítomný aj strach z opustenia bytu a pohybu na verejnosti (agorafóbia). Je
vysoká pravdepodobnosť vzniku depresie, vysoké riziko samovraţedného pokusu (20 %) a riziko
abúzu návykových látok.
Dg. panickej poruchy sa nedá stanoviť po prvom záchvate. K dg. znakom patrí: 1. opakovanie sa
záchvatov; 2. krátke trvanie záchvatu s plným ústupom príznakov; 3. nemoţnosť predvídať vznik
ďalšieho záchvatu; 4. anticipačný strach.
Pri dfdg. treba vylúčiť epileptické záchvaty, cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, prolaps
mitrálnej chlopne, paroxyzmálna tachykardia, hyperventilačný syndróm.
pandiculatio, onis, f. – [l. pandiculare preťahovať sa (pri zívaní)] pandikulácia, preťahovanie sa pri
zívaní.

panika – spontánna dezorganizácia reakcií pri náhlom pocite nebezpečia u jedinca, príp. skupiny. P.
vzniká pri pocite ohrozenia, obmedzenej moţnosti úniku z neho, viere, ţe úniková cesta sa zatvára
a neexistuje dostatok informácií o situácii.
panikulitída – [panniculitis] 1. zápal podkoţného tukového vankúša; 2. stvrdnutie a zhrubnutie koţe a
podkoţného väziva; celulitída.
Klasifikácia – 1. zápalové infiltrácie okolo centrálneho artériového systému: lobárna p.: a)
pankreatická p. (nekróza tukového tkaniva pri pankreatitíde al. karcinóme pankreasu), je zriedkavá,
vykazuje androtropiu; b) →panniculitis nodularis non suppurativa febrilis et recidivans; c) erythema
induratum; d) p. pri systémovej vaskulitíde, napr. lupus erythematosus systemicus a periarteriitis
nodosa; 2. zápalové infiltrácie okolo ţilového systému: spetová p.: a) erythema nodosum; b)
subakút. migrujúca p.; 3. difúzna zápalová infiltrácia: a) infekcie (hĺbkové mykózy, histoplazmóza,
atypická mykobakterióza); b) neoplázie (leukémie, lymfómy, histiocytóza X); 4. ostatné: a)
traumatická p.; b) chladová p.; c) p. po vynechaní steroidov; d) navodená p. (panniculitis factitia).
®

Panimit – -lytikum, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum, antiglaukomatózum;
→bupranolol.
panimmunitas, atis, f. – [pan- + l. immunis odolný] panimunita, celková odolnosť organizmu proti
chorobám.
®

Panimycin (Meiji) – antibiotikum; →dibekacín.
panis, is, m. – [l.] chlieb.
®

Panithal – analgetikum; →salicylamid.
Panizzova spleť – [Panizza, Bartolomeo, 1785 – 1867, tal. anatóm] dve splete lymfatických ciev vo
fossa lateralis frenum praeputii.
pankarditída – [pancarditis] zápal všetkých vrstiev srdcovej steny.
pankreas – [l. pancreas] podţalúdková ţľaza. Je druhým najväčším ţľazovým orgánom GIT. Je
uloţený v zadnej časti brušnej dutiny (retroperitoneum), takmer horizontálne a siaha od dvanástnika
k slezine. Skeletotopicky sa poloha p. premieta od L1 po L2–3. Leţí za ţalúdkom a zadnou plochou
nalieha na v. cava inferior a aorta abdominalis. Skladá sa z 2 ţľazových elementov, exokrinných a
endokrinných.
P. je mäkký, laločnatý ţľazový orgán s tenkým puzdrom načervenalej al. sivoţltej farby. Má podobu
leţatého písmena J, je uloţený v konkavite dvanástnika (C), sčasti za bursa omentalis. Dĺţka p. je
13 – 15 (18) cm, šírka 4 – 8 cm a hrúbka 2 – 3 cm, jeho hmotnosť 60 – 90 g.
P. sa skladá z hlavy (caput), tela (corpus) a chvosta (cauda). Hlava p. má okrúhly tvar a je uloţená v
konkavite dvanástnika. Spredu ju kríţi úpon okruţia priečnej časti hrubého čreva (mesocolon
transversum), vrátniková časť ţalúdka (pars pylorica) a slučky tenkého čreva (intestinum tenue).
Zadná plocha hlavy sa opiera o pravý okraj chrbtice v rozsahu L 1–3 a dotýka sa dolnej dutej ţily, ciev
pravej obličky a dolnej časti ţlčovodu (ductus choledochus). Prechod medzi hlavou a telom je
smerom zdola mierne zaškrtený. Cez tento zárez (incisura pancreatis) prechádzajú okruţové cievy
(a. et v. mesenterica superior). Telo má podobu troj-bokej pyramídy. Prednú plochu kryje
peritoneum. Táto plocha je privrátená do predstierkového vačku (bursa omentalis) oproti zadnej
stene ţalúdka. Zadná plocha kryje útvary retroperitonea – aorta abdominalis, a. et v. mesenterica
superior, a. et v. renalis sinistra, a. et v. lienalis. Chvost je zaoblený a zasahuje smerom vľavo aţ k
slezine.
Puzdro p. je tenké, skladá sa z kolagénového väziva a vysiela

septá do ţľazy, čím ju rozdeľuje na menšie jednotky – laloky a lalôčiky. Septá sú u človeka často
neúplné. Vývody, cievy, nervy a lymfatického cievy prebiehajú v p. v septách zo spojivového
tkaniva. Exokrinná časť p. sa skladá z tubuloalveolárných sekrečných jednotiek – acinov – so
zloţitým systémom vývodov. Kaţdý acinus sa vyprázdňuje do tenkého vsunutého vývodu, kt. sa
spája so sused-ným vývodom, čím vznikajú stále väčšie vývody v kaţdom lalôčiku (ductus
intralobularis et ductus interlobularis). Vývody z lalôčikov sa otvárajú do hlavného vývodu p. (ductus
pancreaticus major), kt. odvádza produkt p. do zostupnej časti dvanástnika (pars descendens
duodeni). Vo väčšine prípadov sa vývod p. tesne pred vyústením do duodena spája so ţlčovodom
(ductus choledochus). Prídavný vývod p. (ductus pancreaticus accessorius) prebie-ha v kraniálnej
časti hlavy p. Vývod môţe ústiť do dvanástnika samostatne al. sa pripája k ductus pancreaticus
major.

Obr. Pankreas. 1 – v. mesenterica superior; 2 – caput pancreatis
(hlava pankresu, vloţená do ohybu dvanástnika); 3 – processus
uncinatus (hákovitý výbeţok hlavy pankreasu zasahujúci za a. et
v. mesenterica superior, kt. vystupujú z incisura pancreatis); 4 –
incisura pancreatis (zárez medzi proc. uncinatus a hlavou pankreasu, kade vystupuje a. et v. mesenterica superior); 5 – corpus
pancreatis (telo pankreasu, uloţené najmä pred chrbticou;
pochádza zo zadného základu pankreasu); 6 – facies anterior
(predná plocha, smerujúca dopredu nahor); 7 – facies posterior
(zadná plocha); 8 – facies inferior (spodná plocha, smerujúca
dole a dopredu; kraniálne ju ohraničuje priebeh r. mesocoli
transversi); 9 – margo superior (horný okraj medzi facies anterior
a posterior); 10 – margo anterior (predný okraj, zodpovedá úponu mesocolon transversum, a tým je
súčasne dolnou hranicou bursa omentalis na zadnej brušnej stene); 11 – margo inferior (dolný okraj
medzi facies inferior a posterior); 12 – tuber omentale (vyklenutie tela pankreasu v úseku priľahlom
k hlave dopredu do bursa omentalis, podmienené chrbticou); 13 – cauda pancreatis (chvost
pankreasu, tiahnuci sa doľava nahor aţ do kontaktu so slezinou); 14 – papilla duodeni minor
(vydvihnuté ústie ductus pancreaticus accessorius nad papilla duodeni major; 15 – papilla duodeni
major (vyvýšenie na dolnom konci plica longitudinalis duodeni, kde ústí ductus choledochus a
ductus pancreaticus); 16 – lobulus pancreaticus (makroskopicky viditeľný lalôčik pankreatického
tkaniva); 17 – ductus pancreaticus (hlavný vývod pankreasu, vyúsťujúci na papilla duodeni major
spolu s ductus choledochus); 18 – ductus pancreaticus accessorius (prídavný vývod pankreasu, ústí
na papilla duodeni minor nad papilla duodeni major
Exokrinná časť pankreasu sa skladá z tubuloalveolových sekretorických zakončení. Exo-krinné
sekréty, zásaditú pankreatickú šťavu (succus pancreaticus) produkujú bunky acinov. Tá sa
systémom menších vývodov dostáva do vývodu p. (ductus pancreaticus major) a cez vývod do
dvanástnika. Obsahuje →pankreatické enzýmy.
Endokrinná časť pankreasu pozostáva z Langerhansových ostrovčekov buniek roztrúsených
v exosekretorickej časti p., kt. produkujú hormony vylučované priamo do krvi. Ostrovčeky majú
guľovitý tvar a sú roztrúsené medzi acinami. Ich veľkosť značne kolíše. Niekedy ich tvorí len
niekoľko pruhov buniek, inokedy sú viditeľné uţ voľným okom. Najpočetnejšie sú zastúpené v
chvoste, menej sa ich nachádza v tele a len niekoľko v hlave. Bunky ostrovčekov sú obvykle
usporiadané vo forme pruhov pozdĺţ kapilár. Endokrinnú sekréciu zabezpečujú bunky A (glukagón),
B (inzulín) a D (gastrín a somatostatín) →Langehansových ostrovčekov.

Cievne zásobenie p. zabezpečujú vetvy a. lienalis, a. mesenterica superior, a. hepatica com-munis.
Ţilovú krv odvádzajú ţily do v. portae.
Nervové zásobenie predstavujú parasympatikové vlákna n. vagus, kt. stimuluje sekréciu.
Sympatikové vlákna prichádzajú cestou plexus lienalis, hepaticus, mesentericus superior et
coeliacus. Postgangliové vlákna pôsobia na sekréciu inhibične.
Odtok lymfy realizujú lymfatické cievy do lnn.
pancreaticolienales, pancreatici, praeaortici et coeliaci.

lymphatici

pancreaticoduodenales,

pankreat/ik/o- – prvá časť zloţených slov z l. pancreas podţalúdková ţľaza.
pankreatalgia – [pancreatalgia] bolesť podţalúdkovej ţľazy.
pankreatektómia – [pancreatectomia] chir. odstránenie pankreasu.
pankreatické enzýmy – tráviace enzýmy produkované exokrinnou časťou →pankreasu.
Patria sem: 1. proteázy (najmä trypsín a chymotrypsín, ďalej aminopeptidázy, dipeptidázy, elastázu,
karboxypeptidázu, prolinázu, protaminázu); sčasti sa tieto enzýmy produkujú v čreve ako prekurzory
a tam aktivujú); 2. enzýmy štiepiace lipidy – esterázy, najmä →pankreatická lipáza, lecitináza A a B,
fosfatáza a cholínesteráza; 3. enzýmy štiepiace sacharidy →amyláza a maltáza; 4. enzýmy
štiepiace nukleové kys. (nukleázy).
Sekréciu p. e. stimulujesekretín, kt. vzniká v sliznici tenkého čreva. Podobný vplyv majú impulzy
prichádzajúce cestou n. vagus.
Pankreatická amyláza →amyláza.
Pankreatická deoxyribonukleáza – pankreatická dornáza, DNAáza I, enzým, kt. hydrolyzuje
vysokopolymerizovanú DNA štiepením fosfodiesterových väzieb, prednostne susediacich s
,
pyridínnukleotidom, pričom vznikajú nukleotidy s terminálnym 5 -fosfátom, Mr ~ 31 000 (Deanase®,
Dinaseancreatitis, Dornavacancreatitis).
Pankreatická dornáza →pankreatická deoxyribonukleáza.
Pankreatická elastáza II – EC 3.4.221.71, serínová endopeptidáza, kt. katalyzuje štiepenie
peptidovej väzby, prednostne odstraňuje karboxylovú skupinu z leucínových, metionínových a
fenylalanínových zvyškov. Secernuje sa v pankrease ako proenzým proelastáza a aktivuje v
dvanástniku štiepením trypsínom. Zúčastňuje sa u ľudí na trávení proteínov.
Pankreatická lipáza – má optimum účinku pri pH 8,0 – 8,8. Vyţaduje ako prítomnosť ţlčových solí
2+
a kolipázy. Aktivuje ţlčové kys. za prítomnosti kofaktora – iónov Ca .
Indikáciou na vyšetrenie LPS v sére je podozrenie na akút. pankreatitídu, akút. vzplanutie chron.
pankreatitídy, na karcinóm al. cystickú fibrózu pankreasu (mukoviscidózu). Vyšetrenie LSP je
vhodné aj v prípade podozrenia na akút. brušnú príhodu a pri zvýšených hodnôt AMS, ak treba
vylúčiť pankreatopatiu.
Na stanovenie LPS v sére sa ako substrát pouţíva olivový olej a trioleín. Indiátorovou metódou
môţe byť: 1. titrácia karboxylových kys. uvoľnených z triacylglycerolov do konco-vého bodu
pomocou NaOH za pouţitia fenolftaleínu ako indikátora; 2. spektrometria farebné-ho komplexu
vzniknutého v reakcii uvoľnených karboxylových kys. s metylčerveňou; 3. turbidimetria al.
nefelometria (meranie zákalu emulzie trioleínu v UV oblasti).
Zvýšené hodnoty LPS v sére bývajú pri akút. pankreatitíde, a to 3 – 6 h po začiatku záchvatu
bolestí. Zvýšenie hodnôt trvá dlhšie ako pri AMS (aţ 18 d), no ak trvá > 1 mes., budí podo-zrenie na
pseudocystu al. absces pankreasu. Pri chron. pankreatitíde sú zvýšené hodnoty LPS len pri recidíve
al. obštrukcii, príp. stenóze pankreatických vývodov; v remisii nebývajú zvýšené.

Zvýšené hodnoty LPS sa zisťujú aj pri náhlych brušných príhodách z extrapankreatických príčin, ako
je vred dvanástnika penetrujúci do pankreasu, voľná perforácia čreva, ochorenie ţlčových ciest,
stenóza tenkého čreva. Zvýšenie hodnôt LPS tu býva prechodné a 12 h po klin. manifestácii príhody
sa jej hodnoty uţ nezvyšujú.
Nezvýšené hodnoty LPS v sére pri parotitíde vylučujú pripojenú pankreatitídu. Pri obličkovej
insuficiencii sa so zníţením glomerulovej filtrácie zvyšuje aktivita AMS, hodnoty LPS však nie.
Nezvýšené hodnoty sú aj pri extrauterinnej gravidite. Disociácia medzi hodnotami AMS a LPS sa
vyskytujú pri makroamylazémii.
Klamne zvýšené hodnoty LPS v sére sa zisťujú u heparinizovaných pacientov následkom aktivácie
lipoproteínovej lipázy, kt. participuje na reakcii. Aktivitu LPS inhibuje chinín a ese-rín.
Štandardizovaný prípravok p. l. sa nazýva →pankrealipáza.
P. e. sa pouţívajú na symptomatickú al. substitučnú th. insuficiencie pankreasu. Zmierňujú bolesti a
regulujú trávenie. Okrem aktívnych tráviacich enzýmov, kt. zlepšujú intraluminálnu fázu trávenia,
obsahujú niekt. prípravky ţlč al. adsorbenciá. Najdôleţitejšou z pankreatických enzýmov je LPS,
podľa mnoţstva kt. sa posudzuje účinnosť prípravku. Aktivita LPS sa vyjadruje pomocou
medzinárodných jednotiek FIP (Fédération Internationale Pharmaceutique). Čím vyššia je hodnota
aktivity v určitom prípravku, tým je účinnejší. Prípravky, kt. nahradzujú produkciu vlastných p. e.
obsahujú ~ 10 – 30 kU FIP LPS v 1 dávke. Niekt. prípravky obsahujú len AMS, kt. je obvykle
rastlinného pôvodu.
P. e. sa inaktivujú pri pH < 5, preto treba na zabezpečenie účinnosti prípravku pouţiť liekovú formu,
kt. umoţňuje uvoľnenie aktívneho enzýmu v distálnom dvanástniku. Novšie sa spracúvajú p. e. do
formy mikropeliet s acidorezistentnou vrstvou. Môţu kombinovať s ďalšími liečivami. Z p. e. sa
pouţíva najmä Äpankreatín a Ätakadiastáza.
Proteolytické enzýmy – zahrňujú bromelaín, chymotrypsín, papaín, trypsín a i. Po podaní p. o. sa v
určitom mnoţstve vstrebávajú do systémového obehu a môţu odbúravať imunokom-plexy, ako aj
niekt. bielkovinové produkty vznikajúce pri zápalových procesoch. Pouţívajú sa ako doplnok inej, zákl.
th. Zmierňujú subjektívne ťaţkosti a kvalitu ţivota pacientov.
Mulsal N® tbl. (Mucos) – obsahuje bromelaín 45 mg (enzýmová aktivita 225 U FIP proteázy) + papaín
60 mg (enzýmová aktivita 770 U FIP proteázy) + trypsín 24 mg (enzýmová aktivita 12 mkat) v 1 tbl.
Pouţíva sa pri akút. reumatických chorobách mäkkých tkanív a kĺbov, a to v dávkach 5 – 6 tbl. 3-krát/d
4–5 týţd, potom 3 – 4 tbl 3-krát/d.
Wobe-Mugos® tbl. ent. (Mucos) – obsahuje trypsín 40 mg (29 mkat) + chymotrypsín 40 mg (1,74 kU
FIP proteázy) + papaín 100 mg (270 U FIP proteázy) v 1 tbl. Pomocné liečivo pri nádoroch na
zmiernenie neţiaducich účinkov rádioterapie al. chemoterapie, pri niekt. chron. zápalových a
recidivujúcich vírusových chorobách, a to v dávkach 4 tbl. 3-krát/d.
pankreathelkóza – [pancreatehlcosis] hnisavý zápal podţalúdkovej ţľazy.
pankreatický inhibítor trypsínu – Pancreatic Trypsin Inhibitor, PTI.
pankreatikoduodenový – [pancreaticoduodenalis] týkajúci sa podţalúdkovej ţľazy a dva-nástnika.
pankreatikoenteroanastomóza
podţalúdkovej ţľazy s črevom.

–

[pancreaticoenteroanastomosis]

umelé

spojenie

vývodu

pankreatikogastroanastomóza – [pancreaticogastroanastomosis] chir. spojenie cysty pan-kreasu so
ţalúdkom.
pankreatikogastrostómia – [pancreaticogastrostomia] spojenie pankreasu so ţalúdok.

pankreatikohepatický – [pancreaticohepatalis] týkajúci sa podţalúdkovej ţľazy a pečene.
pankreatikocholecystoanastomóza
podţalúdkovej ţľazy so ţlčníkom.

–

[pancreaticocholecsystoanastomosis]

chir.

spojenie

pankreatikocholecystostómia – [pancreaticocholecystostomia] spojenie podţalúdkovej ţľazy so
ţlčníkom.
pankreatikojejúnoanastomóza – [pancreaticojejunoastomosis] chir. spojenie podţalúdko-vej ţľazy s
lačníkom.
pankreatikolienálny – [pancreaticolienalis] týkajúci sa podţalúdkovej ţľazy a sleziny.
pankreatiko-metafýzový syndróm typ Burkeovej – syn. Burkeovej sy., metafýzová dyzostóza s
kongenitálnou insuficienciou pankreasu a neutropéniou, chondrodysplázia metafýz s nanizmom,
insuficienciou pankreasu a neutropéniou, Schwachmanov-Diamondov-Oskiho-Khawov sy. s
metafyzárnou dyspláziou, MMM-sy. Ide o osteochondrodyspláziu s cyklickou neutropéniou a
insuficienciou exokrinného pankreasu. Začína sa prejavovať uţ v 1. týţd. po narodení chron.
hnačkou, steatoreou, neznášanlivosťou mäsitých pokrmov a malabsorpčným sy. Niekedy sa stav
spontánne upraví, zväčša sa však vyvíja dystrofia a nanizmus. Prítomná býva normocytová,
hypochrómna anémia, cyklická neutropénia (celkový počet leukocytov býva <1,5.109 ml), niekedy
trombocytopénia. Kostná dreň je hypoplastická, zníţené sú hodnoty všetkých pankreatických
enzýmov v dvanástnikovej šťave a nedostatočná je odpoveď na stimuláciu pankreozymínom a
sekretínom. Hodnoty elektrolytov v pote sú nezmenené. Na rtg. snímkach sa zisťuje dysplázia
metafýz, najmä krčka stehnovej kosti s coxa vara, rebier a kolenových kĺbov, v oblasti metafýz sú
zhrubnuté, sklerotické zóny spongiózy. Odolnosť na infekcie býva zníţená.
Dfdg. – treba odlíšiť všetky ostatné formy metafýzových dysplázií, mukoviscidóza, Heubne-rovHerterov sy., neznášanlivosť disacharidov, chron. recidivujúca pankreatitída, coxa vara rachitica,
Schwachmanov-Diamondov- Oskiho-Khawov sy.
pankreatín →Pancreatinum, ČSL 4.
pankreatitída – [pankreatitis] zápal podţalúdkovej ţľazy. Môţe byť vrodená al. získaná, podľa
priebehu akút. al. chron.
Hereditárna pankreatitída – HP, syn. familiárna chron. kalfcifikujúca pankreatitída, je zriedkavá
autozó-movo dominantne dedičná choroba s ~ 80 % penetranciou, kt. však má za následok poruchu
exokrinnej funkcie pankreasu a vznik diabetes mellitus. HP je zriedkavá choroba, ale v stred.
Európe po muko-viscidóze je 2. hlavnou príčinou chron. pankreatitídy u detí. Muţskí nositelia
mutantného génu bývajú častejšie postihnutí ako ţeny. Za vysoko rizikové faktory sa pokladajú dve
mutácie v exónoch a 2 a 3 katiónového trypsinogénového génu. Umoţňujú pp. ľahšiu aktiváciu
trypsinogénu, a tým vznik akút. pankreatitídy. Pri podozrení na HP sa pred vyšetrením mutácií
odporúča gen. vyšetrenie, najmä ak ide o prediktívnu gen. dg. zdravého príbuzného.
Histolog. nález sa podobá chron. alkoholickej pankreatitíde (interlobulárna fibróza, porušená
architektonika acinových štruktúr a dilatácia vývodov s atrofiou epitelu). Ostrovčeky sú rozdielne
veľké a vykazujú intrainzulárnu fibrózu. Akút. komponent zápalu sa vyznačuje nekrózou acinových
buniek, interšticiálnym edémom a infiltáricou zápalovými bunkami. Gen. defekt je lokalizovaný na
dlhom ramienku chromozómu 7 (7q35). V tejto oblasti sa nachádzajú okrem receptora pre T-bunky
lokusy pre viaceré pankreatické enzýmy, najmä 8 génov pre trypsinogén.
Mutanty v exónoch 2 a 3 katiónového trypsinogénového génu vykazuje mutáciu v 3. exóne, kt. sa
vyskytuje v heterozygotnej forme. Zámena guanínu za adenín má za následok zmenu sekvencie
aminokyselín v enzýme (zámenu Arg za Hist). Mutáciou sekvencie nukleotidov vzniká v tejto polohe
reštrikčné miesto enzýmu Afl III. Keď sa táto oblasť amplifikuje pomocou polymerázovej reťazcovej

reakcie a vystrihne sa amplifikát reštrikčným enzýmom, vznikajú v prítomnosti mutantu fragmenty
definovanej veľkosti, kt. sa dajú dokázať v elektroforéze na agarózovom géli. Naproti tomu, ak
chýbajú mutanty, nedajú sa mutanty zostrihať.
Klin. obraz – charakterizujú akút. vzplanutia pankreatitídy a následky postupného poškodenia
pankreasu. Pacienti uvádzajú v anamnéze uţ od detského veku recidivujúce bolesti brucha.
Následkom postupného zániku parenchýmu vzniká insuficiencia exokrinného pankreasu s kalcifikáciou pankreasu a tvorbou pseudocýst. Začiatok a priebeh choroby môţu aj v rámci jednej
rodiny značne kolísať. Uţ pred prvým vzplanutím si pacienti sťaţujú na pocit plnosti a bolesti v
epigastriu. Prvá epizóda sa zjavuje priemerne v 14 ± 12 r. Prvé prejavy choroby pri zobrazovacích
vyšetreniach neskôr. Dfdg. treba odlíšiť chron. pankreatitídu inej genézy, najmä alkoholickú. Ako
prejav insuficiencie Langerhansových ostrovčekov vzniká diabetes mellitus.
Mutácie trypsinogénového génu sa dajú dokázať špecifickou PCR-metódou (,,nested“ PCR). Pri nej
sa pomocou PCR amplifikuje katiónový gén trypsinogénu a potom oblasť vnútri amplifikátu ešte
rozmnoţí. Jeden z primerov leţí v oblasti mutovanej bázy. Reakčné podmienky sa volia tak, ţe pri
druhej PCR sa utvorí amplifikát len v prítomnosti mutantu v genóme. Pretoţe pri natívnom type je
PCR-reakcia negat., musí sa úspech amplifikácie kontrolovať. Na to slúţi tretí primer, kt. sa pridáva
do reakčnej zmesi, takţe aj v prítomnosti mutantu ako aj natívneho typu nastáva rozmnoţenie
dlhšieho fragmentu. Pri elektroforéze na agarózovom géli sa zisťuje pri natívnom type jeden a pri
mutante exonu 2 dva pásy.
Mutácia exónu 3 má za následok výmenu jednej aminokyseliny v oblasti génu pre trypsinogén, kt.
leţí naproti aktívnemu centru. Na tomto mieste sa v natívnom type nachádza miesto štiepenia
trypsínu, kt. sa uţ v mutantnej forme nenachádza. Keď sa v pankrease aktivuje mutovaný
trypsinogén na trypsín, je schopný ešte viazať inhibítor trypsínu, a tým sa dočasne ,,zneškodniť“.
Keďţe však miesto inaktivácie chýba, pretrváva v pankrease ,,supertrypsín“ pp. podstatne dlhšie.
Keď aktivácia trypsínu pokračuje al. sa poruší rovnováha proteázy–antiproteázy, nastáva
kaskádovitá aktivácia proenzýmu s následným poškodením tkaniva.
Pretrvávajúca aktivita mutovaného trypsínu sa uplatňuje aj pri p. inej etiológie. Hypotéza
samonatrávenia pankreasu pri akút. p. je stará vyše 100 r. Podstatou choroby je zmena Nterminálnej oblasti v blízkosti aktivačného miesta proenzýmu, zámena tyrozínu za izoleucín, takţe
aktivácia mutovaného trypsinogénu pankreatickými proteázami (napr. katepsínom) nastáva oveľa
ľahšie ako pri natívnom type. Následkom toho je zvýšená aktivita trypsínu, teda patogeneticky
podobný mechanizmus podobný mutantom exónu 2 a 3. Moţný je aj zmenený intracelulárny
transport. Je moţné, ţe okrem doteraz opísaných 2 mutantov génu trypsinogénu jestvujú aj ďalšie,
avšak pp. oveľa zriedkavejšie ako výskyt mukoviscidózy. Moţný je aj gen. podmienený nedostatok
protektívnych faktorov.
Vzhľadom na vysokú incidenciu karcinómu pankreasu, treba dospelých pacientov s HP dlhodobo
sledovať. To platí najmä pre prípady, kde ide o prenos mutácie po otcovej línii (imprinting).
Kumulatívne riziko karcinómu v 70. r. ţivota je ~ 40 %, pri prenose po otcovej línii 75 %. Gen.
analýza je indikovaná pri dôvodnom podozrení na HP. Treba pátrať po mutantoch trypsinogénu, a to
najmä u mladých pacientov s chron. pankreatitídou a u detí, kt. si často sťaţujú na bolesti,
neprospievajú, trpia na cukrovku al. majú pozit. rodinnú anamnézu. Príznaky sa však v značnej časti
pacientov dostavujú aţ po 18. r. ţivota. Treba pamätať na to, ţe choroba sa nemusí prejaviť napriek
prítomnosti mutácie v ďalšej al. ďalších 2 generá-ciách. Pretoţe pri HP býva častý karcinóm
pankreasu, treba vyšetriť aj pacientov a jeho príbuzných, u kt. sa karcinóm pankreasu vyskytol pred
45. r. ţivota.
Obidve známe mutácie asociované s HP sa dajú dokázať vyšetrením DNA leukocytov. Na
vyšetrenie stačia 2 – 4 ml krvi s EDTA. V rámci skríningu sa exóny 2 a 3 amplifikujú polymerázovou

reťazcovou reakciou a mutanty identifikujú reštrikčným strihom al. mutantno-špecifickou
polymerázovou reťazcovou metódou (,,nested“ PCR). Keď sa mutant nájde, potvrdí sa
sekvenovaním. Odporúča sa registrovať pacienta s jeho súhlasom v medzinárodnom archíve. V
Európe sa archív nachádza na Univerzite v Liverpoole. Th. spočíva v substitúcii pankreatických
enzýmov.
Akútna pankreatitída – AP. je autodigestívne ochorenie pankreasu charakterizované bolesťami
v nadbruší a zvýšením aktivity pankreatických enzýmov v sére a/al. v moči (Medzinárodné
sympózium o AP, Atlan-ta, USA 1992). Zápalový proces sa môţe šíriť do okolitých tkanív
a postihovať vzdialené orgány.
AP sa pokladá za civilizačné ochorenie, známa však bola uţ dávno. Opísal ju napr. uţ Tulpius
(1641). Jej incidencia v Európe sa odhaduje na 10/105 obyvateľov/r., pričom v krajinách s vyšším
ţivotným štandardom je vyššia. U nás tvorí ~ 1 – 2 % pacientov hospitalizovaných na chir.
pracoviskách. Priemerný vek postihnutých je ~ 50 r., pričom mierne prevaţujú muţi nad ţenami.
Ochorenie sa začína obyčajne náhle. Dominujúcim príznakom sú bolesti v hornej polovici brucha.
Palpačný nález kolíše od miernej citlivostii aţ po défense. Časté býva vracanie, horučka,
tachykardia, leukocytóza a vzostup aktivity pankreatických enzýmov v sére a/al. v moči.
Etiopatogenéza – v 40 % prípadov sa pri AP zisťuje alkoholizmu, v ďalších 40 % prípadov
ochorenia ţlčníka a ţlčových ciest; asi v 5 % sa príčina ochorenia pripisuje vplyvu liekov, infekčným
ochoreniam, anomáliám, nádorom pankreasu a metabolickým poruchám. Pri zvyšných 15 %
prípadov sa príčina nezistí (tzv. idopatická AP)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––
Etiologické faktory akútnej pankreatitídy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––
Celkové zmeny organizmu
Metabolické poruchy
Hyperlipoproteinémia typ I, III, IV a V
Sek. hyperlipémia (alkoholizmus, cirhóza pečene, gravidita, Cushingov sy., hormónová th. a i.)
Hormónové vplyvy
Hyperparatyreóza
Gravidita, popôrodné obdobie
Lieky (tiazidové diuretiká, furosemid, sulfónamidy, salazopyrín, azatioprím, indometacín, tetracyklíny, cime
tidín, hormóny a i.)
Infekčné choroby (parotitis epidemica, coxsackie, herpes simplex, hepatitis virosa)
Lokálne vplyvy v oblasti pankreasu
Choroby žalúdka a dvanástnika (lokálna penetrácia vredu, poruchy motility dvanástnika (sy. prívodnej slučky
po resekcii ţalúdka podľa Billrotha II)
Lokálne poruchy krvného zásobenia pankreratickej oblasti (sklerotické zmeny artérií splanchnickej oblasti,
hypoxia pri šoku ap.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––

Patol.-anat. nálezy varírujú od min. zmien charakterizovaných mikroskopickým obrazom
intersticiálneho edému a drobných tukových nekróz v parenchýme po makroskopické nekrózy a
hemorágie v pankrease a peripankreatických tkanivách.
Cholelitiáza – AP sa vyskytuje asi v 6 – 8 % prípadov so symptomatickou cholelitiázou. Odhaduje
sa, ţe asi 40 – 60 % prípadov AP je priamym etiologickým činiteľom AP cholelitiáza. Cholelitiáza sa
navyše zisťuje asi v 20 % pacientov s alkoholickou AP. Predpokladá sa, ţe aj značná časť tzv.
idiopatických AP má cholelitiázu. V 67 – 74 % prípadov s AP sa zisťuje tzv. ţlčové blato al.
mikrolitiáza. O význame cholelitiázy pre vznik AP svedčia aj skúsenosti, podľa kt. ťaţkosti a recidívy
AP vymiznú často po cholecystektómii a sanácii ţlčových ciest. Ludlow našiel cholelitiázu pri pitve u

zomrelých s anamézou prekonanej AP 6-krát a choledocholitiázu aţ 17-krát častejšie ako u
pitvaných bez prekonanej AP.
Mechanizmus pôsobenia cholecystopatií na pankreas sa vysvetľuje zvýšením tlaku v jeho vývodoch
a poruchou odtoku pankreatického sekrétu pre prekáţku podmienenú konkrementom pri vyústení
hlavného pankreatického vývodu (Opieho hypotéza, 1901). Nasledujúca Opieho teória spoločného
kanála (1901) sa v ostatných 20 r. spochybnila anat. nálezmi i fyziol. štúdiami. Zistilo sa, ţe u
väčšiny ľudí je vzdialenosť Wirsungovho ústia a papily natoľko malá, ţe neumoţňuje vznik
spoločného kanála a zatekanie ţlče do pankreatického vývodu pri zaklínení konkrementu v oblasti
papily. Proti tejto teórii svedčí aj skutočnosť, ţe sekrečný tlak v pankrease prevyšuje tlak v ţlčových
cestách. Navyše sa dokázalo, ţe reflux sterilnej ţlče do pankreatických vývodov je pri fyziol. tlaku
úplne neškodný).
Nepravdepodobná je teória refluxu dvanástnikového obsahu do pankreatických vývodov následkom
relat. insuficiencie Vaterovej papily po spontánnom prechode cholelitu do dvanástnika. Ukázalo sa,
ţe častý endoskopický nález otvorenej papily po prechode konkrementu neznamená insuficienciu
sfinkterového mechanizmu, ale skôr funkčnú stenózu podmienenú opuchom. Navyše obštrukcia
dvanástnika, kt. by umoţňovala reflux, je výnimočným javom.
Spúšťacím mechanizmom AP môţe byť pasáţ konkrementu cez papilu spojená s prechodným
zvýšením tlaku vo vývodoch pankreasu. Podľa skúsenosti s litoptripsiou pri choledocholitiáze však
AP vyvoláva len asi 0,3 – 3 % všetkých konkrementov prechádzajúcich papilou. Preto sa v prevencii
vzniku AP odporúča včasná cholecystektómia. Niekt. autori ju dokonca odporúčajú ako štandardné
profylaktické opatrenie po prekonanej AP u všetkých pacientov bez ohľadu na moţnosť iných
etiologických vplyvov.
Alkoholu sa pripisuje význam etiologického činiteľa v 40 % prípadov AP. Je však málo pp., ţe by AP
vyvolalo jednorazové poţitie väčšieho mnoţstva alkoholu. Ide skôr o vplyv jeho dlhodobej
konzumácie. U alkoholikov sa zisťuje fibróza pankreasu v 47 %, kým v beţnej populácii len v 29 %
prípadov (Malagelada, 1986) a ťaţko sa dá rozlíšiť alkoholická AP od záchvatu chron. pankreatitídy.
Na konferencii v Atlante (1992) sa preto odporučilo aţ do potvrdenia dg. klasifikovať začiatočné
ataky pankreatitídy u pacientov s podozrením na chron. alkoholickú p. ako AP.
Mechanizmus pôsobenia alkoholu pri vzniku AP sa vysvetľuje viacerými mechanizmami: 1. Priamy
toxický vplyv na acinové bunky pankreasu – alkohol vyvoláva poškodenie buniek len pri vysokej
koncentrácii v krvi, v pečeni sa však metabolizuje na acetaldehyd, kt. má výrazné toxické účinky na
bunky acinov. Poškodzuje bunkové membrány, čím umoţňuje prienik enzýmov do interstícia
(Malagelada, 1986). Alkohol navyše stimuluje ukladanie tuku do tkaniva pankreasu a inhibuje
oxidáciu karboxylových kys. Zniţuje schopnosť pankreatického tkaniva inhibovať trypsín a zvyšuje
proteolytickú kapacitu ďalších enzýmov. Súčasne zhoršuje krvné zásobovanie pankreasu. 2.
Upchávanie vývodov pankreasu – alkohol stimuluje sekréciu proteínov s následným zvýšením
zloţenia a hustoty pankreatickej šťavy a precipitáciou proteínov so vznikom ich komplexov s
vápnikom, kt. upchávajú vývody pankreasu. Následkom toho vzniká pretlak v acinoch, blokuje sa
exocytóza a utvárajú podmienky na autodigesciu. Na stimuláciu pankreasu alkoholom je však
nevyhnutná normálna funkcia ţalúdka; po gastrektómii ani obojstrannej vagotómii alkohol sekréciu
pankreasu nezvyšuje. Stimulačný vplyv alkoholu (ako aj hyperkalciémie pri hyperparatyreóze) na
acinové bunky moţno utlmiť atropínom. 3. Reflux do ductus pancreaticus major – alkohol porušuje
normálnu koordináciu motoricko-sekrečnej aktivity v dvanástniku, papila Vateri i pankreasu. Môţe
vyvolať poruchu odtoku pankreatickej šťavy na podklade funkčnej stenózy papily al. naopak jej
funkčnú insu-ficienciu s následným refluxom obsahu dvanástnika do pankreatických vývodov.
Zmeny vo vývodoch pankreasu sa u alkoholikov zisťujú často, ťaţko sa však dá odlíšiť ich prim.
poško-denie od ich sek. zmien následkom spojených s fibrózou pankreasu.

AP môţe vzniknúť aj po operáciách v pankreatoduodenálnej oblasti a hepatobiliárnom systé-me, ale
ojedinele aj po operáciách vo vzdialených oblastiach. Jej vznik sa vysvetľuje priamym mechanickým
poškodením tkaniva pankreasu, tlakom nástrojov pri operácii a poškodením ciev zásobujúcich
pankreas. Môţu sa tu však uplatňovať aj celkové obehové poruchy po veľkých stratách krvi, hypoxia
pri komplikovanej anestézii ap. Obdobným mechanizmom vzniká pp. AP po úrazoch, napr. tupých
poraneniach brucha.
Zmeny na bunkovej úrovni – miestom prim. zmien pri AP sú acinové bunky. V nich nastáva patol.
aktivácia proteolytických a lipolytických enzýmov s ich následným uvoľňovaním do interstícia.
Zmeny v acinových bunkách predchádzajú postihnutiu periduktového tkaniva i nekrózam
perilobulárneho tuku a postupne prechádzajú do obrazu hemoragickej nekrotizujú-cej p.
Mechanizmus vzniku a rozvoja intracelulárnych procesov pri AP nie je dosiaľ uspokojivo vysvetlený.
Acinová bunka má totiţ rôzne ochranné mechanizmy, kt. ju chránia pred proteolytickým a
lipolytickým vplyvom vlastných produktov.
Proteolytické enzýmy sú uţ od svojej syntézy uzavreté vo vezikulách, kt. bránia kontaktu
s ostatnými časťami bunky. Proteázy sa syntetizujú s aktivačným peptidom na ich C-konci. Ten
zabraňuje aktivácii enzýmov prv neţ sa odštiepi pôsobením črevnej enterokinázy. Trávia-ce enzýmy
sa transportujú spolu s inhibítormi proteáz, kt. zabraňujú proteolytickému účinku pri predčasnej
aktivácii, kt sa môţe zjaviť napr. pri silnej stimulácii sekrécie tučným jedlom.
Intraparenchýmová aktivácia proteáz môţe byť následkom neschopnosti acinovej bunky zbaviť sa
svojich tráviacich enzýmov uloţených dosiaľ v zymogénnych granulách, t. j. blokáda exocytózy, a to
následkom mechanickej obštrukcie, supramaximálnej stimulácie sekrécie al. toxickom poškodení
acinovej bunky.
Exkrečná kapacita acinovej bunky je pp.gen. determinovaná. Hlavný význam v regulácii exocytózy
majú mikrofilamenty zloţené najmä z aktínu a mikrotubuly, kt. predstavujú transportnú cestu zo
sekrečných vezikúl do vrcholu bunky. O poruche exocytóze pri AP svedčí dezintegrácia aktínu a tubulínu, kt. sa pozoruje uţ na začiatku experimentálnej AP.
Aj inhibičná schopnosť bunky zabezpečujúca inaktiváciu tej malej časti enzýmov, kt. aj za fyziol.
podmienok unikne do cytoplazmy, sú zrejme podmienená gen. vplyvmi. Inaktivujúce enzýmy majú
pracovné optimum v alkalickom prostredí. Pri poklese pH ich aktivita klesá a môţe sa tak ľahko
uplatniť katepsín B a aktivovať intracelulárne trypsinogén na trypsín.
Ďalším činiteľom prekročenia kapacity exocytózy acinovej bunky môţe byť nadmerná stimu-lácia
sekrécie. Sekréciu panreasu stimuluje zo 70 % neurohumorálny a v 30 % neurogénny (vágusový)
mechanizmus. Pankreas je jediným orgánom v tele, v kt. sympatikus i parasympa-tikus pôsobia
synergicky – obidva stimulujú sekréciu (Saveljev a spol., 1983). Keď prekročí proteosyntetická
aktivita moţnosti exocytózy, zvýšia sa nároky na činnosť inhibičných systémov a nastane
intracelulárna aktivácia trypsinogénu pôsobením lyzozómových hydroláz (katepsínu B).
Moţnosti exocytózy zhoršuje aj zvýšenie tlaku vo výdodoch pankreasu, kt. sa prenáša do acinov Pri
prekročení sekrečného tlaku > 50 – 70 cm vodného stĺpca nastáva mechanické poškodenie výstelky
vývodov a prenikaniu sekrétu do interstícia.
Na intracelulárnej aktivácii pankreatických enzýmov sa môţa zúčastňovať aj hypoxia a acidóza
tkaniva vznikajúca následkom ischémie vyvolanej celkovými (šok, kardiálna insuficiencia, vplyv
katecholanínov) al. lokálnymi poruchami krvného obehu v pankrease (ateroskleróza ap.). Zníţená
perfúzia pankreasu môţe významne ovplyvniť aj príliv nešpecifických inhibítorov proteáz plazmy (1antitrypsín, 2-makroglobulín), a tým inhibičné mechanizmy pankreatického tkaniva. Dôleţitú úlohu
tu má aj lymfatická drenáţ inaktívnych komplexov proteáz s inhibítorom, ale najmä odstraňovanie
cudzorodých bielkovín, t. j. nenadviazaných pankreatických enzýmov. Vďaka týmto dvom

mechanizmom nastávajú zrejme opakovane asymptomatické prieniky nadmerného mnoţstva
enzýmov do interstícia pankreasu, o čom svedčia histol. nálezy fibrózy pankreasu aţ v 90 %
prípadov AP.
Vývoj zmien v pankreasu ovplyvňuje aj mnoţstvo tuku v jeho interstíciu. Väčšie mnoţstvo tuku
znamená totiţ väčšiu ponuku substrátu lipolytickým enzýmom. U obéznych jedincov je výskyt AP
podstatne vyšší a aj priebeh ochorenia ťaţší ako u chudých. Naopak v detskom veku a v mladosti,
keď je tukového tkaniva v interstíciu málo, vzniká AP zriedka.
Utvorený trypsín potom umoţňuje aktiváciu ďalších proenzýmov do aktívnej formy, najmä
profosfolipázy a proelastázy. Tieto aktivované enzýmy sú príčinou rozrušenia zymogénnych granúl,
porušenia bunkových membrán (fosfolipáza A2) a rozrušenia intersticiálneho tkaniva vrátane stien
drobných ciev (elastáza). Tým sú dané podmienky na rozvoj autodigescie panreasu i celkové
obehové zmeny (uvoľnenie proteolytických a lipolytických enzýmov pankreasu, aktivácia systému
kalikreín–kiníny, plazmínového systému, leukocytov, poškode-nie kapilár a i.).
Patologická anatómia – vo včasnom štádiu ide o edém pankreasu, príp. aj jeho okolia (30 – 50 %
prípadov). Väčšinou ide o následok nekrózy peripankreatického tkaniva s exsudáciou teku-tiny
bohatej na amylázy. V závislosti od rozsahu sa asi ½ týchto loţísk spontánne vstre-be, zvyšné
loţiská sa asi do 4 týţd. opuzdria a utvárajú pseudocysty, v prípade baktériovej kontaminácie
obsahu →abscesy pankreasu.
Marseillská (1963, 1984) a marseillsko-rímska klasifikácia AP (1988) vychádzali z morfol. zmien, kt.
v začiatkoch ochorenia obyčajne nie sú známe (→chronická pankreatitída). Stanovenie pracovnej
dg. na základe informácií dostupných prvých 24 – 48 h (zhodnotenie klin. stavu, CT a stupnica
APACHE) umoţňuje atlantská klasifikácia (1992). Zahrňuje: 1. akúnu pankreatitídu (AP); 2. ťaţké
AP; 3. akút. akumulácie tekutiny; 4. nekrózy pankreasu; 5. pseudocysty; 6. abscesy, kt. majú odlišnú
prognózu a terapiu. Táto klasifikácia uľahčuje aj zber a analýzu dát pre účely výskumu a štatistiky.
Klin. obraz akút. pankreatitídy – ťaţká akút. p. sa vyznačuje príznakmi orgánového zlyhávania
a/al. lokálnymi komplikáciami, ako je nekróza, zriedkavejšie edém interstícia, pseudocysta al.
absces. Objektívne sa zisťuje meteoristické, palpačne ciitlivé brucho, prejavy perritoneálneho
dráţdenia a zoslabená aţ nepočuteľná peristaltika. V epigastriu môţe byť hmatateľná rezistencia.
Ťaţkú AP charakterizujú > 3 Ransonove kritériá al. > 8 body v systéme APACHE II (Acute
Physiology And Chronic Health Evaluation stupnica na hodnotenie klin. stavu). Orgánové zlyhávanie
sa prejavuje šokovým stavom (systolický TK < 12 kPa, t. j. < 90 mm Hg), respiračnou insuficienciou
(paO2 < 8 kPa, t. j. < 60 mm Hg), renálnou insuficienciou (sérová koncentrácia kreatinínu > 177
mmol/l) al. krvácaním do GIT (straty > 500/d). K ďalším komplikáciám patrí diseminovaná
intravaskulárna koagulácia (počet trombocytov < 100.109/l, koncentrácia fibrinogénu v plazme < 1
g/l, hodnota degradačných produktov fibrínu > 80 mg/l) al. ťaţké metabolické komplikácie
(hypokalciémia <1,87 mmol/l)
Hlavným príznakom je bolesť brucha. Obvykle má náhly začiatok, je krutá, často trvalá, bez
kolísavej intenzity. Vyţaruje zo stredného nadbrušia pozdĺţ rebrových oblúkov doľava i doprava.
Vyţarovanie do chrbta al. kríţov, príp. medzi lopatky môţe imitovať biliárnu koliku. Bolesť pri AP
však trvá dlhšie aj pri th., obvykle 1 – 2 d. Niekedy býva taká silná, zničujúca, ţe pacient
nenachádza polohu, kt. by im uľavila. Dfdg. ťaţkosti môţe robiť vyţarovanie bolesti za sternum (5 –
10 %) a v dolnej časti brucha (5 %). Zriedka bolesť chýba, ale obvykle ide o pacientov s inými
závaţnými chorobami (systémové choroby, neurol. psychiatrické poruchy), kt. im bránia adekvátne
bolesť cítiť, hodnotiť al. vyjadriť.
Objektívne sa zisťuje rôzne vyjadrená bolestivosť pásovite v nadbruší al. s prevahou vľavo. Pri niekt.
biliárnych formách prevláda bolestivosť v pravom podrebrí. Takmer v ½ prípadov je prítomná

elastická plnosť v strednom nadbruší, niekedy prechádzajúca aţ do svalového napätia. Difúzna
bolestivosť celého brucha s príp. príznakmi peritoneálneho dráţdenia sú príznaky rozvíjajúceho sa
pankreatogénneho ascitu. Typické je chýbanie bolestivosti pri vyšetrení per rectum, aspoň v
začiatočných štádiách choroby.
Ďalším častým príznakom je nauzea a vracanie, často opakované, bez úľavy. Spočiatku je vyvolané
reflexne, aţ v ďalšom priebehu choroby prevláda ako jeho príčina porucha pasáţe. Gastroplégia a
spomalenie peristaltiky čreva nastáva postupne s rozvojom pankreatogénnej toxémie a poruchy
hemostázy (únik tekutín, hypokaliémia, hypoxia). Objektívne sa môţe zistiť meteorizmus a chýbanie
črevných zvukov pri auskultácii.
Spočiatku sa zjavuje zvýšenie TK, tachykardia, začervenenia v tvári ako prejavy hyperkinetickej
cirkulácie s vazodilatačného účinku kinínov a sérotonínu. V ďalšom, priebehu TK klesá a narastá
tachykardia, kt. spolu s oligúriou aţ anúriou môţu signalizovať rozvoj šoku. Krutá bolesť brucha
spojená s obmedzením pohyblivosti bránice vyvoláva tachypnoe a dýchavicu. Ako výraz akút.
zápalovej reakcie sa zvyšuje telesná teplota, kt. však obvykle nepresahuje 38,5 °C. Nepomer medzi
výraznou leukocytózou a miernym zvýšením teploty má dg. význam
Pri AP sa opísali rôzne zmeny koţe v oblasti brucha: Cullenov príznak (zmodranie okolo pupka),
Foxov príznak (ekchymózy pod ingvínami), Grey Turnerov príznak (sivasté aţ ţlté ekchymózy na
bokoch v podbruší). Halstedov príznak (mramorovanie koţe brucha). Ich výskyt je zriedkavý, podľa
Hollendera (1983) sa zisťujú v < 10 %, častejšie vznikajú po 3 – 4 d trvania choroby. Vyskytujú sa aj
pri hemoperitoneu traumatického i netraumatického pôvodu (ruptúra mimomaternicovej gravidity,
gangréna čreva pri mezentériovej oklúzii). Grey Turnerov, príp. Cullenov príznak sa vyskytujú ~ v 3
% prípadov, z toho exituje ~ 1/3.
Prognosticky sú závaţnejšie prejavy obehového zlyhania, najmä obličková nedostatočnosť,
respiračné komplikácie vrátane ARDS, dysfunkcia pečene, neuropsychické zmeny, poruchy
hemokoagulácie a krvácanie do hornej časti GIT. Pri edémovej forme AP sa systémové komplikácie
vyskytujú v 5 – 10 %, pri nekrotickej v 40 – 60 % v sterilnej a takmer v 100 % prípadov infikovanej
nekrózy.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia akútnej pankreatitídy podľa stupňa závaţnosti (podľa Kummerleho a Dzieniszewskiho, 1985)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dg. kritérium
1°
2°
3°
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Svalové napätie (difúzne, lokalizované)
Zápalový konglomerát
Leukocyty > 12.109/l
Glykémia > 7,8
2–3
4–5
6–8
S-Ca2+ < 2,1 mmo/l
S-Kreatinín > 124 mmol/l
S-Močovina > 10 mmol/l
BE > –2 mmol/l
Sonografia/CT
prevaţne edém
ohraničené nekrózy
rozsiahle nekrózy
Orgánové komplikácie
neprítomné
zriedkavé
časté
Priebeh pri konzervatívnej th. rýchlo reverzibilné prechádza do postakút. potenciálne letálne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dg. akút. pankreatitídy – predpokladom úspešnej th. je včasná dg. a vhodná klasifikácia AP. Dg.
sa stanovuje na základe klin. obrazu a potvrdzuje sa laborat. a zobrazovacími metódami. O dg. AP
svedčí kombinácia bolestí brucha s jednoznačným (iniciálne > 3-násobným) zvýšením amyláz, resp.
lipáz. Vzostup < 3-násobný nie je špecifický pre p. Nízke hodnoty nevylučujú ťaţkú formu p.
Hodnoty AMS v priebehu choroby rýchlejšie klesajú ako LPS.

AP sa nevyznačuje patognomonickými nálezmi. Typické sú náhle vzniknuté, intenzívne, trvalé
bolesti, najmä periumbilikálne a v ľavom hornom kvadrante často s pásovitým vyţarovaním do
chrbta. Hlavným nálezom je obranné napätie brucha. Prítomná býva nauzea, často s krvacaním.
V laborat. dg. sa najčastejšie vyuţíva stanovenie amyláz v sére a moči, lipázy v plazme, trypsínu a
trypsinogénu, fosfolipázy A2, PNM-elastázy, bilirubínu, aktivity ALT, AST, GMT a ALP, glykémie,
leukocytov a koncentrácia vápnika v sére.
Stanovenie aktivity amylázy (AMS) v sére a moči – do klin. praxe zaviedol Wolgemuth (1908) a
dodnes je základom biochem. dg. AP. Za dg. významné sa pokladá 3-násobné zvýšenie jej hodnôt.
Hyperamylazémia však nie je pre dg. AP špecifická. Na zvýšení aktivity AMS v sére sa môţu
zúčastňovať extrapankreatické zdroje, ako sú slinové ţľazy, pľúca, ováriá a laktujúce ţľazy prsníka
(dfdg. sa dá odlíšiť stanovením elektroforetickým stanovením slinnej a pankreatickej izoamylázy),
ako aj poruchy vylučovania AMS obličkami (nízke aktivity v moči), príp. poruchy resorpcie z čreva pri
iných ochoreniach. Normálne hodnoty aktivity AMS v sére pritom nevylučujú dg. AP. Medzi
hodnotami AMS a stupňom závaţnosti AP, resp. rozsahom zmien v pankrease nie je korelácia.
Zvýšené hodnoty AMS v sére sa zisťujú pri akút. vzplanutí chron. p. a zriedkavejšie pri nádoroch
pankreasu, ale aj pri penetrácii al. perforácii gastroduodenálneho vredu, pri vysokom ileu,
mezentériovej okúzii, pri biliárnej kolike a cholangitíde. V týchto prípadoch podobne ako pri chron.
obličkovej nedostatočnosti, nebývajú adektávne zvýšené hodnoty AMS v moči a aktivity v sére
obyčajne neprekračujú 2-násobok normy. Ojedinele sa zisťuje zvýšenie AMS v sére pri intoxikácii
alkoholom, opiátmi, barbiturámi a pri nádoroch prostaty a ovárií. Vyššie aktivity AMS v sére bývajú
aj pri parotitíde a infekčnej hepatitíde. Obvykle však taktieţ neprekračujú 2-násobok normy a pri
vyšetrení izoamyláz sa zisťuje zvýšenie ich slinnej frakcie. Zvýšené hodnoty AMS v sére pri ich
normálnych hodnotách v moči moţu byť zapríčinené tzv. makroamylazémiou, pri kt. sa v sére
nachádzajú veľké komplexy AMS s imunoglobulínom A al. G, kt. prvý opísal Wilding (1964).
Hodnoty AMS v sére obyčajne rýchlo klesajú. Medzi 4. – 6. d od začiatku ochorenia má
hyperamylazémiu > 2-násobkom normy len 15 % pacientov, takţe pri oneskorenom vyšetrení môţu
byť jej hodnoty uţ medziach normy. Rýchly pokles jej hodnôt sa zisťuje najmä u pa-cientov s
alkoholickou p. a pri opakujúcich sa záchvatoch, keď je parenchým čiastočne nahradený fibróznym
tkanivom. Prechodné zvýšenie aktivity AMS v sére sa zisťuje po vyšet-rení ERCP a po operáciách,
najmä v hepatobiliárnej oblasti. Treba ju odlíšiť od pooperačnej p., o kt. svedčí pretrvávanie
hyperamylazémie a najmä hyperamylazúrie, zvýšené hodnoty CRP a elastázy, poruchy
glykoregulácie, pretrvávanie stresovej reakcie neadekvátne výkonu, pretrvávajúca porucha pasáţe
a celkove ťaţký stav.
Stanovenie lipázy (LPS) v sére – LPS je orgánovo špecifickejšia ako AMS, močom sa nevylu-čuje.
Dg. citlivosť a špecifickosť LPS je väčšia ako AMS, pomalšia eliminácia má za násle-dok dlhšie
pretrvávanie jej zvýšených aktivít v sére.
Stanovenie peptidov aktivujúcich trypsinogén v moči má taktieţ prognostickú hodnotu, významne
vyššie hodnoty sa zisťujú pri ťaţkých formách. Ich dg. citlivosť je 85 %, špecifickosť 90 %.
Vyšetrenie je však cenovo náročné.
Stanovenie aktivity fosfolipázy A2 – je biochem. markerom fagocytovej schopnosti fagocytózy
makrofágov a monocytov. Jej hodnoty významne korelujú so stupňom závaţnosti AP (dg. citlivosť
75 – 80 %, špecifickosť 78 – 89 %), ale metodologická a cenová náročnosť metódy bráni uplatniť sa
jej v beţnej klin. praxi.
-makro-globulín),
kt. koreluje so stupňom závaţnosti. Ich dg. citlivosť a špecifickosť je ~ 70 %. V ru-tínnej praxi sa
však nevyuţívajú.

PNM-elastáza – zvýšené hodnoty jej aktivity v plazme sa zisťujú uţ v prvých h po začiatku AP, a to
výraznejšie u pacientov s ťaţkou formou. Pozit. prediktívna hodnota jej zvýšenej aktivity je ~ 90 %,
negat. ~ 98 %).
Stanovenie bilirubínu, ALT, AST, GMT a ALP – patrí k štandardným vyšetreniam pri
hepatopankreatobiliárnych chorobách. Hyperbilirubinémia je podmienená zvýšením konjugo-vanej
frakcie, je teda obštrukčného typu. Okrem moţnosti obštrukcie distálneho choledochu sa tu
uplatňuje aj hypoxické a metabolické poškodenie hepatocytov. To platí aj o zvýšení aktivity
aminotransferáz. V kombinácii so stanovením ALP je ich dg. citlivosť pri obštrukcii aţ 80 %.
Poruchy glykoregulácie – bývajú pri akút. p. pomerne časté. Väčšinou sú prechodného charakteru a
vyskytujú sa len pri ťaţkých formách al. opakovaných vzplanutiach s fibróznou prestavbou, pri kt. je
poškodená aj endokrinná časť pankreasu. Ide pp. skôr o následok obehových zmien a vysokých
hodnôt kortizolu a glukagónu. Na zníţení citlivosti tkanív na inzulín sa zúčastňuje aj stresová
odpoveď na záťaţ.
Leukocytóza s lymfocytopéniou – má malú dg. a dfdg. hodnotu. Za nepriaznivý prognostický príznak
sa pokladá počet leukocytov > 16.109/l. Extrémna leukocytóza > 25–30.109/l nepatrí k typickému
obrazu včasnej fázy AP.
Koncentrácia serového vápnika – neprispieva podstatne k dfdg. AP vo včasnej fáze ochore-nia.
Súvislosť medzi väzbou iónov Ca2+ vo vznikajúcich tukových nekrózach a teda korelácia medzi
hypokalciémiou a rozsahom nekróz sa nepotvrdila.
Závaţnosť AP od začiatku úzko koreluje s intenzitou zápalovej odpovede organizmu. K jej biochem.
markerom patrí interleukín-6 (IL-6) a prekalcitonín v sére, kt. sa však v praxi nepo-uţívajú. Prakticky
uţitočné je však z toho hľadiska stanovenie C-reaktívneho proteínu, kt. zvýšenie je priamym
dôsledkom aktivácie hepatocytov účinkom IL-6. Jeho hodnoty ako reaktantu akút. fázy zápalu úzko
korelujú s IL-6. Zvýšenie jeho hodnôt sa síce oneskoruje za monocytovými (interleukíny) a
neutrofilnými (PNM-elastáza) mediátormi. Jeho hodnoty sa zvyšujú aţ od 48 – 72 h po začiatku
ochorenia. Pri kritickej hodnote 120 mg/l je dg. citlivosť jeho stanovenia pri ťaţkej AP 73 – 95 % a
špecifickosť 71–86 %.
Natívna rtg snímka brucha – je dôleţitá najmä z dfdg. hľadiska. (umoţňuje vylúčiť perforač-nú
peritonitídu, ileus a i.), môţe však prispieť aj k dg. AP. K nepriamym príznakom AP patrí ohraničená
plynatosť a dilatácia colon transversum al. slučiek tenkého čreva v strednom a ľavom nadbruší
(Gerbichov príznak, ,,sentinel loop“), ostré prerušenie plynovej náplne v aborálnom colon
transversum al. lienálnom ohybe pri plynatosti a dilatácii orálnejšieho úseku (,,coloncut-off“), plynová
náplň atonického ţalúdka al. hladiny v slučkách tenkého čreva ako prejav paralytického ileu.
Zriedkavejšie sa zisťujú kalcifikácie v oblasti pankreasu, kt. svedčia skôr o chron. pankreatitíde,
najmä alkoholickej. Kontrastné konkrementy v ţlčníku poukazujú na moţnosť biliárnej pankreatitídy,
neprispejú však k dfdg. voči cholecystitíde ani iných brušných príhod.
Na rtg snímke pľúc treba hľadať príznaky elevácie ľavej bránice, ľavostranný výpotok, plat-ničkové
atelektázy al. bazálne pľúcne infiltráty (Ranson, 1981).
Ultrasonografia (USG) – môţe ukázať zväčšenie pankreasu (v priečnom reze na 5 – 6 cm),
hypoechogenitu parenchýmu, otupenie pečeňovo-cievneho uhla a pri ťaţších formách hetero-genitu
parenchýmu pankreasu a peripankreatických tkanív s vysokým obsahom tekutiny a voľnou tekutinou
v okolí i v brušnej dutine. Dg. citlivosť vyšetrenia je 0,6 – 0,95. USG umoţňuje zobrazenie akút.
akumulácie tekutiny, pseudocýst, ascitu, pleurálnych a perikar-diálnych výpotkov, kompresie
okolitých orgánov, edému a nekrózy pankreasu a zmien v he-patobiliárnom systéme (cholelitiáza,
stáza v ţlčových cestách, obštrukcia vyvolaná choledo-cholitiázou al. nádorom). Rozlišovacia
schopnosť USG je asi 1 cm veľkosti loţiska, pri veľkosti 3 cm je pp. zachytenia 96 %. Pomocou

USG sa dokáţe len asi 1/3 nekrotických loţísk (pomocou CT vyšetrení s kontrastom aţ v 90 %).
Nevýhodou USG je moţnosť prekrytia uvedených zmien pri výraznej plynatosti v nadbruší al. veľkej
obezite pacienta; nehodnoititeľný je nález asi v 30 – 40 % prípadov AP.
Lokalizáciu a rozsah nekróz v pankrease moţno pomerne presne určiť pomocou kontrastného CT
vyšetrenia. Predpokladom je dobré ohraničenie loţísk s Ø > 3 cm al. zaujímajúcich > 30 % ţľazy.
Podozrelé z nekrotického procesu sú pritom oblasti pankreatického panrenchýmu, kt. nemenia
denzitu po podaní kontrastnej látky. Ťaţšie je určiť presný rozsah postihnutia peripankreatického
tkaniva. Často nemoţno rozlíšiť ischémiu a edém al. tlak akumulovanej tekutiny v nehomogénnom
tukovom a spojivovom peripankreatickom tkanive. Loţiská rôznej intenzity v tejto lokalizácii môţu
imponovať ako nekrózy, hematómy al. loţiská tekutiny.
Pre dôkaz prítomnosti baktériovej kontaminácie nekróz je najdôleţitejšia CT al. sonograficky riadená
punkcia tenkou ihlou. Kontaminácia nekrotických tkanív nastáva najčastejšie v 2. – 3. týţd. ťaţkej
AP. Pozit. mikrobiol. nález sa zisťuje asi v ½ prípadov. Najčastejšie ide o gramnegat. baktérie E.
coli, Pseudomonas spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp.), anaeróby tvoria ~ 15 %. Zriedkavejšie
sú grampozit. mikróby a plesne. Vo > 2/3 prípadov ide o infekciu jediným kmeňom, zmiešané
infekcie sú častejšie pri abscese a pankreatogénnej sepse v neskoršom priebehu ťaţkej AP.
Baktériová kontaminácia závisí od rozsahu nekrózy.
Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) – má zásadný význam pri podozrení
na biliárnu etiológiu. Je indikovaná pri podozrení na choledocholitiázu (USG, biochem. markery), ale
ţlčové konkrementy má aj asi 20 % pacient s alkoholickou AP. Pri náleze konkrementu môţe
nadväzovať endoskopická th. intervencia. Tradované kontraindikácie na vyšetrenie ERCP v akút.
stave uţ neplatia.
K dg. kritériám AP podľa Lefflera (1997) patria: 1. bolesť v nadbruší, príp. aj v chrbte; 2. zastavenie
črevnej peristaltiky (vracanie, paralytický ileus); 3. bolestivosť v nadbruší, príp. elastické napätie
svalov v nadbruší al. peritoneálne dráţdenie; 4. obehové zmeny (tachykardia > 100/min, hypotenzia
pod 100 mm Hg, t. j. > 13,3 kPa systolického TK, oligúria < 50 ml/h); 5. zvýšenie aktivity amylázy v
sére a moči na 3-násobok); 6. hyperbilirubinémie > 20 mmol/l, príp. aj aktivity ALT v sére > 0,5
mkal/l); 7. porucha glykoregulácie (glykémia > 7,8 mmol/l).
Súčasťou dg. je prognostická klasifikácia AP, kt. cieľom je selekcia pacientov ohrozených ťaţkým al.
komplikovaným priebehom s nevyhnutnosťou čo najskôr začať intenzívne monitorovanie vitálnych
funkcií, sledovať klin. a laborat. vývoj a zodpovedajúcu intenzívnu th. Na prognostickú klasifikáciu
závaţnosti AP sa pouţívajú rôzne systémy, ako sú všeobecné systémy pouţívané v intenzívnej
medicíne (APACHE II, SAPS a i.). Skórovací systém špecifický pre AP vypracoval Ranson a spol.
(1974), Kummerle a Dzieniszewski (1985) a i. Jednotlivé klin. a laborat. údaje moţno získať v prvých
48 h po prijatí.
Na dfdg. ľahkej a ťaţkej formy AP sa pouţíva aj táto zjednodušená schéma:
I. stupeň: ľahká AP – chýbanie ikteru, normálne laborat. výsnáslezy (glykémia, kalciémia,
kreatininémia, hematokrit); stav sa dá zvládnuť konvenčnou th.
II. stupeň: lokalizované nekrózy pankreasu – výrazné zmeny uvedených parametrov
III. stupeň: rozsiahle nekrózy ţľazy – respiračná insuficiencia, encefalopatia, výrazné zmeny laborat.
parametrov
Letálne faktory AP (podľa Ransona a spol., 1974): nálezy pri prijatí: 1. vek > 55 r.; 2. glykémia > 11
mmol/l; 3. leukocytóza > 16.109/l; 4. LD > 350 U/l; 5. AST > 120 U/l. Nálezy v priebehu 24 – 48 h: 1.
pokles hematokritu > 10 %; 2. zvýšenie N-močoviny > 5 mg % (t. j. močoviny v sére > 11,5 mmol/l);
3. BE > –4 mmol/l; 4. pO2 v artériovej krvi < 8 kPa; 5. deficit tekutín > 6 l.

Dg. punkcia brušnej dutiny a na ňu nadväzujúca peritoneálna laváž
Zobrazovacie metódy – ich význam spočíva nielen v podporení dg. vizualizáciou morfol. zmien,
dôkaze príp. lokálnej komplikácie, ale aj v moţnosti objasnenia etiologických súvislostí nálezom
patol. zmien na ţlčovom systéme.
Okrem dvoch dominantných metód – ultrasonografie a CT – majú svoje opodstatnenie v dfdg.
ochorenia aj natívna rtg snímka brucha a pľúc. Nezastupiteľné miesto v dg. pankreato-biliárnej
oblasti má endoskopická retrográdna cholangiografie (ERCP).
Z th. hľadiska je dôleţitá znalosť etiológie. Dg. biliárnej formy potvrdzuje nález konkremen-tov v
ţlčových vývodoch. Ţlčovod bez konkrementu však nevylučuje bliárnu genézu, pretoţe konkrementy
sa mohli práve vylúčiť, resp. mikrolity mohli dg. uniknúť. Pri ţlčníkovej litiáze a chýbaní konzumu
alkoholu je pp. biliárna genéza. Prechodný vzostup aktivity GMT, AST, alkalickej fosfatázyal.
bilirubínu svedčí o moţnej biliárnej genéze. Alkoholická genéza je pp. pri pravidelnom nadmernom
konzume alkoholu, pri miernom pití však nie je vylúčená. Kvocient LPS/AMS nemá dg. hodnotu.
Treba vylúčiť aj zriedkavé príčiny (prim. hyperpara-tyreózu, hyperlipidémiu a lieky).
Vzťah medzi etiológiou a stupňom závaţnosti sa nepotvrdil. Iniciálny vzostup aktivity enzýmov v
sére pri alkoholickej p. býva menší ako pri inej genéze. Ani tu však nekoreluje výška vzostup aktivity
AMS so stupňom závaţnosti, hoci pri alkoholickej p. býva výraznejší nález na CT s kontrastnou
látkou ako pri inej genéze. Veľký vzostup GPT a AST > 3-násobok normy má pozit. prediktívnu
hodnotu 95 % pre dg. biliárnej formy p.; celkový bilirubín a alkalická fosfatáza majú len hodnotu
prídavných parametrov.
Stupeň závažnosti a prognóza – ťaţký klin. nález a výsledky niekt. laborat. vyšetrení, ako je vzostup
C-reaktívneho proteínu (CRP) > 120 mg/l, vzostup sérového kreatinínu > 1,2 mg/100 ml a pokles
pO2 < 60 mm Hg, svedčia o ťaţkej p. Spoľahlivejšie je však hodnotenie stupňa závaţnosti a
prognózy pomocou mnohoskórových systémov (Ransonov, Imrieho, APACHE II-skóre). Dajú sa
pouţiť na zabezpečenie kvality a optimalizáciu th. a pre kontrolované klin. štúdie sú
nepostrádateľné. Vyšetrenie CT s kontrastnou látkou nie je na stanovenie dg. nevyhnutné. Je
vhodnejšie na dôkaz a rozsah nekŕoz ako USG.
Presná definícia ťaţkého priebehu však nejestvuje a nedarí sa ho definovať ani pomocou tzv.
,,atlantskej klasifikácie“ AP. Celkový dojem, získaný z klin. obrazu (bolesti, lokálny peritonizmus),
laborat. parametrov (leukocytóza > 15.10–9 l, LD > 300 mg/100 ml, CRP > 120 mg/l, vzostup
kreatinínu a pokles artériového pO2) a mnohoskórová analýza (Ranson > 3, APACHE-II > 8),
svedčia o ťaţkej p. Mnohoskórové systémy však nie sú vhodné pre rutinnú klin. prax. Nevýdou
Ransonovho skóra je, ţe je validizovaný len pre prvých 48 h, APACHE-II skóre síce pre kaţdú fázu
choroby, ale nie je špecifický pre p. Všetkých 11 kritérií Ransonovho skóra (iniciálne kritériá: vek,
Leukocyty, glykémia, LD, AST; prídavné kritériá: po 48 h: hematokrit, dusík močoviny, vápnik, CO 2,
base excess, deficit objemu) sa pravidelne sleduje pri monitorovaní pacienta, takţe umoţňuje
súhrnnú analýzu.
O nekrózu parenchýmu svedčí hypoperfúzia pri CT s kontrastnou látkou (hustota < 30
Hounsfieldových j.), pričom vo včasnej fáze môţe prechodný opuch imitovať výraznú nekrózu
vyvolanú obštrukciou kapilár. Odporúča sa preto vykonať CT vyšetrenie 72 h po začiatku prí-znakov,
len pri fulminantnej p. skôr.
Korelácia medzi rozsahom, resp. lokalizácioupankreatických a extrapankreatických nekróz
a stupňom závaţnosti p. sa nepotvrdila.
Dg. v priebehu choroby – pri ťaţšej forme p. sú nevyhnutné klin. kontroly min. raz/d a vyšetrenie
min. raz/d týchto parametrov: KO, elektrolyty, krreatinín, dusík močoviny, celkové bielkoviny/albumín, tromboplastínový čas, protrombínový čas (PTT), glykémia, LD, CRP, artériový pO 2,

ako aj AMS a LPS. Na sledovanie priebehu stačí USG, len pri klin. zhoršení sa vykonáva CT s
kontrasntou látkou. USG poskytuje informácie o konsolidácii nekróz, likvefakcii oblastí nekróz,
pseudocystách a i. Indikátorom zhoršenia je zjavenie sa al. zhoršovanie bolestí, horúčka (> 38,5
°C), sepsa, vzostup uka ukazovateľov zápalu (leukocytov, CRP); zvýšenie, resp. vznik respiračnej
al. obličkovej insuficiencie.
Dfdg. akút. pankreatitídy – treba odlíšiť najmä: 1. komplikácie vredovej choroby (perforácia), akút.
gastritídu; 2. akút. cholecystitídu, biliárnu koliku, cholangitídu; 3. vysoký ileus; 4. oklúziu mezentéria;
5. peritonitídu rôznej etiológie; 6. divertikulitídu hrubého čreva, perforáciu divertikula; 7. bazálnu
pleuropneumóniu; 8. zadný infarkt myokardu; 9. ektopickú graviditu. Vzostup LPS na > 3-násobok
normy odlišuje akút. p. od nepankreatických bolestí. Pri tzv. makroamylazémii je v sére zvýšená len
AMS, podobne ako pri obličkovej insuficiencii, parotitíde a niekt. karcinómoch.
Vzostup aktivity enzýmov na > 3-násobok normy sa pozoruje zriedka. Kaţdý 3. pacient nevykazuje
zvýšenie AMS a kaţdý 5. pacient zvýšenie LPS na > 3-násobok normy v čase stanovenia dg. Je
preto dôleţité, kedy sa tieto enzýmy vyšetrujú; obidva sa prechodne zvyšujú na začiatku choroby.
LPS sa upravuje pomalšie ako AMS (za 5 – 7 d). Výška vzostupu nekoreluje so stupňom
závaţnosti, resp. s prognózou choroby.
Th. akút. pankreatitídy – je konzervatívna, v určitých prípadoch chir. Neexistuje nijaký liek ani chir.
výkon, kt. by zásadne zmenil priebeh rozvinutej AP. AP je choroba celého org., preto od lokálnych
zásahov nemoţno očakávať, azda s výnimkou endoskopickej papilotómie pri biliárnych
pankreatitídach, výrazné zlepšenie celkového stavu v začiatočných štádiách choroby. V nekomplikovaných prípadoch sa podávajú spazmolytiká a analgetiká, aplikujú i. v. tekutiny pri vylúčení
príjmu p. o. V ťaţších prípadoch má byť pacient hospitalizovaný na oddelení s moţnosťou
intenzívnej starostlivosti a monitorovania vitálnych funkcií. O rozsahu zmien a výskyte neskorších
septických komplikácií rozhoduje včasné začatie kvalitnej intenzívnej starostlivosti. Nevyhnutné je
preto monitorovanie beţných parametrov (TK, srdcovej frekvencie, hodinovej diurézy, pulznej
oxymetrie, teploty, dychovej frekvencie), meranie centrálneho ţilového TK a v indikovaných
prípadoch obehovej nestability refraktérnej voči th. aj meranie TK v pľúcnici a určovanie srdcového
výdaja a periférnej rezistencie. Z laborat. parametrov sa sleduje KO vrátane trombocytov,
hemokoagulačné parametre (Quickov test, PTT), sérové minerály (Na, K, Cl, Ca), glykémia,
močovina, kreatinín ALT, AST, LD, alkalická fosfatáza a bilirubín, ďalej krvné plyny a ukazovatele
acidobázickej rovnováhy a v prvých 2 – 5 d ako vhodný marker nekrózy CRP.
K všeobecným zásadám th. ťaţšej AP patria:
• Zlepšenie perfúzie tkanív (doplnenie efektívneho cirkulujúceho objemu, izovolemická hemodilúcia,
perfúzne dávky inotropne pôsobiacich látok)
• Zabezpečenie dostatočnej oxygenácie (štandardná oxygenoterapia, včasná indikácia podpornej al.
riadenej ventilácie)
• Včasné začatie výživy s cieľom minimalizovať negat. dusíkovú bilanciu , včasná enterálna výţiva
• Dostatočne účinná analgézia prednostne kombinovanými postupmi (pouţitie kontinuálne
epidurálnej analgézie)
• Aktívna detoxikácia organizmu od cirkulačných mediátorov a ďalších produktov patol.
metabolických ciest (forsírovaná diuréza, peritoneálna dialýza (?), hemodiafiltrácia
• V prípade biochemického a CT nálezu nekróz profylaktické podávanie antibiotika (imipe-ném al.
chinolóny) na zníţenie rizika sek. infekcie
• Starostlivé sledovanie stavu pacienta so zameraním na prítomnosť, rozsah a príp. infikova-nie
nekróz na umoţnenie včasnej indikácie chir. intervencie.

Štandardizovaná zákl. th. – odporúča sa adekvátna substitúcia tekutín, kt. je rozhodujúcim faktorom
prognózy. Náhrada tekutín je indikovaná aj pri ľahkej intersticiálnej edematóznej p.Na kontrolu slúţia
pritom hodnoty centrálneho ţilového tlaku. Podáva sa albumín a ko-loidné rozt. Hematokrit sa
udrţuje na hodnotách 0,30 – 0,35.
Aţ do ústupu bolestí sa odporúča úplná karencia potravy, a to nezávisle od hodnôt aktivity enzýmov
v sére. V ťaţkých prípadoch al. v prípade nemoţnosti príjmu potravy p. o. po 48-h karencii je
indikovaná totálna parenterálna výţiva. Podávajú sa beţné štandardné zmesi glukózy a
aminokyselín. S výnimkou sepsy a respiračnej insuficiencie sa aplikujú infúzie lipidov.
Orálny prívod potravy sa začína podávaním čaju a suchárov a v prípade znášanlivosti sa pokračuje
ľahkou zmiešanou stavou. Pri znova zjavení sa bolestí sa enterálna výţiva opäť redukuje.
Indikácie na iniciálnu enterálnu výţivu a súčasné parenterálne podávanie glutamínu nie sú
stanovené.
V ťaţších prípadoch sa kombinuje enterálna a parenterálna výţiva a v najťaţších prípadoch je
nevyhnutná totálna parenterálna výţiva gastrojejúnovou sondou.
Z hľadiska udrţania integrity črevného epitelu, kt. ovplyvňuje prognosticky kritickú kolonizáciu čreva,
resp. infekciu (extra-)pankratických nekróz, je vhodnejšia včasná enterálna výţiva.
O opätovnom návrate k orálnej výţive rozhoduje klin. obraz (bolesti) a nie hodnota pankreatických
enzýmov. Nejestvujú fundované dôkazy o oprávnenosti stupňovitej diéty s graduovaným obsahom
tuku (tzv. štvorstupňová pankreatická diéta).
V praxi sa osvedčuje dvosjtupňová diéta so zákl. stupňom (čaj a sucháre) a 2. stupňom vo forme
ľahkej zmiešanej stravy. Účinnosť prídavnej aplikácie pankreatických enzýmov s cieľom zlepšiť
trávenie nie je overené.
Ţalúdková sonda nie je vo všeobecnosti potrebná, s výnimkou subileóznych al. ileóznych stavov s
vracaním.
Pri ťaţkej p. je na profylaxiu stresových ulkusov indikovaná aplikácia inhibítorov protónovej pumpy
al. blokátorov H2-receptorov.
Nevyhnutnosť intenzívneho monitorovania – inteznvíne monitorovanie pacienta si vyţadujú najmä
pacienti s ťaţkým klin. obrazom. Pri ťaţšom klin. obraze sa odporúča interdisciplinárny prístup k
ošetrovaniu pacienta (internista/gastroenterológ a chirurg). Pacient s podozrením na ťaţký priebeh
sa má včas hospitalizovať na jednotke intenzívnej starostlivosti al. v špecializovanom centre s
moţnosťou intenzívneho sledovania, vyšetrenia CT, intervenčnej endoskopie a dialýzou.
Konzervatívna th. má tri ciele: 1. zabrániť vzniku zlyhávania vzdialených systémov (kardiorespiračný systém, obličky, pečeň, hemokoagulácia, CNS) a liečiť uţ vzniknuté komplikácie spojené
so zlyhaním vitálnych funkcií; 2. obmedziť rozvoj nekrotického procesu v oblasti pankreasu; 3.
zabrániť rozvoju sek. infekcie pankreatických a peripankreatických nekróz.
Na hradenie časti objemu sa pouţívajú rôzne náhradné rozt. Nevýhodou veľkých objemov
kryštaloidov je rýchly únik tekutiny do interstícia poškodenou kapilárnou stenou so zhoršením
mikrocirkulácie vplyvom intersticálneho edému. Preto sa uprednostňujú rozt. koloidov, kt. majú 3 aţ
4-krát väčší objemový účinok a nemajú nepriaznivé reologické vlastnosti kryštaloidov. Kryštaloidy sa
pouţívajú najmä na krytie ,,nemerateľných strát“, odporúča sa pritom pomer ku koloidným rozt. 1:1
al. 1:2. Z koloidných rozt. sa odporúča dextrán, kt. pouţitie obmedzuje len vplyv na hemokoaguláciu
(zniţuje adhezivitu trombocytov a aktivitu faktora VIII) a moţnosť vzniku alergickej reakcie. Nemá sa
prekročiť dávka 1,5 g/kg/d. Ţelatínové prípravky sa udrţia v intravaskulárnom priestore príliš krátko,
čo môţe vyvolať za 2 – 3 h po ich podaní hypovolémiu; navyše je pri nich riziko anafylaktickej

reakcie. Najvhod-nejšími náhradnými rozt. sa javia rozt. hydroxyetylškrobu so stredne veľkou Mr
(HAES). Podávajú sa v 6 a 10 % rozt. Majú s dextránmi porovnateľný objemový účinok, kt. trvá 3 – 6
h. Neovplyvňujú hemokoaguláciu, nezapríčiňujú alergické reakcie a vyvolávajú izovolemickú
hemodilúciu s hematokritom 0,30, následkom čoho sa v experimente zniţuje rozsah nekrózy
pankreasu. Denná dávka 6 % HAES je 1500 – 2000 ml/d. Pri poklese hodnôt sérového albumínu <
20 g/l al. celkových bielkovín < 40 g/l je indikované podanie koncentrovaného ľudského albumínu,
pri poruchách koagulácie podanie čerstvej zmrazenej plazmy.
Výhodná je najmä metóda nízkoobjemovej resuscitácie obehu (angl. small-volume-resuscitation).
Rýchle podanie hypertonického rozt. NaCl (6 – 7,5 %) s 10 % dextránom v dávke 4 ml/kg vo včasnej
fáze šoku má za následok rýchle obnovenie efektívnej cirkulácie najmä zníţením objemu
endotelových buniek, erytrocytov a presunom tekutiny z interstícia. Tým sa zlepší mikrocirkulácia,
zníţi reperfúzne poškodenie a zabráni intersticálnemu edému po ischémii a šoku. Pri včasnom
podaní môţu zníţiť poškodenia pankreasu pri ťaţkej a. p., lebo nekrózy sa vyvíjajú naskôr do 72 h
po vzniku príznakov ochorenia.
Na udrţanie hyperkinetickej cirkulácie adekvátnu perfúziu tkanív v podmienkach zníţenej periférnej
rezistencie ciev je okrem doplnenia objemu a izovolemickej hemodilúcie nevyhnutná aj inotropná
podpora. Perfúziu splanchnickej oblasti zlepšuje dopamín v nízkych dávkach (1 – 4mg/kg/min); v
stredných dávkach sa uplatňuje jeho -mimetické pôsobenie na myokard a pri dávkach > 10
mg/kg/min prevaţuje jeho vazokonstričkný účinok. Výrazný -stimulačný účinok na myokard má
dobutamín. Jeho vazodilatačný účinok je výrazne niţší, vhodná je jeho kombinácia s dopamínom s
kardioinotropným účinkom pri zlepšenej perfúzii splanchnika. Pri výraznom zníţení systémového
periférneho odporu sa osvedčuje kombinácia čistým s -mimetikom noradrenalínom. Dlhodobé
podávanie vysokých dávok noradrenalínu však vyvoláva prehĺbenie hypoperfúzie splanchnickej
oblasti, najmä pankreasu a črevnej sliznice, čo je nevýhodné z hľadiska lokálnych zmien, ako aj
poškodenia črevnej bariéry s prienikom endotoxínu a mikróbov z čreva. Najlepšie výsledky sa
dosahujú s dopexamínom, kt. stimuluje dopamínergické receptory a 2-receptory (vazodilatačné),
-účinok Výsledkom je vazodilatácia najmä splanchnickej oblasti (obličky,
pečeň, črevo, pankreas) a zvýšenie srdcového vývrhu bez súčasného zvýšenia spotreby kyslíka.
Rozvoju tkanivovej hypoxie sa okrem úpravy objemu a perfúzie zabraňuje podávaním zvlhčeného
kyslíka (6 – 8 l/min nosovou sondou al. maskou). Keď pritom klesá pO 2 v artériovej krvi < 8 kPa, je
indikovaná riadená ventilácia. Včasné rozpoznanie nástupu respiračnej insuficiencie, kt. môţe
nastať v priebehu prvých d aj napriek zlepšovaniu brušnej symptomatológie, umoţňuje kontinuálne
sledovanie pulzovej oxymetrie a opakované analýzy krvných plynov. S indikovanou intubáciou sa
nemá váhať, pretoţe riadená ventilácia s PEEP zabezpečí dostatočnú oxygenáciu a zníţi
energetický výdaj. Uprednostňuje sa pritom pretlaková ventilácia, pri kt. nevzniká rýchla atrofia
respiračného svalstva.
Na analgéziu sa pouţíva i. v. infúzia mezokaínu al. prokaínu (do 2 g/d), v ťaţších prípadoch treba
pridať silnejšie analgetiká. Vhodné sú napr. kombinácie s pentazocínom. tramadolom al.
buprenorfínom, príp. petidín al. piritramidu. Opiátom, najmä morfínu je vhodné sa vyhnúť pre ich
účinok na m. sphincter Oddi. Analgetiká však spomaľujú črevnú peristaltiku a predĺţujú obdobie
paralytického ilea. Výhodná je v tomto smere epidurálna analgézia, kt. nielen dostatočne tlmí bolesť,
ale zvyšuje aj prietok krvi črevom a črevnú motilitu a umoţňuje včasnú enterálnu výţivu. Umoţňuje
vynechanie vyso kých dávok narkotík s ich negat. účinkom na ventiláciu a stav vedomia. Lepší stav
vedomia umoţňuje udrţovať pacientov v polosediacej polohe, čo má výhody v zníţení pľúcnych
komplikácií a zlepšení výmeny plynov.

Analgetiká sa aplikujú i. v., perorálna aplikácia sa neodporúča. Ako zákl. th. sa osvedčuje podanie
prokaínhydrochloridu (perfuzorom, max. 2 g/24 h). V prípade potreby sa pridajú opioidy i. v. Po
vyčerpaní moţností analgetickej th. je indikovaný peridurálny katéter.
Mechanizmus účinku prokaínu nepoznáme (ovplyvňuje pp. aktivitu fosfolipázy A2), porovnávacie
kontrolované štúdie však chýbajú. Opioidy môţu vyvolať zvýšenie tonusu Oddiho sfinktera.
Výhodnejší je z tohto hľadiska buprenorfín, kt. neovplvyvňuje tonus Oddiho sfinktera. Buprenorfín
moţno podať sublingválne (max. 4-krát 0,2 mg/d) al. vo forme krátkodobej infúzie (max. 4-krát 0,3
mg/d i. v.). Kombinácia 2 silných opioidov sa neodporúča. Maskovanie symptomatológie účinkom
opioidov nemá opodstanenie. Vzhľadom na moţnosť maskovania klin. obrazu sa neodporúča
kombinácia liekov s analgetickým a antipyretickým účinkom.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehľad analgetík vhodných na terapiu pankreatitídy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Generický názov
Firemný názov Aplikácia
Denná dávka (mg) Max. dávka (mg)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
®
Paracetamol
Ben-u-ron
p. o.
3 – 4-krát 500 – 1000
4000 (6000)
®
Metamizol
Novalgin
p. o.
1 – 4-krát 500 – 100
4000 (6000)
i. v.
1 – 4-krát 1000
infúzia
2-krát 2500
®
Paracetamol
Talvosilen
p. o.
3 – 4-krát 1 – 2 tbl.
12 Tabl
+ Codein
®
Tramadol
Tramal
p. o.,
8-krát 50
400 (600)
i. v.
8-krát 50, resp. 4-krát 100
®
Levopromazín
Neurocil
p. o.
3-krát 5 – 10 (300)
Klomipramín
Anafranil®
p. o.
raz 25 – 75
®
Buprenorfínn
Temgesic
p. o.
3 – 4-krát 0,2 – 0,4
3 – 5 (15 – 25 tbl.)
i. v.
3 – 4-krát 0,3
3 – 4-krát 9 µg/kg
®
Pentazocín
Fortral
p. o.
6 – 8-krát 50
360
6 – 8-krát 30
®
Prokaín-HCI
Novocain
i. v.
1000 – 2000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri zlyhaní analgetickej th. (zriedkavé) je alternatívou peridurálny katéter, pomocou kt. sa podávať
bupivakaín (0,125 – 0,5 %). Mal by sa však podáva na špecializovaných pracoviskách, kt. majú
náleţité skúsenosti. Pankreatické enzýmy v rámci analgetickej th. nie sú vhodné.
Vo včasnom štádiu akút. p. sú pacienti odkázaní len na parenterálny prívod živín, pretoţe hladovka
zniţuje sekrečnú aktivitu pankreasu. Prijímanie stravy napokon znemoţňuje aj rýchlo nastupujúca
paralýza útrob, typická pre ťaţký priebeh akút. p. Pritom práve pacienti s ťaţkou akút. p. vykazujú
následkom systémových zápalových procesov, príp. sepsy hypermetabolizmus. Na zníţenie
katabolizmu je nevyhnutná vysokoproteínová výţiva zabraňujúca rozvoju malnutrície a umoţňujúca
regeneráciu tkanív. Odhadovaná potreba energie je 25 – 30 kcal/d. Pri parenterálnej výţive sa treba
vyhnúť metabolickému preťaţovaniu sacharidmi (> 5 g/kg/d), na udrţanie proteosyntézy sa
odporúča podávať rozt. aminokyselín v dávke 1,5 g/kg/d. Vo včasnej fáze ochorenia sa dáva
®
®
prednosť podávaniu vetvených aminokyselín (Nutramin VLI , Aminoplasmal hepa ap.). Na krytie
energetickej potreby moţnmo podávať tukové emulzie. S výnimkou hypertriacylglycerolémie sa
dobre tolerujú uţ od 2. – 3. d. Rozt. sacharidov sa kryjú inzulínom. Substitúcia minerálov, stopových
prvkov a vitamínov sa riadi beţnými zásadami intenzívnej th.
U pacientov s dokázanou choledocholitiázou a príznakmi pretlaku v ţlčových cestách aj bez dôkazu
typu prekáţky (konkrement, stenóza, nádor ap.) je indikovaná ERCP a ETP. Prvý ju opísal Classen
a spol. (1978). Má sa vykonať čo najskôr (do 3. – 4. d), limitujúcim faktorom je odborný výkon.

Tlmenie sekrečnej aktivity pankreasu pri akút. p. je pochybné, pretoţe ţľaza postihnutá zápalom uţ
nemá sekrečnú aktivitu a autodigesciu uţ neovplyvní. Sekréciu pankreasu nepriamo ovplyvňuje
liečebná hladovka, príp. doplnená odsávaním ţalúdkového sekrétu nazogastrickou sondou. Jej
cieľom je obmedziť neurohumorálnu stimuláciu sekrécie pankreasu, kt. vyvolávajú mechanické a
chem. vplyvy z antra ţalúdka a dvanástnika. Odsávanie ţalúdkového obsahu sa odporúča len v
prípade paralytického ilea a gastroplégie. Podávanie antacíd a H 2-blokátorov je indikované len z
hľadiska profylaxie stresového vredu pri ťaţkých formách akút. p. Pri poruchách funkcie pečene je v
tejto indikácii vhodnejší sukralfát. Vo včasných štádiách akút. p. môţe intenzitu a trvanie bolesti
zníţiť somatostatín, resp. jeho syntetický analóg oktreotid, kt. sa pokladá za najúčinnejší inhibítor
sekrécie pankreasu.
Na ultmenie pankreatickej sekrécie sa najdlhšie pouţíva atropín pôsobí spazmolyticky na m.
sphincter Oddi najmä utlmením ţalúdkovej a pankreatickej sekrécie blokádou vágovej stimu-lácie.
Tieto účinky moţno však dosiahnuť len vysokými dávkami, kt. uţ vyvolávajú výrazné neţiaduce
účinky (tachykardiu, paralytický ileus a psychické poruchy), preto sa atropín v th. akút. p. uţ
nepouţíva.
Podávanie 5-fluorouracilu s cieľom zníţiť sekrečnú aktivitu pankreasu sa pri akút. p. ukázalo ako
neúčinné. Je nanajvýš alternatívou k somatostatínu a jeho analógom pri th. vonkajších fistúl
pankreasu. Nepotvrdili sa ani prvé správy o priaznivom účinku antiproteázovej th. inhibítorom
trypsínu aprotinínom (Trasylol®), publikované Freyom (1953). Nádejné sú však prvé skúsenosti s
podávaním inhibítorov fosfolipázy A2-gabexátmesilátu (FOY®) a kamostatu (FOY 305®).
Pri stredne ťaţkej a ťaţkej forme akút. p. sa okrem náhrady tekutín, analgetík a oxygenotera-pie ako
profylaxia krvácania do GIT podávajú nazogastrickou sondou antacída a mukopro-tektíva
(sukralfát), s cieľom zlepšiť mikrocirkuláciu sa vyvoláva forsírovaná diuréza manito-lom (100 ml 20
% po 6 – 12 h), kt. moţno chápať aj ako prevenciu zlyhania obličiek, najmä pri poruche pečeňových
funkcií. Na zabránenie vzniku diseminovanej intravaskulárnej koagu-lácie sa podávajú
antikoagulanciá (heparín 5 000 j. po 6 h al. fraxiparín 0,3 ml s. c./d). V rám-ci protišokovej th.
podávajú niekt. autori v prvých 24 h hydrokortizón 1 – 2 g i. v. Ako profylaxia infekcie sa podávajú
antibiotiká (imipeném 3-krát 0,5 g počas 14 d). Antibiotiká sú indikované najmä v prípade laborat. al.
sonograficky dokázanej obštrukcie ţlčových ciest, u kt. sa vykonala ERCP a EPT do 72 h po prijatí.
Majú sa podávať aj v prípade dôkazu nekróz v pankreatickej oblasti (laborat. nálezy a dynamické
sledovanie CT vyšetrenia). U pacientov v kritickom stave sa ako protišoková th. osvedčuje
extrakorporálne očistenie hemodiafiltrá-ciou. Umoţňuje nielen efektívne odstránenie cirkulujúcich
proteáz, ale aj ďalších mediátorov zápalu vrátane endotoxínu. Vysokoobjemová hemodiafiltrácia je
vhodná najmä u pacientov s hroziacim orgánovým zlyhávaním al. septickým sy.
U väčšiny pacientov s ťaţkou akút. p. sa podarí intenzívnou konzervatívnou th. dosiahnuť
stabilizáciu celkového stavu. V 2/3 prípadov je zlepšenie trvalé, vo zvyšných prípadoch môţe
vzniknúť pankreatogénna sepsa al. neskorá lokálna komplikácia (absces, pseudocysta, stenó-za,
GIT, fistula). Je však takmer nemoţné predvídať, do kt. skupiny sa pacient zaradí. Prognóza i th.
prístup je pritom v kaţdej z týchto skupín odlišný. Chir. výkon je prospešný len u pacientov s
lokálnymi komplikáciami nekrózy. Kým pri edémovej forme akút. p. nie je chir. výkon v pankreatickej
oblasti indikovaný, je indikácia na nekrektómiu pri nekomplikovanom priebehu nekrotického procese
v oblasti pankreasu predmetom sporov. Do 5. d od začiatku choroby sa chir. výkon neodporúča.
Výnimkou je septický sy. s ťaţkým orgánovým zlyhaním nereagujúcim min. 72 h na intenzívnu
konzervatívnu th. Operácia prichádza do úvahy len v prípade, keď nie je k dispozícii moţnosť CT
vyšetrenia a naň nadväzujúcej cielenej punkcie tenkou ihlou na potvrdenie baktériovej kontaminácie
nekrózy. Dg. laparotómiu vytlačili moderné dg. metódy.

ERCP – je indikovaná pri podozrení na biliárnu obšrukciu, kt. sa opiera o laborat. a USG nález. Pri
p. indukovanej alkoholom nie je ERCP nevyhnute potrebná. Horúčka a ťaţká forma p. nie je
indikáciou tohto vyšetrenia.
Urgentná ERCP (< 24 h) je indikovaná pri biliárnej obštrukcii s cholangitídou. Pri obštrukcii závisí
naliehavosť ERCP od celkového klin. obrazu. Má sa vykonať do 3 d. Keď nie je moţná
endoskopická intervenčná sanácia obštrukčnej choledocholitiázy, indikovaná je chir. th.
V dg. nejasných prípadoch je v pokojovom štádiu indikovaná dg. ERCP. Cieľom je zistiť biliárnu
príčinu neodhalenú pri laborat. a USG vyšetrení; má sa vykonať v pokojovom štádiu. Cieľom je zistiť
biliárnu príčinu p. neodhalenú pri laborat. a USG vyšetrení al. procesu v oblasti papily al.
pankreatických vývodov (napr. vylúčenie nádoru).
Dg. ERCP v pokojovom období na objasnenie etiológie sa môţe vykonať najskôr 8 – 12 týţd. po
akút. vzplanutí; dôleţité je najmä vylúčenie malignómu pri recidivujúcej ,,idopatickej“ p.
Neoverená je účinnosť plazmaferézy a peritoneálnej laváţe. Neúčinným sa ukázal aprotinín,
kalcitonín, inhibítor proteáz gabexátmesilát, glukagón, somatostatín (a jeho analóg okterotid),
čerstvá plazma s koagulačnou aktivitou a lapače radikálov. V štádiu klin. skúšania sú inhibítory,
resp. protilátky proti faktoru aktivujúcemu trombocyty (PAF) a dextránová hemodilúcia. Oktreotid sa
však osvedčil v príprave na ERCP a plazmaferéza prípadoch spojených s hyperlipidémiou.
Th. infikovanej nekrózy pankreasu →absces pankreasu.
Antibiotiká – okrem intervenčných a chir. postupov sú antibiotiká indikované pri: 1. infikovaných
nekrózach, infikovaných pseudocystách a abscese; 2. cholangitíde; 3. iných extrapankreatických
infekciách. Profylaktické podávanie antibiotík nie je indikované. Indikáciou na ich profylaktické
podávaie je: 1. nekrotizujúca forma (parenchýmové al. extrapankreatické nekrózy); 2. ťaţká forma
(orgánové zlyhanie, hodnoty C-reaktívneho proteínu > 120 mg/l, Ransonovo skóre > 3, APACHE IIskóre > 8).
Trvanie antibiotickej th. al. profylaxie závisí od klin. obrazu. Odporúča sa podávať ich min. 7 aţ 10 d.
Prim. profylaxia mykóz ani selektívna dekontaminácia čreva sa neodporúčajú.
Infekcie nekróz – o moţnosti infekcie nekrózy svedčí zhoršenie klin. stavu (vzostup telesnej teploty
a opätovné orgánové zlyhanie spojené s leukocytózou a zvýšením hodnôt C-reaktívneho proteínu),
treba však vylúčiť extrapankreatickú infekciu.
Keď nenastáva klin. zlepšenie al. je prítomné orgánové zlyhanie, treba predpokladať veľmi ťaţkú
formu choroby so sterilnou nekrózou al. infekciu nekrózy. Dg. infekcie nekrózy sa stanovuje na
základe všetkých kritédií vrátane KM-CT. V tejto súvislosti sa diskutuje o dg. význame hodnôt
prokalcitonínu, fosfolipázy A2, resp. peptidu aktivujúceho trypsinogén (TAP).
Pri podozrení na infekciu nekrózy je indikovaná cielená tenkoihlová aspirácia pod kontrolou USG al.
CT. O infekcii svedčí aj nález plynu v nekrotickej zóne zistený pomocou KM-CT. Výskyt komplikácií
tohto výkonu je < 1 %. Vzorky sa farbia Gramovým farbením a podrobujú sa kultivácii. Tenkoihlová
aspirácia a kultivácia sa má vykonať aj pri rtg náleze plynu v oblastiach nekŕoz. Indikácia
opakovanej tenkoihlovej aspirácie závisí od priebehu choroby a nemá sa vykonávať častejšie ako
raz/týţd.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––
Pozitívne (P) a negatívne (N) predikčné hodnoty laboratórnych parametrov pri akútnej pankreatitíde
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ukazovateľ
P (%)
N (%)
Hraničné hodnoty
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––CRP ↑
73
73
> 100 mg/l
-makroglobulín ↓
82
67
< 1,5 g/l

PMN-elastáza ↑
86
79
> 320 mg/l
Interleukín-6
91
82
> 15 U/ml
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri dôkaze infekcie nekrózy získanom tenkoihlovou aspiráciou je indikovaná chir. th., a to
nekrozektómia v kombinácii s laváţou (otvorenou al. uzavretou technikou). Perkutánna drenáţ
infikovaných nekróz sa neodporúča. Konzervatívna th. infikovanej nekrózy je v štádiu klin.
hodnotenia. Cieľom operácie je úplné odstránenie nekróz; parciálna al. totálna pankreatektómia sa
neodporúča.
Intervenčná drenáţ infikovanej nekrózy je výkon náročný na personál a čas; predpokladá perfektný
tím expertov. Výplach antibiotikami cestou katétra má pri infikovaných nekrózach pochybný význam.
Profylaktické podávanie antibiotík pri akút. p. má za následok zníţené riziko infekcie nekróz, ako aj
zvýšený výskyt sterilných nekróz s ťaţkým priebehom. Th. stratégia pri sterilných nekrózach je
nejednotná. Nejestvujú kontrolované štúdie, porovnávajúce konzervatívnu a chir. th. Pri sterilnej
nekróze a ťaţkom priebehu je podľa väčšiny autorov vhodnejšia konzervatívna th. aţ do vymiznutia
systémovýcn prejavov zápalu.
Pri dokázanej infekcii pseudocysty a abscese pankreasu je prim. th. operácia; asymptomatické
pseudocysty sa neoperajú.
Indikáciami na intervenčnú al. chir. th. symptomatických postakút., neinfikovaných pseudocýst sú: 1.
obštrukcie ţlčových ciest, dvanástnika ap.; 2. výrazné zväčšenie pseudocysty v priebehu
pozorovania; 3. krvácanie.
Asi 25 – 50 % všetkých postakút. pseudocýst sa spontánne vyhojí. Nejestvujú prospektívne štúdie,
kt. by potvrdzovali výhody th. (napr. celková parenterálna výţiva al. diéta, somatostatín ap.).
Asymptomatické pseudocysty sa nemusia liečiť. Symptomatické pseudocysty s Ø > 6 – 10 cm sa
majú prim. intervenčne drénovať. Perkutánna drenáţ katétrom je bezpečná a účinná metóda na
dekompresiu. V centrách s náleţitými skúsenosťami je alternatívou endosonografická
cystogastrostómia al. cystoduodenostómia. s dvojitým katétrom (Pigtail-Katheter) na obdobie 3 – 6
týţd. Rizikom je tu moţné krvácanie. Pri intervenčných perkutánnych a endo-skopických výkonoch a
dlhšie trvajúcej drenáţi sa prudko zvyšuje výskyt infekcií. Optimálne trvanie drenáţe nie je
stanovené.
Moţná je aj dekompresia pseudocysty pomocou stentu aplikovaného do vývodu pankreasu, za
predpokladu, ţe sa dá dokázať komunikácia pseudocysty s vývodom.
Intervenčná drenáţ postakút., komplikovanej pseudocysty so zvyškami nekrózy je riskantná, pretoţe
nastáva často upchatie úzkeho katétra a sek. infekcia nekrózy v pseudocyste.
Ako štandard chir. dekompresie symptomatickej pseudocysty slúţi Rouxova en-Y-cystojejunostómia, vo vybraných prípadoch pomocou gastrocystostómie. Alternatívou pri symptomatickej
pseudocyste v oblasti kaudy je distálna pankreatektómia (často kombinovaná so splenektómiou).
Táto procedúra je bezpečná a jej mortalita je < 5 %, výskyt rezidív 5 – 10 %.
Respiračná insuficiencia – pri ťaţkom priebehu p. s resrpiračnou insuficienciou je indikovaná
asistovaná ventilácia, a to pri hodnotách pO2 < 60 mm Hg, sO2 < 90 % v artériovej krvi (pri podávaní
kyslíka nosom < 6 l), tachypnoe > 20/min, hroziace vyčerpanie. Uprednostňuje sa pretlakové
dýchanie (horná hranica tlaku 25 – 30 mm Hg); odporúčajú sa iniciálne hodnoty PEEP 5 – 10 mbar.
Pri zhoršení stavu (FiO2 > 0,4) sú indikovaná ďalšie opatrenia (kinetická th., ako je polohovanie na
bruchu, bronchoalveolárna laváţ, zintenzívnená toaleta bronchov).

Príčiny respiračnej insuficiencie zahrňujú hypoxiu, atelektázy, pleurálne výpotky, reflektoric-ký
zvýšený stav bránic, pneumónie a ARDS. Aby sa zabezpečila dostatočná oxygenácia orga-nizmu, je
indikovaná včasná asistovaná ventilácia. Uvedené hraničné hodnoty ako indikácia intubácie neplatia
pre pacientov s predchádzajúcimi pľúcnymi chorobami.
Akút. renálna insuficiencia – najdôleţitejšou prevenciou akút. obličkovej nedostatočnosti je rýchla
adekvátna úprava objemu, kt. sa riadi hodnotami centrálneho ţilového tlaku. Tá má predchádzať
aplikácii katecholamínov. Cieľom je dosiahnuť hodnoty centrálneho ţilového tlaku 8 – 10 cm H2O.
Pri oligúrii sa okrem dostatočného prívodu tekutín odporúča aplikovať diuretiká.
Pri zhoršovaní príznakov retencie dusíkatých látok (kreatinín > 2 mg/dl, močovina > 100 mg/dl) al.
hyperkaliémii, kt. sú refraktérne na th., sa odporúča včasná náhrada obličiek, a to kontinuálnou
venovenóznou hemofiltráciou al. hemodalýzou.
Pri predchádzajúcej kardiálnej al. pulmonálnej insuficiencii je indikované zavedenie katétra do a.
pulmonalis (Swanov-Ganzov katéter).
Metabolické komplikácie – pri poklese plazmatickej koncentrácie albumínu a klin. prejavoch
hypovolémie sa majú podať rozt. albumínu al. čerstvej plazmy. Keď sa pri normálnej hodnote
albumínov zistí symptomatická hypokalciémia (celkový vápnik < 1,7 mmol/l), je vhodná substitúcia
vápnika; pri asymptomatickej hypokalciémii nie je substitúcia vápnika indikovaná.
Poruchy hemokoagulácie – opodstatné sú nízke dávky heparínu (5 000 – 10 000 IU/24 h), pričom sa
nemusí dosiahnuť predĺţenie protrombínového času (PTT). Heparín sa podáva v rámci profylaxie
trombózy a diseminovanej intravaskulárnej koagulácii; špecifický význam v th. p. však nemá. V
experimente sa dosiahli pozit. výsledky po včasnom podávaní vysokých dávok AT-III. Klin. štúdie v
tomto smere chýbajú. Substitučná th. AT-III bez dokázaného decficitu nie je opodstatnená;
vykonáva sa aţ pri hodnotách AT III < 30 %.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Terapia akútnej pankreatitídy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––
Základná liečba
1. Zlepšenie perfúzie
náhrada objemu
inotropná podpora
2. Zlešenie oxygenácie
kyslík
riadená ventilácia
3. Odstránenie bolestí
i. v. aplikácia lokálnych anestetík (mezokaín, prokaín)
epidurálna anestézia
silné analgetiká i. m.
4. Krytie energetického výdaja
5. Odstránenie vyvolávajúcej príčiny
(ERCP a EPT pri biliárnej akútnej pankreatitídy)
Doplnková liečba
1. Zníţenie sekrečnej aktivity
nazogastrické odsávanie
atropín
H2-blokátory
glukagón, kalcitonín, 5-fluórouracil
somatostatín, oktreotid
2. Neutralizácia al. eliminácia enzýmov antiproteázy (aprotinín)
z telových tekutín
inhibítory fosfolipázy A2 (FOY®)
forsírovaná diuréza
hemodiafiltrácia
peritoneálna dilýza
3. Prevencia septických komplikácií
antibiotiká (penicilíny, cefalosporíny, imidazoly, imipeném,
chinolóny
týţdenné peritoneálne laváţe

4. Ďalšia podporná terapia

kortikoidy
heparín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chronická pankreatitída – CHP, je zápal pankreasu postupujúci kontinuálne al. v nárazoch s
pribúdajúcim úbytkom jeho endokrinnej a exokrinnej činnosti. Charakterizuje ju poškodenie
acinárnych a duktálnych buniek s nasledujúcou fibrózou. Etiológia je v 70 % alkoholizmus, v 25 % je
idiopatická. Zriedkavou príčinou je cholelitiáza, hypertriacylglycerolémia, traumy, hyperparatyreoidizmus, malnutrícia, cystická fibróza a obštrukcie pankreatického vývodu (kongenitálna
anomália, striktúry, nádory – tzv. obštrukčná CHP).
Klin. obraz chron. pankreatitídy – charakterizujú trvalé al. recidivujúce epigastrické bolesti s
vyţarovaním do obidvoch hypochondrií a do chrbta medzi lopatky, často vyvolané jedlom (1/2 h po
jedení) al. alkoholom. Intenzita bolestí je veľmi menlivá, bezbolestný priebeh býva zriedkavý. Ide
zväčša o krátke epizódy trvajúce niekoľko h, málokedy d, s niekoľkomesačnými, neskôr
niekoľkodňovými intervalmi. Pacient zaujíma pri nich zhrbenú polohu (,,pankreatická poloha“). Pri
,,vyhasnutej“ pankreatitíde sa len zrieka zjavujú bolesti. Niekedy vzniká ikterus, kt. môţe byť
následkom tranzitorného edému hlavy pankreasu al. stenózy distálnej časti hepatocholedochu a
recidivujúcimi cholangitídami. Včasným príznakom býva chudnutie; pacienti zo strachu pred
bolesťami nejedia. V období pokoja sa môţe na začiatku zvýšiť hmotnosť pacienta, neskôr, keď je
úbytok hmotnosti vyvolaný malabsorpciou, sa uţ hmotnosť neupravuje. Insuficiencia exokrinného
pankreasu (malabsorpčný sy.), neskôr inzulíndependentný diabetes mellitus (polyúria, polydispsia,
chudnutie) bývajú neskorými prejavmi CHP. Malabsorpčný sy. sa prejavuje hnačkou, nadutým
bruchom, meteorizmom, flatulenciou, objemnými stolicami a steatoreou, ako aj karenciou vitamínov
rozp. v tukoch (A, D, E, K) a vitamínu B (glositída, neuritída, pelagra), vápnika (osteoporóza,
osteomalácia, hypalbuminémia, opuchy), ţeleza, príp. vitamínu B12 (anémia).
Alkoholická CHP prebieha v 2 formách vo forme progresívnej, kt. sa spája s výraznými zmenami na
pankreatických vývodoch a má horšiu prognózu a vo forme neprogresívnej bez výraznejších zmien
na veľkých pankreatických cestách s lepšou prognózou. V časti prípadov ostáva etiológia CHP
neznáma (idiopatická CHP). V mladšom veku (~ 19 r.) prevláda bolestivá forma, vo vyššom veku (~
60 r.), pri kt. sú bolesti zriedkavejšie. Prognóza idiopatickej CHP je priaznivejšia ako alkoholickej a
kalcifikácie, malabsorpcia aj cukrovka sa zjavujú neskôr.
Podľa marseillskej klasifikácie (1963) sa CHP delila na 2 zákl. formy: 1. CHP; 2. recidivujúca p. R.
1984 sa táto klasifikácia nahradila novou marseillskou klasifikáciou. Podľa nej sa CHP delí na dve
skupiny: 1. CHP s fokálnou segmentovou al. difúznou fibrózou, s kalcifikáciami al. bez nich; 2.
obštrukčná CHP charakterizovaná nápadnou dilatáciou pankreatických vývodov nad prekáţkou
(stenóza al. nádor Vaterovej papily).
Ku komplikáciám CHP patria pseudocysty (→cysta pancreatis), cholestáza a trombóza v. lienalis.
Dg. chron. pankreratitídy – opiera sa o zobrazovacie metódy (sonografia, rtg snímka cielená na
pankreas (kalcifikácie v 30 %), CT a ERCP (najpresnejšia). Hmotnosť stolice býva > 250 g/d, obsah
tukov v stolici > 7 g/d (zniţuje sa následkom substitúcie pankreatických enzýmov), chymotrypsín v
stolici je vysoko špecifický, ale málo citlivý ukazovateľ, pred vyšetrením treba prerušiť substitúciu
pankreatických enzýmov). Neskôr sa zisťujú prejavy malabsorpcie a diabetu.
Funkčné vyšetrenia poskytujú dg. dôkazy aţ v neskorších, pokročilých štádiách. Z funkčných testov
exokrinnej funkcie pankreasu sa pouţíva test pomocou PABA nadviazanej na substrát (kazeín) a
testačného pokrmu (perorálne podaný substrát Spofagnost-Pankenzan® sa štiepi pankreatickými
esterázami, produkt sa určuje v nazbieranom moči), sekretínový-pankreozymínový
(cholecystokinínový) a ceruleínový test (najciltlivejšia metóda, vyţaduje frakcionované čerpanie
dvanástnikovej šťavy pred stimuláciou pankreasu a po nej). V získaných vzorkách šťavy sa hodnotí

vylučovanie bikarbonátov a pankreatických enzýmov. Tieto testy sú vyhradené špecializovaným
pracoviskám.
Th. akút. exacerbácie chron, pankreatitídy – pre stratégiu th, je dôleţité určenie stupňa
závaţnosti choroby. Ten sa určuje na základe klin. príznakov, CT s kontrastnou látkou a CRP.
Hodnoty CRP nemusia byť pritom v prvých 2 d výraznejšie zvýšené. Indikácie a častosť pouţitia CT
sa neriadia klin. priebehom (CRP < 100 mg/l; chýbanie extrapankreatických komplikácií;
sonograficky
-antitrypsín, trypsinogén,
-makroglobulín a PMN-elastáza sa vyšetrujú len na špeciali-zovaných
pracoviskách. Systémy klin. skóre (Ranson, APACHE II, Glasgow) mimo týchto centier pouţívajú
jednotky intenzívnej starostlivosti len zriedka. Jednotlivé parametre týchto systémov sa však
pouţívajú na hodnotenie zlyhávania orgánov, ako príznaky zápalu, šoku ap.
Zákl. th. akút. exacerbácie CHP – je podobná ako th. AP a zahrňuje: 1. hladovku (karencia orálneho
prívodu potravy); 2. analgeticku th.; 3. parenterálnu výţivu pri dlhšie trvajúcej potre-be karencie
orálneho prívodu potravy; 4. príp. intenzívne sledovanie.
Th. komplikácií – hlavný rozdiel medzi akút. exacerbáciou chron p. a akút. p. spočíva v tom, ţe
indikácie na ERCP je pri AP s podozrením na cholelitiázu menej striktná ako pri exacerbácii CHP
(často alkoholickej).
Aplikácia antibiotík, ţalúdkovej sondy, liekov potláčajúcich sekréciu ţalúdkovej šťavy a somatostatínu nepatria k zákl. th. Inhibítory proteáz nie sú vhodné na th. akút., exacerbácie CHP.
Th. CHP spočíva v analgézii, zákaze alkoholu, substitúcii enzýmov, th. inzulínom (časté malé dávky,
pretoţe citlivosť na inzulín je zvýšená), príp. v chir. vykone.
Analgézia sa dosahuje prokaínom 50 ml 1 % i. v. infúznou pumpu 2 – 4 ml/h, max 2 g/d, príp.
buprenorfínom (Temgesic®) 0,3 mg i. v. al. sublingválne max 2 g/d, pantazocínom (Fortral®) al.
petidínom (Dolsin®). Pri morfínových derivátoch je však moţný spazmus Oddiho zvierača.
Odporúča sa diéta chudobná na tuky, energeticky bohatá podľa individuálnej tolerancie v častých
malých porciách. Triacylglyceroly so strednou dĺţkou reťazca sa resorbujú bez pankreatickej lipázy
(napr. Ceres, diétny umelý tuk).
Pri dokázanej insuficiencii pankreasu sa substituujú →pankreatické enzýmy. Najvhodnejšie sú
prípravky s definovanou aktivitou podľa FIP. Prípravky sa uţívajú počas jedenia (na substitúciu stačí
28 kU LPS k hlavným jedlám). Proteolytické enzýmy obsiahnuté v niekt. prípravkoch zniţujú
intenzitu zápalu, rozsah edému a môţu ovplyvňovať imunitný sustém svojím účinkom na cirkulujúce
imunokomplexy, príp. môţu zvyšovať fibrinolytickú aktivitu a zlepšovať mikrocirkuláciu. Vhodná je aj
substitúcia vitamínov a vápnika.
Indikáciou na chir. výkon sú bolesti refraktérne na th., stenóza ţlčových ciest, portálna hypertenzia a
pseudocysta (→cysta pancreatis).
Th. ťažkých foriem s nekrózami a orgánovým zlyhaním – vykonáva sa na jednotkách intenzívnej
starostlivosti s uplatnením interdisciplinárneho prístupu (internista-gastroenterológ/ brušný chirurg).
Th. je prim. konzervaívna. Na operáciu sú indikovaní pacienti s infikovanými nekrózami a abscesom,
kt. neodpovedajú na intervenčnú th. Zriedka sú indikáciou na chir. výkon prípady refraktérne voči th.
s progredujúcim orgánovým zlyhávaním a lokálnymi komplikáciami. Začiatok realimnentácie sa riadi
ústupom ťaţkostí. Úprava sérových enzýmov tu nie je podmienkou. Realimentácia sa začína
suchármi a čajom a pokračuje diétou s reduk-ciou tukov. Chron. p. môţe byť indikáciou na
intervenčnú endoskopickú th. a extrakorporálnu litotripsiu.
Stent pankreatického vývodu pri stenóze vývodov – indikáciou na prechodné naloţenie stentu
pankreatických vývodov a dilatáciu môţe byť symptomatická obštrukcia (bolesti, dilatácia vývodov

proximálne od stenózy s ascitom, resp. pleurálnym výpotkom al. bez nich). Pankreatický stent sa
prednostne nakladá pri izolovaných stenózach postihujúcich úsek blízko papily. Pouţívajú sa pritom
výhradne umelé protezy.Pacienti s dlhotrvajúcim, chron. priebehom s bolesťami sú skôr kandidátmi
chir. th. (laterálna drenáţ vývodov, resekcia). Pristupuje sa k nej najneskôr po 1-r, neúspešnnej
konzervatívnej al. intervenčnej th.
Konkrementy vo vývodoch pankreasu – indikáciou na intervenčnú endoskopiu pri konkrementoch vo
vývodoch pankreasu je ich obštrukcia. Th. spočíva v endoskopickej extrakcii konkrementu po
papilotómii, kt. sa obyčajne kombinuje s extrakorporálnou pulznou litotripsiou. U pacientov, kt.
nemajú bolesti sa intervenčná th. nevykonáva. Kontrolované štúdie o tejto metóde, či napr.
odstránenie konkrementov z vývodov priaznmivo ovplyvňuje dlhodobý priebeh CHP, chýbajú.
Pseudocysty pankreasu – rozhodujúcim kritériom pre intervenciu (intervenčná th., chir. th.) sú
príznaky (napr. bolesti, kompresia, krvácanie, infekcia). Veľkoasť cysty samotná tu nerozhoduje.
Symptomatické cysty sa dajú drénovať perkutánne, treba však uprednostniť vnútornú drenáţ
(operačnú al. endoskopickú th.). Endoskolickej drenáţi cysty musí predchádzať jej zobrazenie (CT,
endosonografia) a určenie jej polohy vzhľadom na duté orgány a cievy v stene cysty.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SZO a Nemecká liga proti bolesti odporúča tento postup pri CHP:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stupeň 1: všeobecné opatrenia, vylúčenie noxy, špeciálna th. u alkoholikov, diétne odporúčania (malé porcie)
Stupeň 2a: periférne pôsobiace analgetikum
Stupeň 2b: periférne + slabo centrálne pôsobiace analgetikum
Stupeň 2c: periférne pôsobiace analgetikum + psychofarmakum
Stupeň 2a + neuroleptikum
Stupeň 2a + antidepresívum
Stupeň 3: účinné opioidy, falkutatívne doplnené stupňom 2a
Stupeň 4: operácia pri nebezpečí závislosti od opiátov al. zlyhaní medikamentóznej th.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri voľbe analgetika, resp. kombinácie viacerých prípravkov treba pamätať na to, ţe th. potrvá
niekoľko týţd. Pri potrebe medikamentóznej th. sa má uprednostniť pravidelná aplikácia liekov.
Treba pritom pamätať vţdy na moţnosť vzniku závislosti od liekov. Pri pokračujúcom abúze
alkoholu a sprievodných chorobách treba pamätať aj na potencovanie neţiaducich účinkov.
Diklofenak moţno podávať krátkodobo ako periférne pôsobiace analgetikum stupňa 2a, na
dlhodobú th. však nie je vzhľadom na riziko vzniku vredov závislých od nesteroido-vých analgetiík
vhodný. V individuálknych prípadoch je vhodné podávanie placeba. Ako ultima ratio moţno vykonať
blokádu ggl. coeliacum etanolom al. steroidmi. Účinnosť blokády HCl al. enzýmových prípravkov sa
nepotvrdila.
Súčasne s th. pankreatických a extrapankreatických komplikácií (pseudocysty, kompresia
dvanástnika, ţlčových ciest a ciev, stenózy al. litiáza pankreatického vývodu) ide ruka v ruke s
medikamentóznou th. CHP.
Dôleţitá súčasť klin. monitorovania je dokumentácia bolestí. Umoţňuje hodnotiť priebeh cho-roby,
najmä u pacientov s chron. bolesťami. Odporúča sa vizuálna analógová stupnica (VAS) – denník so
záznamom spotreby analgetík, diéty, aktivity a bolestí (brušné bolesti 0 aţ III, počet stolíc).
Th. exokrinnej insuficiencie pankreasu – pankreatické enzýmy sú indikované pri pankreato-génnej
steatorei (> 15 g/d) a úbytku telesnej hmotnosti. Pokles telesnej hmotnosti bez steato-rey nie je
indikáciou na podávanie enzýmov. Na dôkaz pankreatogénnej steatorey treba vyko-nať stanovenie
tuku v stolici. Stolica sa má posúdiť vizuálne, dôkaz zvýšeného vylučovania tuku sa podarí len pri
ťaţkej steatorei. Pri dokázanej CHP s pretrvávajúcimi bolesťami brucha moţno podávať probatórne

enzýmy aţ 8 týţd., pri neúspechu sa podávanie enzýmu preruší. Výsledky štúdií s podávaním
enzýmov sú nejednotné.
Podávajú sa väčšinou prasačie prípravky. Účinnosť prípravkov plesňovej lipázy je potvrdená,
ţiaduce sú však ďalšie štúdie. Pretoţe lipázu pankreatínu z prasiat rušia proteázy a kyseliny, treba
pri pretrvávajúcej sekrécii HCl chrániť pankreatín pred účinkom HCl. Účinnosť enzýmového
prípravku závisí aj od veľkosti častíc (neporušené vyprázdňovanie ţalúdka) a rýchlosti uvoľňovania
enzýmu v dvanástniku. Vhodné sú častice s Ø niekoľkých mm, enzým sa má v dvanástniku uvoľniť
do 30 min.
Diferencovaná substitúcia enzýmov je ţiaduca u pacientov po totálnej al. parciálnej resekcii ţalúdka.
Tu sú vhodné granuláty nechránené pred účinkom HCl. V ojedinelých prípadoch moţno dokázať
sekréciu HCl aj po parciálnej resekcii ţalúdka. Takýmto pacientom sa majú podávať granuláty
chránené pred účinok HCl.
Pankreatické enzýmy nemajú obsahovať ţlčové kys. a nemajú sa s nimi ani kombinovať, pretoţe
ţlčové kys. môţu ešte zhoršiť pankreatogénnu hnačku. Výnimku tvorí th. mukovisci-dózy s
porušenou cholerézou. V takýchto prípadoch je vhodná kombinácia so ţlčovými kys.. Kombinácia
enzýmových prípravkov s blokátormi HCl je poptrebná len pri refraktérnych stavoch, t. j. u pacientov,
u kt. je neúčinná ani dávka lipázy 100 000 U/hlavné jedlo. V týchto prípadoch je opodstanené
podávanie blokátorov histamínových H2-receptorov a inhibítorov protónovej pumpy. Porovnávacie
štúdie však zatiaľ chýbajú.
Dávkovanie pankratických enzýmov je individuálne. Ako začiatočná dávka sa odporúča 25 aţ 50 tis.
U lipázy/hlavné jedlo. Uţitie lieku moţno overiť stanovením chymotrypsínu v stolici. Dávkovanie
prípravku pankreatického enzýmu medzi jedlami sa riadi ich objemom.
Pankreatická diéta nejestvuje. Opodstanená je abstinencia alkoholu, ako aj jedenie menších porcií v
častejších intervaloch. Obmedzenie tuku nie je potrebné, ak sa exokrinná insuficiencia pankreasu
kompenzuje podávaním enzýmov. Účinnosť potravy obsahujúcej triacylglyceroly o strednou dĺţkou
reťazca ( medium-chain-triglycerides – MCT) nie je potvrdená.
Pri dokázanej ťaţkej exokrinnej insuficiencii pankreasu je často prítomný deficit vitamínov rozp. v
tukoch (A, D, E, K). Preto je indikovaná iniciálne parenterálna substitúcia.
Cieľom profylaxia recidív pri CHP je zabrániť vzniku príznakov p.: hlavným cieľom th. pri CHP je
zbaviť pacienta bolestí a zmierniť pankreatogénnu maldigesciu. Pri CHP neinduko-vanej alkoholom
stojí v popredí kauzálna th. zákl. choroby.
Konzervatívne metódy – hoci význam karencie alkoholu pri profylaxii recidív nie je potvrde-ný,
karencia sa odporúča, pretoţe zlepšuje prognózu choroby. Nedoporúča sa ani tvz. ,,neal-koholické“
pivo s obsahom alkoholu do 0,5 %. Riziko chron. p. zvyšuje fajčenie. Ani význam karencie nikotínu v
profylaxii recidív sa nepotvrdil. Postprandiálnym bolestiam zabraňuje jedenie menších porcií.
Účinnosť tohto opatrenia nie je potvrdená. Medikamentózna th. anti-oxidantami (napr. selénom) na
profylaxiu recidív nie je podľa súčasných poznatkov indiko-vaná. Účinnosť psychoterapie v profylaxii
recidív sa neoverila, pri alkoholizme má však svoj význam.
Intervenčná profylaxia recidív CHP – po intervenčnej endoskopickej th., napr. dilatácii ob-štrukcie
vývodov pankreasu, kombinovanej často s implantáciou stentu pankreatického vývod sa pozorovala
úprava pankreatických bolestí. Kontrolované štúdie o účinnosti endoskopickej th. v profylaxii recidív
CHP však chýbajú. Stenty sa musia vzhľadom na uzáver často revidovať. Príleţitostne vznikajú po
naloţení stentu proximálne progredientné zápalové zmeny vývodov. Odstránenie obštruujúcich
konkrementov z panreatických vývodov má za následok ústup bolestí v > ½ prípadov.

Chir. metódy – význam včasného operačného výkonu pri CHP s cieľom zabrániť recidíve nie je
potvrdený. V neskoršej fáze choroby môţe byť operácia potrebná vzhľadom na bolestivý sy. al. iné
komplikácie.
Th. endokrinnej insuficiencie – th. pankreoprivného dabetes mellitus sa principiálne nelíši od th.
inzulíndependentného diabetu. Pri nepravidelnom al. nedostatočnom príjme potravy napr. v
dôsledku bolestí al. ,,non-kompliancie" pri pokračujúcom etylizme sa treba vystríhať ,,ostrej“ th.
inzulínom, vzhľadom na riziko hypoglykémie.
pankreatocystostómia – [pancreatocystotomia] preťatie, otvorenie cysty pankreasu.
pankreatoduonenektómia – [pancreatoduodenectomia] chir. odstránenie pankreasu a dvaástnika.
pankreatofibróza – [pancreatofibrosis] fibróza podţalúdkovej ţľazy so stlačením jej vývodov a
obmedzením vonkajšej sekrécie. Cystická pankreatofibróza – mukoviscidóza.
pankreatogénny – [pancreatogenes] vychádzajúci z podţalúdkovej ţľazy.
pankreatografia – [pancreatographia] rtg znázornenie podţalúdkovej ţľazy pomocou kon-trastnej
látky.
pankreatolitektómia – [pancreatolithectomia] chir. odstránenie pankreatického konkremen-tu.
pankreatolitáza – [pancreatolithiasis] konkrementy pankreasu.
pankratolit – [pancreatolithos] konkrement vo vývode podţalúdkovej ţľazy.
pankreatolitotómia – [pancreatolithotomia] preťatie pankreasu kvôli odstráneniu konkre-mentu.
pankreatolýza – [pancreatolysis] deštrukcia tkaniva podţalúdkovej ţľazy proteolytickými enzýmami.
pankreatonekróza – [pancreatonecrosis] miestne odumretie (časti) podţalúdkovej ţľazy.
pankreatopatia – [pancreatopathia] nešpecifikovaná choroba pankreasu.
pankreatopeptidáza E – elastáza získaná z vysušeného pankreasu, Mr ~ 25 000.
pankreatotómia – [pancreatotomia] preťatie pankreasu, odstránenie jeho časti.
pankrelipáza – štandardizovaný prípravok prasačieho pankreasu, kt. obsahuje enzýmu, najmä lipázu
s amylázou a proteázou; má podobné účinky ako pankreatická šťava. Pouţíva sa ako digestívum pri
insuficiencii pankreasu.
Prípravky – Accelerase®, Cotazym®, Ilozyme®, Ku-Zyme HP®, Pancrease®, Viokase®.
pankreo- – prvá časť zloţených slov z l. pancreas podţalúdková ţľaza; →pankreato-.
Pankreon Compositum® dr. (Kali-Chemie) – Pancreatinum 212,5 mg + Fel bovis siccum 50 mg
(zodpovedá 8000 FIP j. lipázy 6500 FIP j. amylázy, 450 FIP j. proteázy v 1 dr.; digestívum prípravok
na substitúciu →pankreatických enzýmov.
Pankreon Forte® dr. – Pancreatinum 700 mg + Fel bovis siccum 75 mg (zodpovedá 28 000 FIP j.
lipázy 22 000 FIP j. amylázy, 1500 FIP j. proteázy v 1 dr.; digestívum prípravok na substitúciu
→pankreatických enzýmov.
pankreozymín – polypeptidový hormón nachádzajúci sa v cicavčom GIT a mozgu. Je iden-tický s
cholecystokinínom. Je to linerány peptid pozostávajúci z 33 aminokyselín, kt. sa tvorí v bunkách
systému APUD v črevnej sliznici (duodenum, jenúnum). Vyvoláva kontrakcie ţlčníka a stimuluje
vonkajšiu sekréciu pankreasu a črevnú motilitu. Pouţíva sa v dg. chorôb pankreasu a ţlčových ciest;
→pankreozymínový test (→testy). Prípravok – Pancreozymin®. C-termi-nálny oktapeptid
pankreozymínu – sinkalid.

pankreozymínový-sekretínový test – test na dg. chorôb pankreasu a ţlčových ciest; →pankreozymín. Po i. v. aplikácii štandardnej dávky 1 IU/kg nastáva uţ za niekoľko min. kon-trakcia ţlčníka
a zvýšenie sekrécie panreatických enzýmov. Pri vyšetrovaní vonkajšej sekrécie pankreasu sa podáva
najprv 1 – 2 IU/kg sekretínu i. v. v priebehu 2 min, po 30 min 1–2 IU/kg pankreozymínu i. v. v priebehu
5 min. Priebeţne sa odoberá pomocou dvanástnikovej sondy pankreatická šťava, v kt. sa vyšetruje
objem, hydrogénuhličitany a aktivita pankreatických enzýmov. Pri zníţených hodnotách všetkých
parametrov sa hovorí o globálnej insuficiencii, pri zníţení aspoň 2 meraných parametrov o začínajúcej
exokrinnej insuficiencii pankreasu.
pankrín – proteolytický enzým izolovaný z prasačích a hovädzích pankreasov (proteináza,
endopeptidáza). Zráţa mlieko, nie však plazmu.
Pankrotanon® (Hausmann) – pankreatické enzýmy, digestívum; →pankreatín.
pankuróniumbromid – syn. ponkoróniumbromid; 1,1,-[3,17-bis(acetyloxy)-androstan-2,16-diyl]bis[1metylpiperidínium]dibromid, C35H60Br2N2O4, Mr 732,70; nedepolarizačné kurari-mimetikum
streroidovej štruktúry, s dlhodobým účinkom.
Pankuróniumbromid
Indikácie – svalová relaxácia v priebehu celkovej anestézie, v neodkladnej a resuscitačnej
starostlivosti.
Kontraindikácie – precitlivenosť na p., myasthenia gravis a i. neurol. poruchy s obmedzením svalovej
sily, ťaţšia porucha funkcie obličiek, hypotenzia, opatrnosť je ţiaduca pri hyperkaliémii a v gravidite.
Neţiaduce účinky – pokles TK, tachykardia, salivácia, zriedka bronchospazmus.
Interakcie – jeho účinok zvyšujú inhalačné anestetiká, aminoglykozidové a polypeptidové antibiotiká,
sympatikolytiká, inhibítory MAO, chinidín, protamín, metronidazol; jeho účinok zniţujú inhibítory
acetylcholínesterázy, azatioprín, teofylín a propanidid.
Dávkovanie – i. v. 0,04 – 0,1 mg/kg, pri dlhodobých chir. výkonoch frakcionovane 10 – 20 mg/kg
kaţdých 60 min, novorodencom 30 – 40 mg/kg, pri dlhodobých chir. výkonoch frakcionovane 10 – 20
mg/kg kaţdých 60 min; účinok nastupuje v priebehu 5 – 7 min, po jednorazovej aplikáciii trvá aţ 60
min.
Prípravky – NA 97®, Org NA 97®, Mioblock®, Pavulon®.
panleukopénia – [panleucopenia] syn. infekčná mačacia agranulocytóza, mačacia enteritída, mačací
mor, vysoko nákazlivá choroba mačiek vyvolaná parvovírusom, charakterizovaná leukopéniou a
výraznou inaktivitou, odmietaním potravy, hnačkou a vracaním.

panlobularis, e – [pan- + l. lobulus lalôčik] panlobulárny, týkajúci sa všetkých lalôčikov (napr.
pľúcnych).

Panlomyc® (Janssen) – antimykotikum; →terkonazol.
panmetritis, itidis, f. – [pan- + g. metrá maternica + -itis zápal] panmetritída, zápal všetkých štruktúr
maternice.
panmixia – 1. oplodňovacie pomery v populácii, keď ktorékoľvek dva genotypy vstupujú do kríţenia s
rovnakou pravdepodobnosťou ako všetky ostatné genotypy; 2.voľba (manţelského) partnera
nezávislá od jeho genotypu. Ide o náhodné vzájomné kríţenie všetkých genotypov populácie s
rovnakou pravdepodobnosťou vzniku všetkých genotypových kombinácií potomkov. Je zákl.
teoretickým predpokladom analýzy populácie, základom pre rovnováţny stav populácií (HardyhoWeinbergov zákon). V prírode sa nevyskytuje, príp. len v ohraniče-ných populáciách (gen. populácia).
Panmycin® (Upjohn) – antibiotikum; →tetracyklín.
panmyelopathia, ae, f. – [pan- + g. myelon dreň + g. pathos choroba] →panmyelopatia.
panmyelopatia – [panmyelopathia] 1. nešpecifikovaná choroba kostnej drene s postihnutím všetkých
trochzloţiek; 2. syn. aplastická anémia.
Fanconiho p. – syn. Fanconiho anémia, zriedkavá autozómovo recesívna vrodená porucha
charakterizované poruchou imunity, panmyelopatiou, abnormalitami kostry, zlomami chro-mozómov a
duševnými poruchami; →málokrvnosť.
Dg. kritériá: 1. nanizmus od narodenia; 2. panmyelopatia: anémia (hyperchrómna, makrocyto-vá),
leukocytopénia, trombocytopénia so sklonom ku krvácaniu; 3. hypogamaglobulinémia, sklon k
infekciám v 5.–10 r.; 4. hypo- aţ aplázia, príp. zdvojenie palcov, zriedkavejšie hypo- aţ aplázia rádia,
chýbanie predlaktí, distálneho humeru, syndaktýlie; 5. generalizovaná hyper-pigmentácia koţe; 6.
anomálie genitálií (u chlapcov kryptorchizmus, malý penis); 7. mikro-cefália, mentálna retardácia
mierneho aţ stredného stupňa. 8. zriedka sú postihnuté aj iné orgány, mikroftalmia, strabizmus,
malformácie obličiek (hypoplázia, zdvojenie, agenéza, pod-kovovité obličky), srdcové chyby, anomálie
rebier a stavcov a i. ; 9. exitus na malignómy (väčšinou leukémie al. karcinómy koţe) väčšinou medzi
20. a 30. r.; muţskí heterozygoti majú 3 – 4-krát vyššie riziko; 10. väčší počet chromozómových
zlomov a i. anomálie chromo-zómov (pribúdajú s vekom), patol. bunkový cyklus a zníţená
stimulovateľnosť lymfocytov v kultúre, najmä porucha G2-fázy replikácie buniek (prítomná uţ pri
narodení). Prenatálnu dg. umoţňuje dôkaz zníţenej reparácie chromozómových zlomov indukovaných
diepoxybutánom v amniových bunkách al. kultivovaných chóriových klkoch. Ide pp. o poruchu
reparácie lézií na úrovni DNA.
Dfdg. – treba odlíšiť sy. trombocytopénie–aplázie rádia, Blackfanov-Diamondov sy. a Aaseho sy.

panmyelophthisis, is, f. – [pan- + g. myelon dreň + g. thisis úbytok] panmyeloftíza, útlm kostnej
drene s apláziou a nedostatkom bunkových elementov v periférnej krvi.
panmyositis, itidis, f. – [pan- + g. mýs-myos sval + -itis zápal] panmyozitída, zápal mnohých svalov.
Pannerova choroba – [Panner, Hans Jessen, 1871 – 1930, dán. rádiológ] →choroby.
panneuritis, itidis, f. – [pan- + g. neuron nerv + -itis zápal] panneuritída, zápal mnohých nevov;
polyneuritis. P. epidemica – epidemická panneuritída, avitaminóza B1, beri-beri.
paniculalgia, ae, f. – [l. paniculus poduška + g. algos bolesť] adipozalgia.
panniculitis, itidis, f. – [l. panniculus poduška + - itis zápal] →panikulitída. Ide o ohraničený al.
difúzny zápalový proces v podkoţnom tukovom tkanive. Môţe postihovať spojivové priehradky medzi
tukovými lalokmi, lobuly a cievy. Prejavuje sa solitárnymi al. mnohopočet- nými podkoţnými uzlami.
Lupus panniculitis – lupus erythematosus profundus.
Panniculitis nodularis nonsuppurativa febrilis et recidivans – syn. Weberova-Christianova
choroba, recidivujúca febrilná uzlovitá nehnisavá panikulitída, kt. sa prejavuje na pohmat bolestivými
al. nebolestivými podkoţnými uzlami na dolných končatinách a trupe, hojacimi sa jazvami
s priehlbinami koţe. Postihuje najmä ţeny, a to samostatne al. spojená s inými chorobami.
Panniculitis nodosa subacuta migrans – subakút. uzlovitá migrujúca panikulitída, syn. erythema nodosum migrans, postihuje predné a bočné plochy dolných končatín, najmä ţien. Prejavuje sa
diskrétnymi uzlami, kt. sa šíria centrifugálne a majú erytematózne okraje s centrálnym vyblednutím
(pôsobia tak dojmom migrácie) a môţu splývať do plakov, príp. sa hojiť, pričom zanecháva
hyperpigmentácie.
Panniculitis Rothmann-Makai – syn. lipogranulomatosis subcutanea, spontánne, často náhle
vznikajúce tuhé, bolestivé infiltráty, veľkosti aţ lieskovca, pohyblivé voči spodine. Sú lokalizované na
trupe a končatinách. Klin. sa prejavujú horúčkou, celkové príznaky chýbajú, spontánna remisia
nastáva po niekoľkých mes. al. r., jazvy nezanechávajú.
Panniculitis Weber-Christiani – p. nodularis nonsuppurativa recidivans.
panniculus, i, m. – [l.] poduška, handrička.
Panniculus adiposus – syn. pannus, tuková poduška; zmena podkoţného väzivového tkaniva,
nahromadenie lalôčikov tukového tkaniva, kt. v podkoţí splývajú.
Panniculus carnosus – tenká svalová vrstva vnútri povrchovej fascie koţušinových zvierat; u ľudí
reprezentuje najmä platysma myoides.
pannus, i, m. – [l.] kus látky, handra, panus; 1. loţisko cievnatého tkaniva na rohovke zápa-lového
pôvodu; 2. zhrubnutie a zriasenie synoviovej membrány kĺbu s tvorbou granulačného tkaniva pri
reumatoidnej artritíde.
Pannus crassus – panus vychádzajúci z ciliárnych ciev a siahajúci hlboko do rohovky.
Pannus degenerativus – degeneratívny panus, pri ťaţkých očných chorobách (napr. dlhotrvajúcom
glaukóme).
Pannus glaucomatosus – degenerácia a deskvamácia rohovkového epitelu následkom edému pri
pokročilom glaukóme.
Pannus granulosus – p. trachomatosus, zrnitý, trachómový panus, vrastanie väziva a jemných cievnych vetiev z hornej časti limbu pod epitel očnej rohovky.

Pannus herpeticus – herpetický, oparový panus.
Pannus phlyctenularis – pannus spojený s flykténovou keratitídou, vaskularizácia okolo periférie
limbu a šíriaca sa k centru.
Pannus siccus – pannus rohovky spojený s vysychaním rohovky a spojovky.
Pannus tenuis – málo vaskularizovaný panus vychádzajúci zo spojovkových ciev s tenkou vrstvou
granulačného tkaniva.
Pannus trachomatosus – p. granulosus.
Panofen® (Ormont) – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofen.
Panolid® (Sandoz) – anticholínergikum; →etybenztropín.
panophthalmia (ae, f.), panophthalmitis, itidis, f. – [pan- + g. ofthalmos oko + -ia stav, -itis zápal]
panoftalmia, panoftalmitída, zápal všetkých štruktúr al. tkanív oka.
Panophylline® (Panray) – bronchodilatans; →teofylín.
panoptické farbenie – farbenie, kt. odlíši všetky tkanivá preparátu, napr. Giemsovo al. Pappenheimovo →farbenie krvných rozterov.
Panoral® (Lilly) – polosyntatické cefalosporínové antibiotikum podobné cefalexínu; →cefaklor.
panoramatické snímky – pantomografia.
Panosine® – menadión; →vitamín K.
panost(e)itis, itidis, f. – [pan- + g. osteon kosť +- -itis zápal] panostitída, zápal všetkých častí kosti.
panotitis, itidis, f. – [pan- + g. ús-otos ucho + -itis zápal] panotitída, zápal všetkých častí al. štruktúr
ucha.
Panoxolin® – choleretikum; extrakt z oslej ţlče.
PanOxyl® (Stiefel) – keratolytikum; →benzoylperoxid.
Panparnit® (Geigy) – anticholínergikum; →karamifénhydrochlorid.
panphobia, ae, f. – [pan- + g. fobos strach] chorobný strach zo všetkého; neurčitá chorobná obava z
neznámeho zla.
Panpur N® tbl. (Nordmark) – Pancreatinum 700 mg + Fel tauri dep. siccum 50 mg v 1 dr.; digestívum
prípravok na substitúciu →pankreatických enzýmov.
Panpurol® (Nippon Shinyasku) – anticholínergikum, antispazmodikum; →piperilát.
panretinalis, e – [pan- + l. retina sietnica] týkajúci sa celej sietnice, resp. postihujúci celú sietnicu.
Panrone® (Panray) – tuberkulostatikum; →tiacetazón.
pansclerosis, is, f. – [pan- + sclerosis] panskleróza, úplná skleróza časti al. celého orgánu.
Panseov syndróm – [Panse, J., franc. lekár] →syndrómy.
panseptum, i, n. – [pan- + septum] celá nosová priehradka, jej kostná i chrupavčitá časť.
Panschova fisúra – [Pansch, Adolf, 1841 – 1887, nem. anatóm] sulcus interparietalis.
pansinusitis, itidis, f. – [pan- + sinusitis] pansínusitída zápal postihujúci všetky prinosové dutiny na
jednej strane.
panspermická teória – 1. učenie Anaxagorasa a Demokrita; 2. hypotéza o prenášaní zárod-kov
ţivota medzi kozmickými telesami vo forme ,,kozmozoí“, mikroskopických častíc; atmo-sféra je vraj

plná neviditeľných zárodkov al. reprodukčných teliesok rastlín a ţivočíchov, kt. vnikajú do
najjemnejších štrbín a za vhodných pôdnych a environmentálnych podmienok sa z nich vyvíjajú ţivé
jedince; v protiklade s p. t. je hypotéza spontánneho vzniku ţivota; →biogenéza.
Pansporin® (Takeda) – cefalosporínové antibiotikum; →cefotiam.
Pansporine® – cefalosporínové antibiotikum; →cefotiam.
Panstrongylus →bzdochy.
Pantalgine® (UCB) – narkotické analgetikum; →meperidín.
panteizmus – [pantheismus] náboţenské učenie, kt. stotoţňuje Boha s prírodou, svetom. Podľa p.
Boh nie je nadprirodzená bytosť, od sveta nezávislá a svetu nadradená, ale je jeho vnútornou, k nemu
patriacou silou. P. ruší pravé náboţenstvo, pretoţe na miesto Boha vstu-puje väčšinou neosobný
prazáklad (Schopenhauer), a človek sám je nakoniec boţským. S tým súvisí poňatie Boha, podľa kt.
zapríčiňuje sám seba (causa sui: Spinoza), sám seba plodí (sebaplodenie) al. sa sám kladie napr.
myslením (Fichte, Schelling). Panteistické ladenie vykazuje napr. n. Indov (→indická medicína). Keď
sa absolútnosť Boha prenáša na pozemské hodnoty a tieto hodnoty sa prijímajú s náboţenskou
vrúcnosťou, hovorí sa o náhradnom náboţenstve. Niekt. filozofi vidia v Bohu len abstraktný svetový
zákon (Renan, Taine) al. súhrn všetkých zákonov (nomoteizmus), príp. svet hodnôt (filozofia
→hodnôt).
Pantelmin® (J & J) – anthelmintikum; →meperidín.
pantenol – dl-forma dexapantenolu, vitamín.
Pantenyl® (Kay) – cholínergikum; →dexpantenol.
Pantestone® (Organon) – androgén; →testosterón.
panteteín
–
2,4-dihydroxy-N-[(2-merkaptoetyl)amino]-3-oxopropyl]-3,3-dimeylbutánamid,
C11H22N2O4S, Mr 278,39; rastový faktor Lactobacillus bulgaricus, intermediát v metabolickej ceste
tvorby koenzýmu A v cicavčej pečeni a niekt. mikroorganizmoch.
Panteteín
pantetín
–
N,N,-[ditiobis[2,1-etándiylimino(3-oxo-3,1-propándiyl)]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimetylbutánamid], C22H42N4O8S2, Mr 54,74, [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2CONHCH2CH2S]2, disulfidový dimér panteteínu, rastový faktor Lactobacillus bulgaricus, vzniká oxidáciou
panteteínu; antihyperlipoproteinemikum (Lipodel®, Pantelina®, Panthecin®, Panto-min®, Pantosin®).
Pantetiona® – antihyperlipoproteinemikum; →pantetín.
Panhthecin® – antihyperlipoproteinemikum; →pantetín.
Pantheline® – anticholínergikum; →protantelínbromid.
Panthenol® inj., spr. a tbl. (Jenapharm) – Dexpanthenolum 500 mg v 1 amp., 2 ml, resp. 4,63 g v 100
g aerosólu (peny) a 100 mg v 1 tbl.; cholínergikum; →dexpantenol.
pantherin – panterín, muscimol, molekulová sonda pouţívaná na štúdium receptorov GABA.
Panthesin® – lokálne anestetikum; →leucinokaínmezylát.
Panthoderm® (USV) – cholínergikum; →dexpantenol.

panthodicus, a, um – [pan- + g. hodos dráha] pantodický, vyţarujúci všetkými smermi; týka sa
nervových impulzov.
Panthoject® (USV) – kys. pantoténová.
Pantholin® (Lilly) – kofaktor vitamínu; pantotenát vápenatý.
Panthocaine® – lokálne anestetikum; →tetrakaínchlorid.
Pantocid® – dezinficiens; halazón.
pantofágické živočíchy – ţivočíchy ţiviace sa raslinnou i ţivočíšnou odumretou aj ţivou potravou, kt.
sú schopné mechanicky spracovať.
Pantofenicol® – antibiotikum; →chloramfenikol.
pantogam – aktivátor CNS, homopantotenát vápenatý, kys. hopanténová.
pantolaktón – dihydro-3-hydroxy-4H-dimetyl-2(3H)-laktón kys. pantoovej; pan-toyllaktón,
C6H10O3, Mr 130,14; degradačný produkt kys. pantoténovej izolovaný z pečene; dôleţitý intermediát
v jej syntéze.
Pantolaktón
Pantomicina® (Abbott) – antibiotikum; erytromycínstearát.
Pantomin® (Daiichi) – antihyperlipoproteinemikum; →pantetín.
pantomografia – [pantomographia] špeciálna rtg snímkovacia technika, pri kt. sa zhotovuje
ortoradiálnou projekciou vrstva tvaru plášťa valca hrúbky ~ 0,5 cm zodpovedajúca zakriveniu čeľustí.
Trubica a film rotujú pritom horizontálne okolo fixovanej hlavy pacienta. Výsledkom sú panoramatické
snímky zdravej oblasti čeľuste vrátane vzostupných ramien a kĺbov sánky čeľustí na jedinej snímke pri
relat. malom zaťaţení ţiarením. P. sa pouţíva najmä na kontrolu výkonov v čeľustnej ortopédii,
hodnotenie mineralizácie a vývojového štádia čeľuste a sánky, zubného veku v porovnaní s
chronologickým a kostným vekom u detí a mladistvých, dislokácie a retencie zubov. Len zriedka sú
potrebné ešte jednotlivé snímky frontálnych zubov v dôsledku ich prekrývania.
Pantonyl® (Invenex) – cholínergikum; →dexpantenol.
Pantopaque® (Lafayette) – rtg kontrastná látka; →jofendylát.

Pantopon® (Roche) – narkotické analgetikum; →papaveretum.
pantoprazol – [pantoprazolum] blokátor protónovej pumpy (Na+/K+-ATPázy parietálnych buniek
ţalúdkovej sliznice. Je to najúčinnejší inhitítor sekrécie HCl, tlmí bazálnu i stimulova-nú sekréciu bez
ohľadu na druh sekrečného podnetu; má podobný účinok ako omeprazol. Inaktivuje sekrečný
enzýmový mechanizmus parietálnej bunky, obnovenie sekrécie nastáva aţ po novej syntéze enzýmu
(asi 17 h), takţe po jednej dávke moţno dosiahnuť praktickú achlórhydriu trvajúcu takmer 24 h.
Indikácie – peptický vred paţeráka, ţalúdka – aj operovaného, vred dvanástnika, refluxná ezofagitída.
Je liekom voľby pri vredoch rezistentných na iné antiulceróza, pri Zollingero-vom-Ellisonovom sy.
Skracuje čas hojenia lézií, % zhojených vredov je > 95 %. Vredy indukované podávaním
nesteroidových antireumatík a ich prevencia. Krvácanie horného úse-ku GIT a jeho prevencia.

Dlhodobá udrţovacia th. je nevyhnutná pri ťaţkých formách reflux-nej ezofagitídy a pri ZollingerovomEllisonovom sy.
Kontraindikácie – precitlivenosť na p. v gravidite sa neskúšal.
Neţiaduce účinky – asi v 1 %, podobajú sa neţiaducim účinkom po →ranitidíne al. placebe.
Najčastejšie sú dyspeptické ťaţkosti (tlak v epigastriu, flatulencia, hnačka, nauzea), bolesti hlavy,
pruritus, liekový exantém.
Dávkovanie – peptický vred a refluxná ezofagitída: 400 mg 2 – 4 týţd., pri ezofagitíde aţ 8 aţ 12 týţd.
Pri zlej odpovedi na antagonisty H2 receptorov a ťaţších ezofagitídach moţno dávky zvýšiť.
Zollingerov-Ellisonov sy.: 60 mg/d a dávku upravovať tak, aby sa sekrécia HCl udrţovala < 10 mmol
HCl/h (po resekcii ţalúdka < 5 mmol HCl/h). Udrţovacia dávka v pre-vencii relapsu je 20–40 mg/d, pri
prevencii recidív dvanástnikového vredu stačí 10 mg/d.
Prípravok – Controloc®.
Pantosediv® – sedatívum, hypnotikum s teratogénnym účinkom (uţ sa nepouţíva); →talido-mid.
Pantosin® (Daiichi) – antihyperlipoproteinemikum; →pantetín.
Pantostrep® – tuberkulostatikum; →dihydrostreptomycín.
Pantothen CL Pharma 5 %® sol. (Chemie Linz) – Dexpanthenolum 5 g v 100 ml rozt.; cholínergikum;
→dexpantenol.
Pantothenol® – cholínergikum; →dexpantenol.
Pantovernil® (Heyden) – antibiotikum; →chloramfenikol.
pantoyllaktón →pantolaktón.
Panumove areály – [Panum, L. P., 1820 – 1885, kodanský fyziológ] Panumove priestory, zóna
nachádzajúca sa bezprostredne za horopterom, v kt. vzniká po bodovej stimulácii sietnice druhého
oka fúziou stereoskopické videnie a ešte nevyvoláva diplopiu.
Panurin® – diuretikum; →hydrochlorotiazid.
panva – g. pella, l., l. pelvis. Rozoznáva sa veľká (pelvis major) a malá panva (pelvis minor). Hranicu
medzi nimi tvorí linea terminalis, kt. sa začína na promunturiu a prebieha z kríţovej kosti (pars sacralis
lineae terminalis) oblúkom po os ilium ako tzv. linea arcuata a odtiaľ na horné rameno lonových kostí
(pars pubica lineae terminalis). Veľkú p. tvoria lopaty bedrových kostí. Malá p. je ohraničená vzadu
konkávne prehnutou kríţovou kosťou a kostr-čom, laterálne a vpredu dolné časti bedrovej kosti.
sedacie a lonové kosti.

Kostra panvovej končatiny (cingulum extremitatis pelvinae) sa skladá z 2 panvových kostí (→ossa
coxae), kt. sa dorzálne prikladajú ku kríţovej kosti a ventrálne spájajú chrupkovou symfýzou. Kaţdá z
panvových kostí sa v obdbí vývoja z 3 kostí, bedrovej, lonovej a sedacej kosti. Chrupkové hranice
medzi týmito kosťami sú v tom čase v jamke bedrového kĺbu, tzv. acetabulum.

Ku kostiam panvy patria: bedrová kosť (→os ilium), sedacia kosť (→os ischium) a lonová kosť (→os
pubis).
Ossa coxae sú spojené s kríţovou kosťou v kríţovobedrových kĺboch, okrem toho sú spojené s
kríţovou kosťou väzmi a vpredu sa spájajú lonovej spone, takţe vzniká pevný kruh, kt. sa prenáša
hmotnosť trupu na panvové končatiny. Rozvoj p. do šírky u človeka súvisí s priamym drţaním tela a
chôdzou na dvoch končatín.
Sedacia a lonová kosť obkolesujú medzi sebou foramen obturatorium, v kt. za čerstva je membrana
obturans.
Jamku bedrového kĺbu, acetabulum, tvoria všetky tri kosti. Obvod jamky tvorí hladká, chrupavkou
povlečená facies lunata. Má v strede vkleslinu, fossa acetabuli. Ventromediálne vedie do fossa
acetabuli zárez, incisura acetabuli.
Vo fossa acetabuli sa stretávajú v rastovom období všetky tri kosti tvoriace os coxae v troj-cípej
chrupavke, v kt. sa zjavuje prechodne osifikačné loţisko, tzv. os acetabuli.
Os ilium začína osifikovať v 9. fetálnom týţd., omnoho neskôr začínajú osifikovať os ischii (4. fetálny
mes.) a os pubis (5. fetálny mes.). Všetky tri kosti majú u novorodenca a počas väčšej časti detského
veku ešte široké chrupavčité okraje.
V chrupke acetabula, kt. má tvar Y, sa zjavuje okolo 12. – 13. r. jadro (zloţené niekedy z nie-koľkých
častí), tzv. os acetabuli. Chrupkové hranice medzi 3 zloţkami panvovej kosti sa udrţujú do 15. – 16.r.
Aţ po vymiznutí týchto hraníc moţno hovoriť o os coxae.
Samostatne osifikujú chrupavčité lemy na okraji bedrovej kosti, kt. sa začínajú zjavovať v 13. aţ 14. r.
a splývajú s bedrovou kosťou v 16.–19. r., ďalej obdobný chrupavčitý lem na tuber ossis ischii a malá
apofýza na tuberculum pubicum. Samostatné osifikačné jadro majú ďalej spina iliaca anterior (~ 15.
r.), spina ossis ischii (15. – 16. r.) a symfýzový okraj ossis pubis (16. – 18. r.).
Väzivové spojenia zabezpečujú dva väzy: 1. lig. sacrotuberale, kt. ide od okrajov kríţovej kosti na
tuber ossis ischii a predlţuje sa pozdĺţ dolného okraja sedacej kosti do tzv. proc. falciformis; 2. lig.
sacrospinale, kt. sa zčína na spina ossis ischii a vyţaruje na okraj ossis sacri. Obidva väzy dopĺňajú
incisurae ischiadicae na dva otvory: a) foramen ischiadicum majus, ktorým vystupuje z panvy m.
piriformis; b) foramen ischiadicum minus, ktorým vychádza z panvy m. obturator internus.
Kríţovobedrový kĺb – articulus sacroiliacus, je amfiartróza. Styčné plochy, facies articularis, sú na
bedrovej kosti skôr konvexné, na kríţovej kosti skôr konkávne, ale obidve nerovného povrchu. Aj

chrupky (na kríţovej kosti hrubšie ako na bedrovej) sú nerovné. V hlbších čas-tiach sú z hyalínovej, pri
povrchu z väzivovej chrupky. Kĺbové puzdro je tuhé, krátke a skoro priamym pokračovaním periostu.
Kĺbová štrbina je v proximálnej časti orientovaná tak, ţe kríţová kosť je vpredu širšia, v dol-nej časti sa
naopak kríţová kosť šíri dozadu, takţe, keď predstavíme panvu ako oblúkovú klenbu, podporenú
femurmi, je kríţová kosť v proximálnej časti zasadená obrátene, ako je to v klenbe, v distálnej časti
ako v klenbe.
Kĺbové puzdro zosilňujú ventrálne ligg. sacroiliaca ant. a lig. iliolumbale. Na drozálnej strane sú tieto
väzy: a) hrubé ligg. sacroiinterossea; b) ligg. sacroiliaca post. brevia (idúce šikmo nadol k zadnej
ploche kríţovej kosti); c) ligg. sacroiliaca post. longa (idúce skoro vertikálne); d) lig. iliolumbale, kt. ide
od zadného okraja hrebeňa bedrovej kosti k proc. costarii 5. a 5. bedrového stavca.
Lonová spona – symphysis ossium pubis, tvorí ju chrupka, lamina fibrocartilaginea interpubi-ca,
vysoká u ţenu ~ 4,5 cm, u muţa ~ 5 cm. Dorzálne prečnieva chrupka úroveň lonových kostí a tvorí
eminentia retropubica, u ţeny per vaginam hmatateľná., Lonová spona je z hya-línovej chrupky,
stredné partie z väzivovej chrupky. V strednej čiare sa niekedy zjavuje sagi-tálna štrbinka (častejšie u
ţien), takţe symfýza pripomína kĺb.
Dolný okraj symfýzy zosilňuje lig. arcuatum pubis, kt. dokáţe udrţať pri sebe lonové kosti i po preťatí
symfýzy. Na hornom okraji symfýzy je slabšie lig. pubicum. Symfýza je veľmi pevné spojenie,
vystavené prevaţne ťahu, sčasti aj tlaku; záleţí na sklone panvy, či je symfýza vystavená tlaku al.
ťahu. V gravidite je tanivo symfýzy presiahknuté a zriedené; je to podmienené hormónovými vplyvmi.
Membrana obturans uzatvára foramen obturatum. Skladá sa zo šikmých, kríţiacich sa snop-cov a je
začiatočnou plochou pre m. obturator internus, na vnútornej strane a m. obturator ext. na vonkajšej
strane. Pri hornom okraji je v membráne otvor, ohraničujúci canalis obturatorius pre rovnomenné cievy
a nerv.
Roviny a rozmery panvy
Jednotlivé roviny v malej panve a rozmery v týchro rovinách, kt. majú význam na ţenskej panve sú:
1. Rovina vchodu (aditus pelvis) – je daná promunturiom, linea terminalis a horným okrajom symfýzy.
Panvový vchod má obyčajne tvar priečne oválny, s promunturiom mierne vyčnie-vajúcim dopredu. V
panvovom vchode sa určujú tieto rozmery:
a) Priamy priemer – diameter recta aditus, conjugata anatomica; u ţeny má mať 11 cm; meria sa od
promunturia k hornému okraju symfýzy.
b) Šikmé priemery – diameter obliqua dextra (od articulus sacroilicus dexter na eminentia iliopectinea
sinistra), s. diameter obliqua prima; diameter obliqua sinistra s. secunda (od ľa-vého articulus
sacroilicus na pravú eminentia iliopectinea); u ţeny majú 12 cm.

c) Priečny priemer – diameter transversa, najväčšia priečna vzdialenosť medzi obidvoma lineae
terminales; u ţeny meria 13 cm.
Blízko roviny panvového vchodu sa ešte v pôrodníctve určujú:
a) Conjugata obstetrica – priamy pôrodnícky obvod od promunturia k hornému, najviac doza-du
vyčnievajúcemu okraju symfýzy.
b) Distantia sacrocotyloidea – meraná od promunturia smerom proti spodine acetabula; u ţe-ny meria
9 cm a vľavo býva obyčajne o niečo dlhšia. V panvovom vchode meria 9 cm a vľavo býva obyčajne o
niečo väčšia.
V panvovom vchode sa určuje tzv. Turnerov index i:
conjugata anatomica × 100
i = ––––––––––––––––––––––––
diameter transversa
Tento index je u ţeny priemerne 78, u muţov 80, ale individuálne rozdiely sú veľké. Panvy s indexom
< 90 sú tzv. platypelické, panvy s indexom < 95 mezatipelické a > 95 dolichopelic-ké. Ţenské panvy
majú tendenciu k platypélii, pretoţe šírkové rozmery sú väčšie ako pri muţ-skej panve
2. Rovina panvovej šírky (amplitudo pelvis) – je určená hranicami medzi S2 a S3, stredom jamky
bedrového kĺbu a stredom symfýzy. Príslušné rozmery tejto roviny sú: diameter recta i transversa 12,5
cm, diameter obliqua (meraná od incisura ischiadica major jednej strany k sulcus obturatorius druhej
strany) 13,5 cm.
3. Rovina panvovej úţiny (angustia pelvis) – je daná kaudálnym koncom kríţovej kosti, okrajom
spina ossi ischii a dolným okrajom symfýzy; najväčším rozmerom je diameter recta, kt. u ţeny meria
11,5 cm. Počas pôrodu vstupuje hlavička plodu svojím predozadným priemerom do priečneho
priemeru panvového vchodu ako najdlhšieho rozmeru. V priebehu ďalšieho postupu sa stáča v
panvovej šírke svojím predozadným priemerom do jedného zo šikmých priemerov a v panvovej úţine
do priameho priemeru.
4. Východ panve (exitus pelvis) – nie jednou rovinou. Je daný koncom kostrče, sedacími hrboľmi a
dolným okrajom symfýzy. Moţno ho preto rozdeliť na dva k sebe sklonené trojuholníky, kt. spoločnou
základňou je spojnica obidvoch sedacích hrboľov a ich vrcholy sú pri hrote kostrče a dolnom okraji
symfýzy.
K vonkajším rozmerom p. patria:
Distantia bispinalis – vzdialenosť obidvoch spinae iliaceae anteriores; má mať u ţeny min. 26 cm.

Distantia bicristalis – najväčšia vzdialenosť hrebeňov obidvoch bedrových kostí
Distantia bitrochanterica – vzdialenosť vonkajšej plochy obidvoch veľkých trochanterov; má mať u
ţeny 31 cm.
Sklon panvy – p. je na hlaviciach stehnových kostí mierne sklonená dopredu, a to pri presnom (tzv.
vojenskom) stoji viac ako pri pohodlnom stoji. Za normálny sklon p., inclinatio pelvis normalis, sa
pokladá taký, pri kt. panvový vchod zviera s vodorovnou rovinou asi 60° uhol. Pretoţe sa na ţivom
tento sklon stanovuje ťaţko, meria sa sklon bedier, inclinatio coxae, t. j. uhol, kt. zviera myslená
spojnica od spodina iliaca posterior k hornému okraju symfýzy s vo-dorovnou rovinou. Inclinatio coxae
normalis je asi 40°, a je teda o 20° menšia ako príslušná inclinatio pelvis normalis.
Panvovým sklonom sa mení ťah al. tlak v symfýze. Sklon panvy závisí aj od polohy femuru a mení sa
pri abdukcii a rotácii dolných končatín.
Conjugata externa (diameter Baudeloque) – priama vzdialenosť od horného okraja symfýzy k tŕňu 5.
bedrového stavca; má mať 20, min. 18 cm

Panva. 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)
Pohlavné rozdiely tvaru panvy dovoľujú určiť, či panva pochádza z muţského al. ţenského indivídua.
Hlavné rozlišovancie znakly sú: kríţová kosť je u ţeny širšia a kratšia, promuntu-rium menej vyčnieva,
takţe vchod je priečne oválny al. obličkovitý (u muţa máva sklon k srdcovitému tvaru). Kostrč ţeny je
kratší a pohyblivejší. Alae ossis ilium sú u ţeny viac od seba odklonené. Symphysis ossium pubis je u
ţeny niţšia. Dolné ramená lonovej kosti sa zbiehajú u ţeny v tupom uhle a na zaoblenom vrchole
(arcus pubis), u muţa skôr ostrom uhle (angulus pubicus). Foramen obturatum je u ţeny niţšie,
zaoblene trojhranné, u muţa skôr vajcovité. Tubera ischiadica a acetabula sú u ţeny od seba viac
vzdialené. Incisura ischiadica je u ţeny širšia a plytšia. Všetky panvové rozmery, najmä vnútorné a z
nich osobitne priečne, sú u ţeny väčšie. Zo samostatných rozmerov nemoţno však bezpečne
usudzovať na pohlavie indivídua, dôleţitejšie sú tvarové znaky.
Pohlavné rozdiely sú na panve slabo naznačené uţ od 4. fetálneho mes., zreteľne sa však utvárajú v
období pohlavného dospievania.
Panwarfin® (Abbott) – antikoagulans; →warfarín.

Panzid® (Duncan) – cefalosporínové antibiotikum III: generácie; →ceftazidím.
Panzynorm® dr. (Nordmark) – Pancreatinum 100 mg + Fel tauri dep. siccum 40 mg + Extractum
stomachi 100 mg (s pepsínovou a katepsínovou aktivitou) + pylorický extrakt s aktivitou vnútorného
faktora (intrinsic factor) 15 mg v 1 dr.; digestívum, substitúcia vonkaj-šej sekrécie pankreasu;
→pankreatické enzýmy.
Panzynorm Forte® dr. (Krka; Nordmark) – Pancreatinum 200 mg + Fel tauri dep. siccum 30 mg +
Extractum stomachi 200 mg (s pepsínovou a katepsínovou aktivitou) + Extractum mucosae gastricae
(zodpovedá 200 mg pepsínu+ hydrochloridy aminokyselín z hydrolyzova-ného albumínu 100 mg v 1
dr.; digestívum, substitúcia vonkajšej sekrécie pankreasu; →pan-kreatické enzýmy.
Panzytrat 10 000 a 20 000® cps. (Léčiva) – 1 ţelatínová tobolka obsahuje pankreatín v brav-čových
pankreasov vo forme mikrotabletiek s acidorezistentným poťahom; digestívum kon-centrát
→pankreatických enzýmov. P. 10 000 obsahuje: Lipasum 10 000 j., Amylasum 9 000 j., Proteasum
500 j. P. 20 000: Lipasum 20 000 j, Amylasum 18 000 j., Proetasum 1 000 j. v 1 tob.
®

Papacon (Consolidated Midland)
→papaverín.

– ralaxans

hladkého svalstva, cerebrálne vazodilatans;

papagáje →Psitaciformes.
papaín – syn. papayotín, rastlinný pepsín, prvý známy proteolytický enzým, kt. k svojmu účinku
potrebuje SH skupiny. Izoloval ho zo ţivice Carica papaya L.(Caricaceae) Balls a spol. (1937).
Molekula p. pozostáva z jedného polypeptidového reťazca (212 aminokyselín, Mr ~ 23 400). pH
otpimum je 5, ale pôsobí aj v neutrálnom a zásaditom prostredí. Aktivuje ho redukcia (HCN, H 2S
ap.) a inaktivuje oxidácia (H2O2, jódacetát). Pouţíva sa pri výrobe kontaktných šošoviek na
predlţenie ich trvácnosti u pacientov keratokonickou papilárnou konjunktivitídou, na debridment,
®
®
®
®
prevenciu zrastov, ako anthelmintikum a digestívum (Arbux , Caroid , Nematolyt , Summetrin ,
®
®
®
Tromasin , Velardon , Vermizym ) .
Pouţíva sa aj v kombinácii s inými proteolytickými enzýmami (trypsín, chymotrypsín, brome-laín). Po
ich podaní p. o. sa tieto enzýmy vstrebávajú do systémového obehu a podľa niekt. in vitro i in vivo
štúdií môţu odbúravať imunokomplexy a niekt. bielkovinové produkty (adhezívne molekuly,
cytokíny) vznikajúce pri zápalových procesoch. Pouţívajú sa ako adjuvans pri th. pankreatopatií,
reumatoidnej artritídy, systémového lupus erythematosus, traumatických zápalov a opuchov, porúch
prekrvenia periférnych oblastí, tromboflebitídy, varikózneho komplexu, niekt. zápalov GIT, kde
®
zmierňujú subjektívne ťaţkosti a zlepšujú objektívny stav a kvalitu ţivota pacientov (Mulsal N tbl.
®
®
®
obd. Mucos, Phlogenzym tbl. obd. Mucos, Wobe tbl. ent. Mucos, Wobenzym dr. Mucos).
papája obyčajná – Carica papaya; →papájovité.
papajotín – papayotin, syn. papaín.
papájovité – Caricaceae. Čeľad dvojklíčnolistových rastlín, menších stromov al. krov, zriedka bylín s
jednoduchými zloţenými striedavými listami. V pletivách majú článkované mliečnice. Päťpočetné a
pravidelné kvety sú sek. jednopohlavné, jednodomé al. dvojdomé. Plodom je bobuľa. Rastú v
trópoch Ameriky a Afriky (4 rody, 45 druhov). Papája obyčajná (Carica papaya, melónový strom) sa
pestuje vo všetkých trópoch pre veľké dyňovité plody. Mlieko obsahuje enzým papaín.
Papanicolaouov test – [Papanicolaou, George Nocolas, 1883 – 1962, gréc. lekár a anatóm pôsobiaci
v USA] skr. Pap, exfoliatívny cytol. postup na detekciu gyneol. prekanceróz a dg. malígnych nádorov

(vagina, cervix, endometrium). Bunky sa získavajú sterom, fixujú, farbia a vyšetrujú pod
mikroskopom. Vyuţíva sa aj na dg. infekcie ľudským papilomavírom, hodnotenie endokrinnej funkcie
a dg. malignít iných orgánov (dýchacích ústrojov, GIT, močových ústrojov a prsníka).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hodnotenie nálezov pri Papanicolaouovom teste a odporúčané diagnostiko-terapeutické opatrenia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pap I Normálny nález
Klin. negat.
Pap II

Normálny nález s viac menej vyjadrenými zápalovými (prímes leukocytov a mikróbov) ako aj metaplastickými deneratívnymi, príp. regeneratívnymi zmenami
Klin. negat.; kontrola po th. fluoru, hormónovej prestavbe

Pap III Nejasný, suspektný obraz, podmienený ťaţkými zápapalovými, atrofickými al. degeneratívnymi zmenami, príp. ťaţko regresívne zmenenými bunkami
IIID Ľahká al. stredne ťaţká dysplázia
Klin. suspektný stav, abrázna cytologická kontrolav priebehu 3 mes. po th. fluoru, hormónovej th. al.
elektrokoagulácii, príp. konizácii; pri náleze endometriózy v menopauze abrázia
Pap IVa Patol. bunky (ťaţká dysplázia, atypie buniek); podozrenie na karcinóm (carcinoma in situ)
IVb Podozrenie na mikrokarcinóm al. začínajúca inváziu
Klin. pozit.; biopsia, dg. a th. konizácia, abrázia, príp.hysterektómia
Pap V

Jednoznačné nádorové bunky; dôvodné podozrenie na invazívny karcinóm
Klin. pozit.; nevyhnutné je histol. objasnenie. Pri potvrdení dg. karcinómu adekvátna chir. th.,
aktinoterapia a chemoterapa

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

papatači – febris papatasii, horúčka papatači, syn. horúčka flebotomus, trojdňová horúčka, benígna
choroba, podobná chrípke, vyvolané vírusom papatači. Vírus je známy min. v 5 antigénne
príbuznych typoch (Candiru, Chagres, Neapol, Punta Toro, Sicília). P. sa vyskytuje v teplých a
suchých oblastiach juţ. Európy, sev. Afriky (oblasť Stredozemného mora), na Blízkom východe, v
trópoch a subtrópoch Ázie, Juţ. a Stred. Ameriky.
Vírus prenáša drobný komár Phlebotomus papatasii, v Stred. a Juţ. Amerike aj niekt. druhy rodov
Sergentomyia a Lutzomyia. Krv cicajú iba samice v nočných hodinách od apríla do októbra, max. v
auguste. Cez deň sa dospelý hmyz zdrţiava na tienistých miestach (skalné pukliny, bútľavé stromy.
Infekčné sa stávajú o 7 d po infekčnom cicaní a nakazené ostávajú po celý ţivot. Epidémie vznikajú
náhle ako pri dengue. Liahne komára sú vo vlhkom prostredí (pôda s obsahom org. látok, ako sú
výkaly).
Prameňom nákazy je človek; zvieracie rezervoáre nie sú dokázané (s výnimkou skutočnosti, ţe
hlodavce môţu byť hostiteľmi vírusu papatači Nového sveta). Ľudská krv je infekčná 1 d pred
ochorením a 1 d po jeho začiatku.
Klin. obraz – inkubačný čas je 3 – 5 (zriedka 8) d. Ochorenie sa začína náhle, zriedka po
niekoľkohodinových prodromoch náhlym zvýšením teploty na 40 – 41 °C a miernym mrazením,
bolesťami hlavy, v chrbte, kríţoch a svalstve, svetloplachosťou, nastrieknutím spojoviek. Sliznica
hltana je nápadne červená s drobnými krvácaniami, pulz relat. spomalený. V KO býva spočiatku
relat. lymfopénia, na konci horúčkovej fázy a v rekonvalescencii neutropénia. Horúčka klesá za 1 – 2
d, zriedka po krátkej remisii opäť stúpa.
Dg. – v čase epidémie je ľahká, moţno ju potvrdiť izoláciou vírusu z krvi chorého na cica-júcich
myškách a dôkazom špecifických protilátok.
Dfdg. – treba odlíšiť najmä dengue, pri kt. býva exantém, zväčšenie lymfatických uzlín a dlh-šie
trvajúca horúčka.

Th. – je len symptomatická. Imunita trvá asi 2 r., chráni však len proti homológnemu kmeňu, kt.
ochorenie vyvolal. Prevencia sa orientuje na boj s flebotómami (dezinsekcia, pouţívanie repelentov,
zakladanie sietí na okná, pouţívanie moskytiér okami s Ø 0,5 – 1 mm. Očkovacia látka a špecifický
liek zatiaľ nejestvujú.
Papaver – mak.
Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) – mak vlčí. Droga: Flos rhoeados (syn. Flos papaverios
rhoeados, Petalum rhoeados). Obsahuje alkaloid readín (~ 0,03 %) a i. alkaloidy, antokyánové farbivá
(cyanín, mekocyanín), sliz, ţivicu a org. kys. (napr. kys. mekónovú). Pôsobí ako expektorans,
antitusikum, mierne sedatívum, protektívum a má vlastnosti vzhľadového korigensu. Na prípravu
záparu sa pouţíva 1 g al. 2 kávové lyţičky drogy na šálku vody, príp. 1 lyţica na 1,5 pohára vody;
uţíva sa 3 – 5-krát/d po 1 lyţici . Pre deti je výhodnejší sirup (2 lyţice medu na ½ pohára odvaru z 1
kávovej lyţičky kvetu), kt. sa podáva po kávových lyţičkách. Nemá toxické účinky. Otravy môţu nastať
po uţití ópia, kt. sa nachádza v ma-kovici. Odvodené prípravky – Sirupus rhoeados.
Papaver somniferum L. (Papaveraceae) – mak siaty. Droga: Opium (syn. Opium crudum), Semen
papaveris. Obsahuje surové ópium (zaschnutá mliečna šťava – latex, kt. vylučujú mliečnice tkanív
celej rastliny) obsahuje ~ 20 – 30 % alkaloidov (známych je ~ 40 druhov), a to morfínanové (do 20,8 %
morfínu, do 6,6 % kodeínu a do 7,4 % tebaínu), benzoylizochinolínové (do 4,5 % papaverínu,
laudanín), ftalidizochinolínové (do 12,8 % noskapínu čiţe narkotínu, do 0,7 % narceínu) a protopínové
(protopín). Alkaloidy sú sčasti viazané ako mekonáty, sčasti ako laktáty. Okrem toho ópium obsahuje
ţivice, tuky, slizové látky a i. Čisté ópium sa získava narezaním nezrelých makovíc. Semená maku
obsahujú najmä olej (do 60 %), kt. hlavnú zloţku tvoria glyceridy kys. linolovej a stopy alkaloidov.
Ópium je silné analgetikum – anodynum, antidiaroikum, sedatívum, narkotikum, hypnotikum, kodeín je
antitusikum, papaverín mierne stimulans a spazmolytikum. Z izolovaných alkaloidov ópia a z ich umelo
pripravených derivátov sa u nás priemyselne vyrába vyše 30 prípravkov; →ópium.
Papaveraceae – makovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, obyčajne bylín so striedavými listami.
Obojpohlavné, pravidelné al. bisymetrické kvety sú dvojpočetné. Plodom je tobolka. V pletivách majú
článkované mliečnice a vyznačujú sa početnými alkaloidmi. Rastú v sev. miernom pásme (47 rodov,
700 druhov). Z rodu mak (Papaver) najznámejší je mak siaty (Papaver sominiferum), z jeho
polodozretých makovíc sa získava ópium s početnými alka-loidmi, olejnaté semená sú jedlé. Liečivou
rastlinou je mak vlčí (Papaver rhoeas) a lastovič-ník väčší (Chelidonium majus). Okrasnou rastlinou je
slncovka kalifornská (Escholtzia cali-fornica).
papaveraldín
–
syn.
xantalín;
(6,7-dimetoxy-1-izochinolinyl)-(3,4-dimetoxyfenyl)metanol,
C20H19NO5, Mr 535,36; látka získaná z ópia; vzniká oxidáciou papaverínu účinkom SeO2.
Papaveraldín
papaveretum – ,,koncentrované ópium“, zmes hydrochloridov ópiových alkaloidov v pribliţ-ne ich
prirodzených pomeroch. Obsahuje 50 % morfínu, 3 % kodeínu, 20 % noskapínu a 5 % papaverínu.
Vykazuje biol. účinky morfínu a i. alkaloidov, prítomných v ópiu. Narkotické analgetikum; môţe sa naň
vyvinúť závislosť. Podlieha zákonným opatreniam proti omamným látkam (Omnopon®, Pantopon®).
papaverín – 1-[(3,4-dimetoxyfenyl)metyl]-6,7-dimetoxyizochinolín, C20H21NO4, Mr 339,38; relaxans
hladkého svalstva, cerebrálne vazodilatans; →Papaverinium chloratum, ČSL 4.
Papaverín
Papaverin Léčiva® tbl. (Léčiva) – Papaverini hydrocholridum 40 mg v 1 tbl.; relaxans hladkého
svalstva, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Papaverinium chloratum – skr. Papaverin. chl., ČSL 4, chlorid papaverínia, papaverínium-chlorid,
syn. Papaverini hydrochloridum, C20H22ClNO4, Mr 375,85; spazmolytikum. Je to bie-ly al. slabo

naţltlý, mikrokryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti. Na vzduchu pôsobe-ním svetla sa farbí
ţlto. Je mierne rozp. vo vriacej vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a dobre rozp. v chloroforme.
Dôkaz
a) Asi 0,01 g látky sa rozpustí v 3,0 ml anhydridu kys., octovej, opatrne sa pridajú 3 kv. konc. kys.
sírovej a zahrieva sa asi 3 min na vodnom kúpeli; rozt. sa sfarbí ţlto a najmä pri pozoro-vaní v smete
pozdĺţnej osi skúmavky je viditeľná zelená fluorescencia (papaverín).
b) Asi 0,1 g látky sa rozpustí v 10,0 ml vody, pridajú sa 2,0 ml zriedeného rozt. amoniaku a tekutina sa
povarí, aţ vylúčená zrazenina začne krtšalizovať. Po vychladnutí sa kryštalická zrazenina odfiltruje.
Filtrát sa pouţije na skúšku c) Zrazenina na filtre sa premyje vodou a suší 2 h pri 105 °C; topí sa pri
145 – 149 °C (papaverín).
c) Filtrát zo skúšky b) sa okyslí zriedenou kys. dusičnou a pridá sa rozt. dusičnanu strieborného;
vylučuje sa klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedeneom rozt. amoniaku, neroz. v konc. kys. dusičnej
(Cl–).
Stanovenie obsahu
Asi 0,3000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky 4 h pri 105 °C) sa
rozpustí za mierneho zahriatia v 10,0 ml bezvodej kys. octovej. K rozt. sa pridá 10,0 ml rozt. octanu
ortutnatého v kys. octovej, 1 – 2 kv. rozt. kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej
0,1 mol/l do modrého sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kyts. chloristej 0,1 mol/ zodpovedá 0,03759 g C20H22ClNO4.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni preds vetlom. Nesmie sa vydať bez lekárskeho
predpisu.
P. je prirodzený alkaloid, derivát benzylizochinolínu vyskytujúci sa v nezrelých makoviciach maku
siateho (Papaver somniferum)(0,8 – 1 %). Pripravuje sa synteticky. Inhibuje účinok cAMP a vyvoláva
jeho nahromadenie. Pôsobením na hladké svalstvo ciev vyvoláva vazodila-táciu, a tým zvýšenie
prietoku krvi orgánmi. Spazmolyticky pôsobí aj na hladké svalstvo dýchacích ciest. Výhodná je jeho
kombinácia s atropínom a analgetikami.
Indikácie – črevné, ţlčníkové a obličkové koliky, rôzne cievne spastické stavy, najmä pri ischémii v
oblasti oka, vnútorného ucha, vrátane spazmov pri embólii, erektívna impotencia.
Kontraindikácie – precitlivenosť na p., nevhodná je i. v. aplikácia u pacientov s poruchami rytmu, pri
intrakraniálnej hypertenzii, glaukóme a u ţien v laktácii.
Neţiaduce účinky – výnimočne sa dostavujú bolesti hlavy, závrat, somnolencia, koţné vyráţ-ky,
ojedinele pečeňové poruchy. Po i. v. aplikácii môţe vzniknúť arytmia, pokles TK, tachy-kardia.
Interakcie – antagonistom p. je levodopa.
Dávkovanie – dms p. o. a s. c. 200 mg, dmd 600 mg; th. dávka jednotlivá p. o. a s. c. 0,05 aţ 0,1 g,
denná 0,10 – 0,4 g. Podáva v dávke 40 mg 3-krát/d p. o., s. c. al. i. v., pri embóliách sa pouţívajú 2 –
4-násobné dávky. Deťom sa podáva 6 mg/kg/d.
Prípravky – Injectio papaverinii chlorati, Tabuletta papaverinii chloradi, Artegodan®, Cepa-verin®,
Cerebid®, Cerespan®, Dipav®, Dynovas®, Lapav®, Optenyl®, Pameion®, Panergon®, Papacon®,
Papaverin® Léčiva tbl., Papital T.R. ®, Pavabid®, Pavacap®, Pavacen®, Pavadel®, Pavagen®,
Pavagrant®, Pavakey®, Pavased®, Pavatest®, Spasmo-Nit®, Therapav®, Vasal®, Vasospan®.
Kombinované prípravky – Contraspan® gtt., Cholaspan® dr. Slovakofarma, Spasmoeunalgit® supp.,
Spasmoveralgin® tbl., Spasmoveralgin Neo® tbl. Paverinum cholas – zloţka prípravku Cholaspan®.

papaya – papája; →papájovité.
páperník – Eriophorum; →šachorovité.
Paper Red 4B® (Crompton & Knowles) – farbivo; →benzopurpurín 4B.
Papetherine® (Lincoln) – antispazmodikum; →etaverín.
papila – [papilla] 1. bradavka, hlávka; 2. bot. jednobunkový chlp, kt. vzniká vydutím vonkaj-šej steny
pokoţkovej bunky rastliny.
papilárna nekróza obličiek – syn. papillitis necrotisans renis, necrosis papiIlaris, Güntherov sy. III.
Klin. obraz pripomíná obličkové koliky al. absces obličky. Hlavné príznaky sú bolesť
a makroerytrocytúria. Ide o obraz pokročilej pyelonefritídy s postihnutím interstícia. Niekedy vzniká
podobný obraz aj u pacientov s nebaktériovým poškodením obličiek ako napr. liekmi.
Papilionidae – vidlochvostovité. Čeľaď z radu motýľov. Patria medzi naše najväčšie denné motýle.
Krídla sú ţltkasté s čiernymi škvrnami. Na zadných krídlach sú vo vonkajších rohoch oválne
pomarančové škvrny. Vonkajšie okraje zadných krídel sú pretiahnuté do dlhých, obyčajne tmavo
sfarbených ostrôh. Húsenice sú lysé, za hlavou vysúvajú na zastrašenie červené roţky, kt. vylučujú
odporne páchnuce výlučky. Najbeţnejší druh je vidlochvost feniklový (Papilio machaon), jeho
húsenica ţije na mrkve a fenikli. Patrí sem aj náš chránený druh jasoň červenooký (Parnassius
apollo), má biele krídla, predné s čiernymi škvrnami, zadné s červenými okami.
Papilio machaon (vidlochvost feniklový)
papilla, ae, f. – [l.] bradavka, hlávka.
Papilla acustica – organon spirale.
Papillae arcuatae lingae – papillae filiformes.
Papilla Bergmeisteri – 1. malé zhluky neurogliových buniek v strede embryového zrakového terča,
obkolesujúce bulbus hyaloidnou artériou; 2. kongenitálna anomália pozostávajúca z gliovej plachtičky
pripojenej na prednú stranu zrakového terča; podmieňuje proliferáciu glie okolo zvyškov zadnej časti
systému hyaloidných ciev.
Papillae calciformis – papillae vallatae.
Papialla circumvallata – papillae valatae.
Papilla conicae – kuţeľovité papily, veľké vyvýšenia roztrúsené na povrchu jazyka; ide o modifikované filiformné papily.
Papilla corii – p. dermatis.
Papillae coroliformes linguae – papillae filiformes.
Papilla dentis – malé zhluky mezenchýmového tkaniva sklovinového pôvodu, kt. sa diferencujú na
dentín a dentínovú dreň.
Papilla dermatis – syn. p. corii, koţné papily, kuţeľovité výbeţky z kolagénových vláken, kapilár, príp.
nervov koţe do korešpondujúcich priestorov medzi cristae cutis pod povrchom epidermis; →koţa.
Papilla ductus parotidei – malá papila v mieste vyústenia ductus parotideus v sliznici líc.
Papilla duodeni major – p. Santorini, väčšia dvanástniková papila, malé vyvýšenie v mieste
vyústenia pankreatického vývodu do priesvitu dvanástika.
Papilla duodeni minor – menšia dvanástniková papila, malé vyvýšenie v mieste vyústenia akcesórneho pankreatického vývodu do dvanástnika.

Papillae filiformes – nitkovité výbeţky pokrývajúce väčšinu povrchu jazyka.
Papilla foliata – listovitá papila, paralelná sliznicová riasa na okraji jazyka v mieste prechodu jeho tela
do koreňa.
Papilla fungiformis – hubovitá papila, hrbolčekovité výbeţky sliznice jazyka, roztrúsené medzi
filiformnými papilami.
Papilla gingivalis – syn. p. interdentalis, p. interproximalis, ďasnová papila, kuţeľovitý útvar
medzizubného ďasna vyplĺňajúci priestor medzi dvoma susednými zubami aţ po kontaktnú oblasť
viviteľný z labiálnej, bukálnej i lingválnej strany.
Papillae gustatoriae – papillae linguales.
Papilla ileocaecalis – syn. p. ilealis, ileocekálna papila, kuţeľovité vyvýšenie utvorené terminál-nym
ileom na spojení céka a ilea, smerujúce do hrubého čreva, viditeľné v ţivom organizme.
Papilla incisiva – zaokrúhlený výbeţok predného konca raphe palati.
Papilla interdentalis – p. gingivalis.
Papilla interproximalis – p. gingivalis.
Papilla lacrimalis – slzná bradavka, nachádzajúce sa blízko vnútorného očného kútika.
Papillae lenticulares – séria papíl jazyka podobné fungiformným papilám, sä však menej vyvýšené.
Papillae linguales – jazykové bradavky, zahrňujú filiformné, fungiformné, ohradené a kuţe-ľovité
papily.
Papilla mammae – hlávka prsníka: pigmentovaný výbeţok predného povrchu prsníka obkolesené
dvorčekom (areola). Vyúsťujú do nej ducti lactiferi.
Papilla nervosa – neurotel, nervová senzorická papila nachádzajpúca s v stratum papillare koţe.
Papilla nervi optici – bradavka zrakového nervu, discus n. optici.
Papilla obtusa linguae – papillae fungiformes.
Papilla optica – discus n. optici.
Papilla palatina – p. incisiva.
Papilla pili – vlasová papila, fibrovaskulárna mezodermová papila obkolesená vlasovou cibuľkou.
Papillae renales – zaoblené hroty pyramíd, kt. sa projikujú do sinus relais.
Papilla retromolaris – malá papila ďasnového tkaniva na konci ramus mandibulae a pripojená na
najspodnejšiu časť predného okraja tohto ramena.
Papilla Santorini – p. duodeni major.
Papilla sublingualis – caruncula sublingualis.
Papilla tactilis – corpusculum tactus.
Papilla urethralis – mierny vyvýšenie vestibulum vaginae, v kt. sa nachádza vonkajšie ústie močovej
rúry.
Papillae vallatae – papillae circumavallae, ohradené papily, najväčšie papily jazyka v počte 8 aţ 12,
usporiadané v tvare V pred sulcus terminalis lingae.
Papilla. Vateri – Vaterova papila, miesto vyústenia ţlčovodu do dvanástnika.
Papillae villosae linguae – papillae filiformes.

papillaris, e – [l.] papilárny, bradavkovitý, bradavkový.
papillectomia, ae, f. – [l. papilla bradavka + g. ektomé odstrániť] papilektómia, chir. odstránenie
bradavky.
papilliformis, e – [l. papilla bradavka + l. forma tvar, podoba] papiliformný, bradavkovitý, podobný
bradavke.
Papillionidae – vidlochvostovité. Čeľaď z radu motýľov. Patria k našim najväčším denným motýľom.
Krídla sú ţltkastíé s čiernymi škvrnami. Na zadných krídlach sú vo vonkajších ro-hoch oválne
pomarančové škvrny. Vonkajšie okraje zadných krídel sú pretiahnuté do dlhých, obyčajne tmavo
sfarbených ostrôh. Húsenice sú lysé, za hlavou vysúvajú na zastrašenie červené roţky, kt. vylučujú
odporne páchnuce výlučky. Najbeţnejší druh je vidlochvost feniklový (Papilio machaon), jeho
húsenica ţije na mrkve a fenikli. Patrí sem aj náš chránený druh jasoň červenooký (Parnassius
apollo), má biele krídla, predné s čiernymi škvrnami, zadné s červenými okami.
papillocarcinoma, tis, n. – [l. papillo- bradavka + carcinoma rakovina] →papilokarcinóm.
papilokarcinóm – [papillocarcinoma] rakovina s papilárnymi výrastkami.
papilloma, tis, n. – [l. papilla + -oma bujnenie] →papilóm.
Papilloma cutaneum – akrochordón, papilomatózna koţná lézia farby koţe al. svetlohnedá, vyskytuje
sa najmä na krku, hornej časti hrudníka a v pazuche ţien stredného veku. Histol. ju charakterizuje
hyperplastická epidermis, kt. obklopuje väzivovú dermálnu stopku z voľných edematóznych
kolagénových vláken; väčšie lézie sú viac stopkaté (mäkké fibrómy).
Papilloma fibroepithelialae – fibroepitelový papilóm, fibropapilón, typ papilómu obsahujúceho
nadmerné mnoţstvo väziva.
Papilloma Hoppmanni – [Hoppmann, Carl Melchior, 1849 – 1952, nem. rinológ] Hoppmanov papilóm, Hoppmannov polyp, papilárna hypertrofia nosovej sliznice.
Papilloma intracanaliculare – intrakanalikulárny papilóm,
charakteru, rastie vnútri vývodov niekt. ţliaz, najmä prsníka.

benígny

nádor

stromčekovitého

Papilloma intracysticum mammae – intracystický papilóm, vzniká vo vývodoch prsníka al. cyste pri
cystickej mastopatii. Niekedy býva mnohopočetný (papilomatóza). Solitárny typ sa prejavuje seróznou
al. sangvinolentnou sekréciou z bradavky, mnohopočetné papilómy nevykazujú sekréciu. Torziou papíl
môţe nastať krvácanie do cysty. al. vývodou, kt. sa prejaví krvácaním z bradavky (krvácavý prsník).
Nádor sa neraz malígne zvrháva na karcinóm.
Papilloma intraductale – p. intracysticum mammae.
Papilloma plexus chorioidei – pomaly rastúci benígny nádor plexus chorioideus často invadujúci do
mäkkých plien. U detí sa nachádza obyčajne v bočných komorách, u dospelých v IV. komore. Častý je
hydrocefalus z obštrukcie al. následkom sekrécie likvoru nádorom. Malígne zvrhnutý nádor sa nazýva
carcinoma plexus chorioidei.
Papilloma squammosum – papilóm zo skvamózneho epitelu.
Papilloma intracysticum – intracystický papilóm, vetviaci sa do dutiny.
Papilloma Shopei – králičí papilóm, vírusová choroba charakterizovaná tvorbou zrohovatených
bradavíc. Vyvoláva ju vírus objavený Shopem r. 1933, dá sa preniesť purifikovanopu víruso-vou DNA.
Papilloma squamosum – papilóm zo skvamózneho epitelu, vyskytuje sa napr. v ústnej dutine.
Papilloma villosum – papilóm.

papillomatosis, is, f. – [l. papilla bradavka + -omatosis mnohopočetné bujnenie] →papilo-matóza.
Papillomatosis confluens et reticulatus – syn. Gougerotov-Carteaudov sy., progresívna, svrbivá
papilomatóza, pp. genodermatóza, postihujúca najmä dievčatá v puberte. Začína sa intramamárne a
v oblasti chrbta ako mierne keratotické pigmentované papuly, kt. sa zväčšujú a šíria po trupe a i.
častiach tela. Centrálne lokalizované papuly splývajú, periférne nadobúdajú sieťovitý vzhľad.
Papillomatosis laryngis juvenilis – papilomatóza hrtana, mnohonásobné papilómy hrtana, p.
respiratoria recurrens, recidivujúce bujnenie benígneho skvamózneho papilómu v hrtane a trachei, kt.
má za následkok obštrukciu dýchacích ciest a vyţaduje časté mnohopočetné excízie; začína sa v
detstve all. adolescencii a je pp. vyvolaný ľudským papilomavírusom.
Papillomavirus – human papillomavirus, HPV, vírus zo skupiny nízkomolekulových DNA-vírusov.
HPV postihuje pohlavné orgány. Z genitálií ţien sa izolovalo 12 sérotypov HPV. Vírus preţíva vo
viacvrstvovom epiteli vulvy, vagíny a cervixu. Vírus tvorí proteínová kapsida (obal) a virión, kt.
predstavuje dvojvláknovú DNA obsahujúcu 7900 párov báz. Podľa štruktúry báz sa izolovalo > 60
sérotypov.
Lézie pošvy a vulvy sa najčastejšie vyskytujú vo forme exofyticky rastúcich kondylómov al. bradavíc.
Môţu byť ploché, špicaté al. invertované. Ploché kondylómy majú pri kolposkopii granulárny povrch a
bodkovanie. Papilomatózne kondylómy majú tvar prsta, často obsahujú kapiláry. Špicaté kondylómy
sú hyperkeratotické lézie s povrchovou projekciou a prominujú-cimi kapilárami. Invertované kondylómy
rastú do cervikálnych ţliazok. HPV typu 6 a 11 prim. vyvolávajú vznik condylomata accuminata na
vulve a spolu s HPV typu 42, 43 a 44 sa vyskytujú pri benígnych léziách krčka maternice. HPV typu
16, 18, 31, 33, 34, 35, 51, 52 a 56 sa podarilo izolovať pri ťaţkých dyspláziách krčka maternice a pri
epidermoidnom karcinóme krčka maternice.HPV typu 6 a 11 sa označujú za nízkovírusové
onkovírusy, typ 31, 33, 35 a 42 intermediárne a typ 16 a 18 vysoko rizikové onkovírusy.
Infekcia HPV sa pokladá za rizikový faktor karcinómu krčka maternice, ako aj th. cervikál-nych lézií.
Vírus môţe byť v bunkách prítomný bez akýchkoľvek príznakov, môţe sa však prejaviť v podobe
bradavíc viditeľných voľným okom. HPV sa prenáša pohlavným stykom. Na jeho prítomnosť
poukazuje výskyt koilocytov v cytol. rozteroch z krčka maternice. Moţno v nich priamo dokázať
bielkoviny vírusu a typizovať DNA-vírus rádioaktívnymi al. chemiluminiscenčnými testami.
Th. condylomata accuminata u negravidných spočíva v lokálnej aplikácii podofylínu, príp. 5fluórouracilu vo forme krému. Ak sa do 6 týţd. nedostaví ţelateľný účinok, odstraňujú sa kondylómy
kryochirurgicky, chir., elektrokauterom, príp. laserom. Moţná je aj th. interferó-nom. V gravidite je
podofylín pre jeho karcinogénny účinok kontraindikovaný. V prípade, ţe sa pouţil 6 týţd. pred
biopsiou, musí sa o tom informovať patológ, pretoţe bizarné zmeny buniek moţu skresliť dg. V
prípade kondylómov vulvy a vagíny na konci gravidity sa odpo-rúča pôrod pers sectionem caesaream,
aby sa predišlo krvácaniu a laryngeálnej papilomatóze novorodence následkom akvirovanej infekcie.
Papillomavirinae – papilomavírusy, podčeľaď vírusov čeľade Papoviridae, kt. členy vyvo-lávajú u
prirodzených hostiteľov papilómy; patrí sem jediný druh Papillomavirus.
Papillon-Léageov-Psaumeov syndróm – [Papillon-Léage; Psaume Jean, franc. stomatoló-govia]
→syndrómy.
Papillonov-Lefévreov syndróm – [Papillon, Lefévre Paul, franc. dermatológovia] →syndró-my.
papilloretinitis, itidis, f. – [l. papilla bradavka + l. retina sietnica + -itis zápal] papiloretinití-da, zápal
papily zrakového nervu.
papilóm – [papilloma] syn. papilárny nádor, vilóm, vilózny papilóm, vilózny nádor, benígny epitelový
nádor bohato členený a rozvetvený s prstovitými al. bradavčitými výrastkami z po-vrchu epitelu,
podobný karfiolu al. strapcu.

papilomatóza – [papillomatosis] mnohonásobný výskyt papilómov u toho istého jedinca.
Papital T. R. ® (Zemmer) – relaxans hladkého svalstva, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
paplesňovité →Aspergillaceae.
Papova strieborná metóda – metóda farbenia retikula.
Papovaviridae – malé neobalené vírusy (44 – 55 nm) s dvojvláknovou cirkulárnou DNA, kt. majú
kubckú symetriu kapsidy. Sú pomerne odolné. Delia sa na rod Papillomavirus, kam patrí vírus
bradavíc a rod Miopapovirus (starší názov Polyomavirus). Vírus bradavíc sa ťaţko pestuje. V bunkách
tvorí jadrové inklúzie z kryštalicky usporiadaných viriónov. Vyvoláva len miestne infekcie vo vstupnej
bráne: rôzne formy bradavíc (verrucae vulgares, condyolamata acuminata a i.) a papilóm hrtana. Za
regresiu choroby zodpovedá bunková imunita. Prenáša sa medzi ľuďmi priamym stykon i
kontaminovanými predmetmi. Dôkaz protilátok je moţný, ale zbytočný.
Miopapomavírusy sú menšie ako ostatné papovavírusy, zaraďuje sa k nim onkogénny vírus myšieho
polyómu, opičí vakuolizujúci vírus SV40, kt. je v pokuse onkogénny, a ľudské vírusy JC a BK. Ľudské
miopapovavírusy JC a BK sa mnoţia na vhodných tkanivových kultúrach a v pokuse sú onkogénne. Z
biopsií pri progresívnej multifokálnej leukoencefalopa-tii sa izoluje vírus JC, zriedka vírus BL, príp.
variant blízkeho vírusu SV40. Aţ v 1/4 príjem-cov obličkových štepov sa dá v moči dokázať bírus BK,
kt. tu výnimočne môţe vyvolať stenozujúci zápal močovodu. U gravidných ţien sa v moči občas
zjavuje vírus JC. Ide pp. o aktiváciu latentnej infekcie. Prim. infekcie bývajú asymptomaické, vznikajú v
detstve a väčšina dospelých má proti nim protilátky. Laborat. dôkaz je vyhradený špecializovaným
pracoviskám.
Papoviridae – čeľaď malých neobalených vírusov (45 – 55 nm) s dvojvláknovou cirkulárnou DNA, kt.
majú kubickú symetriu kapsidy. Sú pomerne odolné. Patrí sem rod Papillomavirus, kt. zahrňuje vírus
bradavíc, a rod Miopapovirus (starší názov Polyomavirus, z g. meiosis zmenšenie). Miopapovirusy sú
menšie ako ostatné papovavírusy, radí sa k nim onkogénny vírus myšieho polyómu, opičí
vakuolizujúci vírus SV40, a ľudské vírusy JC a BK.
Vírus bradavíc sa nedá spoľahlivo kultivovať. V bunkách tvorí jadrové inklúzie z kryštalicky
usporiadaných viriónov. Vyvoláva miestne infekcie vo vstupnej bráne: rôzne formy bradavíc (verrucae
vulgares, condylomata acuminata a i.) a papilóm hrtana. Za regresiu choroby zodpovedá bunková
imunita. Prenáša sa len medzi ľuďmi priamym stykom i kontaminovanými predmetmi. Dôkaz protilátok
je moţný, ale zbytočný.
Ľudské miopapovavírusy JC a BK sa mnoţia na vhodných tkanivových kultúrach a v pokuse sú obidva
onkogénne. Z biopsií pri progresívnej multifokálnej leukoencefalopatii, fatálne sa končiacej choroby, kt.
zriedka komplikuje diseminované malignity, sa izoluje vírus JC, zriedka vírus BK, príp. variant
príbuzného vírusu SV40. Aţ v 1/4 príjemcov obličkových štepov moţno v moči dokázať vírus BK, kt. tu
výnimočne môţe vyvolať stenotizujúci zápal močovodu. U gravidných sa v moči občas zjavuje vírus
JC. Ide pp. o aktiváciu latentnej infekcie. Prim. infekcie bývajú bezpríznakové, vznikajú v detstve a
väčšina dospelých má proti týmto vírusom protilátky. Laborat. dôkaz je vyhradený výskumným
pracoviskám.
PAPP – skr. p-aminopropiofenón.
Pappenheimova metóda – [Pappenheim, Arthur, 1870 – 1916, nem. lekár] panoptická metóda
farbenia krvných rozterov pomocou metylovej zelenej a pyronínu, kt. sa pouţíva na odlíšenie
bazofilných granúl a fragmentov jadier v erytrocytoch. Rozter sa ofarbí Mayovým-Grünwaldovým rozt.
(eozín + metylénová modrá aa 1,0, metylakohol 100,0), po 3 min sa prikvapká 4 – 5 ml destilovanej
vody a po 1 min sa rozt. zleje a dofarbí Giemsovým-Romanowskyho rozt. (azúreozín II 3,0 + azúr II

0,8 + glycerol 250,0 + metylakohol 250,0). Po 15 – 20 min sa rozter spláchne miernym prúdom vody a
po usušení sa prezerá v mikro-skope imerzným objektívom.
Pappenheimerove telieska – bazofilné granuly, obsahujú ţelezo, vyskytujú sa pri rozličných typoch
erytrocytov.
paprade →Polypodiopsida, Filices. Trieda oddelenia papraďorastov, výtrusných rastlín rastúcich na
vlhkých miestach najmä v lesoch. Majú obyčajne veľké a členené listy, v listovej ruţici, kt. za mlada
majú špirálovitú vernáciu. V pôde má podzemok. Výtrusnice sú na rube listov al. na ich okraji, tvoria
kôpky výtrusníc – sorusy, často obalené zásterkou. Zjavili sa v spodnom karbóne. V minulost, za iných
klimatických podmienok, na našom území dorastali p. do veľkosti stromov, kt. postupne zapadali do
močarísk a zuhoľnateli. Dnes sú z nich zdro-je rôzne kvalitného uhlia. Rozdeľujú sa (9300 recentných
druhov) na 4 podtriedy: prvopapra-de, hrubovýtrusnicové p., osmundy a tenkovýtrusnicové p.
Prvopaprade – Protopteridiidae, zahrňujú fosílne rastliny rozličnej stavby. Mali vidlicovito rozkonárenú
stonku a nedokonale diferencované listy. Zjavili sa v spodnom devóne, najviac rozšírené boli v
produktívnom karbóne. Z nich sa vyvinuli všetky p.
Hrubovýtrusnicové p. – Eusporingiidae, sú trvalé byliny, fosílne boli stromy. Stena dozrie-vajúcej
výtrusnice je niekoľkovrstvová a výtrusnica vznikla z celej skupiny pokoţkových buniek.
Osmundy – Osmundidae, tvoria prechod medzi hrubo- a tenkovýtrusnicovými p. Sú to pre-vaţne
tropické trváce byliny al. nízke stromčeky.
Tenkovýtrusnicové p. – Leptosporangiidae, byliny al. stromy, kt. dozretá stena výtrusnice je
jednovrstvová a vznikla z jedinej bunky pokoţky. Sú izospórické a herterospórické. Patrí k nim väčšina
našich p. Najznámejšie sú papraď samčia, papradka samčia a sladič obyčajný.
papradie orličie – Pteridium aquilinum; Pteridaecae (krídelnicovité).
papradkovité – Athyriaceae.
papraďorasty →Pteridophyta.
papraďovité →Dryopteridaceae.
papraďovka slezinníkolistá – Plagiochilla asplenioides; →pečeňovky.
paprika ročná – Capsicum annuum; Solanaceae.
papula, ae, f. – [l.] pupenec; →eflorescencie.
papulopustularis, e – [l. papula pupenec + l. pustula hnisavý pľuzgierik] papulopustulárny;
pupencovohnisavý.
papulovesicularis, e – [l.papula hnisavý pľuzgierik + l. vesicula pľuzgier] papulovezikulóz-ny,
pupencovopľuzgierový.
papuľka väčšia – Antirrhinum majus, okrasná rastlina z čeľade krtičníkovitých (Scrophula-riaceae).
papyraceus, a, um – [l.] papierový. Fetus papyraceus – plod predčasne odumretý v ma-ternici a sek.
zmenený.
papyrus – šachor papyrusový. Močiarna rastlina podobná tráve, vysoká aţ 4 m. Pochádza z vých.
Stredomoria. V starom Egypte sa od polovice 4. tisícročia pred n. l. z jej strţňa vyrá-bal papieru
podobný papyrus, na kt. sa písalo len z jednej strany zahrotenou drevenou palič-kou, štetcom al.
brkom. Atrament sa vyrábal zo sadzí a ţivice. Popísané p. sa skrúcali do zvit-kov a balili do plátna
natretého proti vlhkosti smolou.
paquelisatio, onis, f. – [podľa Paquelina] paquelizácia, popálenie z th. príčin.

par, paris – [l.] rovný, rovnaký.
par/a- – 1. symbol p-; v org. chémii predpona označujúca 1,4-substituovaný benzénový kruh, napr. pxylén (1,4-dimetylbenzén) al. p-nitrofenol (4-nitrofenol); 2. prvá časť zloţených slov z l. parere rodiť
(para 0 = nullipara, para I = primipara, para II = secundipara, para III = tripara atď.); 2. prvá časť
zloţených slov z g. para podľa, okrem, mimo, pri, susedný, susediaci, vedľa, na obidvoch stranách,
podobný, odchylný.
para – [l. vapor] plyn v podmienkach blízkych skvapalneniu. Zvýšením tlaku moţno p. skvapalniť. P.
vzniká nad povrchom kvapalín (vyparovanie) pri kaţdej teplote ako následok tepelného pohybu
molekúl. Neuzavretá kvapalina sa po určitíom čase všetka vyparí. V uzav-retom priestore nastane po
určitím čase rovnováha medzi kvapalinou a nasýtenou p.; z po-vrchu kvapaliny sa odparí toľko
molekúl, koľko súčasne skondenzuje. Tlak, pri kt. nastane rovnována. je tlak nasýtených p. Ak sa
rovná vonkajšiemu tlaku, kvapalina vrie (p. sa tvorí v celom objeme kvapaliny, nielen z povrchu). Ak sa
zvýši teplota nasýtenej p. pri konštantom tlaku, vznikne prehriatie p., kt. sa so stúpajúcou teplotou blíţi
svojím charakterom k vlast-nostiam ideálneho plynu. Pri stlačenéí nasýtenej p. sa nezváši jej tlak, ale
skondenzuje toľko p., ţe zvyšok si môţe udrţať pôvodný tlak. Pri vyparovaní ideálneho rozt. dvoch
kavaplín vyjadruje podmienky rovnováhy kvapalina–para (→Raoultov zákon). Tlak p. nad rozt. dvoch
nerozp. kvapalín (voda–ortuť) je daný súčtom tlaku p. obidvoch zloţiek. Najväčšie priemysel-né
vyuţitie má vodná p..; nie je viditeľná. To, čo sa beţne označuje ako vodná p., je polydis-perzný
systém vzduchu, vodnej p. a mikroskopických kvapôčok p. (hmla).
-para – druhá časť zloţených slov z l. parere rodiť (napr. nullipara = para 0, primipara = para I,
secundipara = para II atď).
paraactinomycosis, is, f. – [para- + actinomycosis] paraktinomykóza.
par(a)aesthesia, ae, f. – [par(a)- + g. aisthésis vnímanie] →parestézia.
paraaktinomykóza – [paraactinomycosis] pseudoaktinomykóza.
par(a)alergia – [parallergia] prejavy precitlivenosti, vyvolané nešpecificky; heteroalergia.
par(a)allergia, ae, f. →par(a)alergia.
paraanaesthesia, ae, f. – [para- + g. anaisthésia necitlivosť] →para(a)nestézia.
par(a)analgesia, ae, f. – [para- + g. analgésia necitlivosť] →par(a)analgézia.
par(a)analgézia – [par(a)analgesia] obojstranná necitlivosť dolnej polovice tela vrátane dolných
končatín.
par(a)anestézia – [par(a)anaesthesia] obojstranná strata citlivosti (pri chorobách chrbtice).
paraaortalis, e – [para- + l. aorta srdcovnica] paraaortálny, uloţený blízko srdcovnice.
par(a)appendicitis, itidis, f. – [para- + l. appendicitis zápal červovitého prívesku] par(a)-apendicitída,
zápal tkaniva okolo červovitého prívesku.
paraarticularis, e – [para- + l. articulus kĺb] paraartikulárny, nachádzajúci sa pri kĺbe.
®

Parabencil – anthelmintikum; →difenán.
parabiont – [para- + g. bioun ţiť] jeden z dvoch al. viacerých organizmov, ţijúcich v podmienkach
parabiózy.
parabiosis, is, f. – [para- + g. bios ţivot + -osis stav] parabióza.

Parabiosis dialytica – krvný obeh dvoch jedincov spojený dialyzátorom, oddelených membránou, kt.
umoţňuje odstraňovanie škodlivého materiálu z krvi príjemcu a vyuţívanie esenciálnych faktorov z
krvi darcu.
Parabiosis vascularis – skríţenie obehu medzi dvoma jedincami anastomózou krvných ciev.
parabióza – [parabiosis] umelé spojenie dvoch zvierat na pokusné ciele tak, ţe tvoria jediný celok.
Parabis® (Dow) – anthelmintikum; →dichlórfen.
parablast – [parablastos] vedľajší zárodok, časť mezo-blastu, z kt. sa vyvíjajú krvné a lym-fatické
cievy a i.
parablepsis, is, f. – [para- + g. blepsis od blépó vidím] parablepsia, kvalitatívna porucha videnia.
parabola – kuţeľosečka, kt. body majú od danej priamky a daného bodu rovnaké vzdialenos-ti.
Parabolan® (Negma) – anabolikum; →trenbolón.
Parabolin® – anorektikum; →dietylpropión.
Parabromdylamin‹ – antihistaminkum; →brómfeniramín.
parabulia, ae, f. – [para- + g. búlé vôľa] parabúlia, chorobné potlačenie slobodného konania.
Paracain® – lokálne anestetikum; →prokaín.
paracardialis, e – [para- + g. kardiá srdce] →parakardiálny.
Paracelsus – (1493 – 1541) vl. menom Philipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim,
švajč. lekár a alchymista, ,,Luther medicíny“. Vyrastal v rodine lekára. Jeho otec, Wilhelm von
Hohenheim, ho zasväcoval do tajov med., chémie a metalurgie. Študoval vo Ferrare. Po promócii
(1515) pôsobil v Bazileji a Salzburgu, ale väčšinu ţivota strávil na cestách po stred. Európe. R. 1520 a
1537 navštívil Slovensko. Študoval liečebný účinok chem. látok, zaviedol nové dávkovanie liekov.
Svoje poznatky a skúsenosti publikoval vo vyše 500 spisoch. Pohrdal autoritou Galéna a jeho
humorálnou patológiou, ako aj Avicennu a zavrhoval med. nezaloţenú na skúsenosti. Zdravie a
choroba podľa neho závisia od chem. procesov, kt. pôvodcom je ,,vnútorný alchymista – ,,alchaeus“
(pôvod metabolizmu). Zavie-dol pouţívanie olova, síry, ţeleza a arzémnu vo farm. chémii. Meno P.
prijal na znak toho, ţe sa stotoţňoval so starorímskym Celsom.
paracoenaesthesia, ae, f. – [para- + g. koinos spoločný + g. aisthésis vnímanie] paracenes-tézia,
abnormalita celkového zdrav. stavu.
paracentesis, is, f. – [g. parakentésis prepichnutie] paracentéza, otvorenie, prepichnutie dutého
orgánu al. telovej dutiny vyplnenej tekutinou.
Paracentesis abdominalis – brušná punkcia, prepichnutie brušnej dutiny pri vypúšťaní ascitu.
Paracentesis cornealis – rohovkový rez.
Paracentesis thoracis – prepichnutie hrudníkovej steny, pleurálna punkcia.
Paracentesis tympani – prepichnutie blany bubienka pri zápale stredoušia.
paracentralis, e – [para- + l. centrum stred] paracentrálny, nachádzajúci sa, leţiaci pri strede.
paracephalus, i, m. – [para- + g. kefalé hlava] paracefalus, plod s rudimentárnou al. deformovanou
hlavou, poruchou zmyslových orgánov a malformáciou trupu al. končatín.
paraceratosis, is, f. →parakeratosis.
paracerebellaris, e – [para- + l. cerebellum mozoček] paracerebelárny, týkajúci sa laterálnej časti
mozočka.

paracervix, cis, f. – [para- + l. cervix krčok] dolná časť paramterií.
paracetaldehyd – syn. paraldehyd.
paracetamol →Paracetamolum, ČSL 4.
Paracetamol 120 a 200 mg Berlin-Chemie® sir. (Berlin-Chemie) – Paracetamolum 120 al. 200 mg v
5 ml sirupu; analgetikum, antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
Paracetamol Fiebersaft Von CT® sir. (CT-Arzneimittel) – Paracetamolum 4 g v 100 ml sirupu;
analgetikum, antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
Paracetamol K® sir. a tbl. (Krka) – Paracetamolum 120 mg v 5 ml sirupu, resp. 500 mg v 1 tbl.;
analgetikum, antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
Paracetamol Pharmavit® tbl. a tbl. eff. (Pharmavit) – Paracetamolum 100 al. 500 mg v 1
efervescentnej tbl.; analgetikum, antipyretikum; →Paracetamolum, ČSL 4.
Paracetamolum – skr. Paracetamol., ČSL 4, paracetanol, syn. acetaminofén; paracetamol; N-(4hydroxyfenyl)acetamid; 4,-hydroxyacetanilid, C8H9NO2, Mr 151,16; acetanilidový derivát;
analgetikum, antipyretikum s účinkom porovnateľným s kys. acetylsalicylovou, nemá však
antiflogistický účinok. Je to biely kryštalický prášok al. biele kryštáliky, bez zápachu. Je prak-ticky
nerozp. vo vode, ľahko rozp. vo vriacej vode a 95 % liehu, prakticky nerozp. v chloro-forme.
Paracetamolum
Dôkaz
a) Asi 0,1 g látky sa pretrepe s 10,0 ml vody a pridajú sa 2 kv. rozt. chloridu ţelezitého; tekutina sa
sfarbí modrofialovo.
b) Asi 0,05 g látky sa varí 1 min s 2,0 ml zriedenej HCl a potom sa pridá 10,0 ml vody. Po ochladení
sa pridá 1 kv. rozt. dichromanu draselného; vznikne fialové sfarbenie, kt. neprechá-dza do červeného
(rozdiel od fenacetínu).
c) Teplota topenia: 168 – 172 °C.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 1,000 g látky pri 105 °C do
konštantnej hmotnosti) sa varí 30 min pod spätným chladičom s 25,0 ml konc. HCl. Po ochladení sa
tekutina kvantitatívne prevedie zriedenou kys. chlorovodíkovou do kádičky na 150 ml, pridajú sa 3,0 ml
bromidu draselného a zvoľna sa titruje odmerným rozt. dusitanu sodného 0,1 mol/l za inštrumentálnej
indikácie (platinová a tuhová elektróda).
1 ml odmerného rozt. dusitanu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,01512 g C8H9NO2.
Uskladňuje sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
Indikácie – tlmenie bolesti miernej a strednej intenzity, horúčky pri virózach a nachladení.
Kontraindikácie – precitlivenosť na p., akút. hepatitída; opatrnosť je ţiaduca pri poškodení pečene al.
obličiek.
Neţiaduce účinky – nepoškodzuje ţalúdkovú sliznicu a neovplyvňuje krvnú zráţavosť; nevy-voláva
Reyov sy.; časť acetaminofénu sa biotransformuje na vysoko reaktívny metabolit, kt. sa rýchlo
inaktivuje väzbou na glutatión, pri podaní vyšších dávok sa väzbová kapacita gluta-tiónu vyčerpá a
môţe vzniknúť poškodenie pečene aţ exitus. Po dlhodobom uţívaní je riziko trombocytopénie,
agranulocytózy.

Interakcie – zvyšuje plazmatickú koncentráciu chloramfenikolu; jeho toxickosť zvyšujú barbi-turáty a
rifampicín.
Dávkovanie – dms 1 g, dmd 4 g, intervaly medzi dávkami majú byť min. 4-h. Podáva sa p. o. al.
rektálne 500 – 1000 mg 4-krát/d, pri dlhodobom podávaní max. 2,5 mg/d. Deťom sa podáva max. 60
mg/kg/d v 3 – 4 čiastkových dávkach (jednotlivá dávka 10 – 15 mg/kg): 1–3-r. 60 – 120 mg 4-krát/d, 4
– 6-r. 120 mg 120 mg 4-krát/d, 7 – 11-r. 240 mg 4-krát/d, > 12-r. 360 mg 4-krát/d. Kombinované
prípravky sa podávajú v polovičných dávkach.
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Prípavky – Tabuletta paracetamoli, Abensamil , Alpiny , Amadil , Anhiba , Apamide , APAP , APO®
®
®
®
®
®
Acetaminophen tbl., Ben-u-ron , Bickie-mol , Calpol , Calpol Sugar-Free pro infant. susp., Captin ,
®
®
®
®
Cetadol , Dafalgan , Defalgan Adulte 600 mg supp., Defgalgan Grand Enfant 300 mg pulv. a
®
®
®
supp., Dafalgan Nourrisson 80 mg pulv. a supp., Datril , Delutafen tbl. obd. a cps., Delutafen pre
®
®
®
®
®
®
®
deti ctb., Dial-a-gesic , Dirox , Disprol , Doliprane 50, 125, 250 a 500 pulv., Dolprone , Dymadon ,
®
®
®
®
®
®
®
Efferalgan 500 mg pulv., Efferalgan Pediatrique sol., Enelfa , Eneril , Eu-Med , Exdol , Febrilix ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Finimal , Gelocatil , Hedex , Homoolan , Korum , Lyteca , Mexalen 200 mg/5 ml sir., Mexalen
®
®
®
®
®
®
®
supp., Mexalen 500 mg tbl., Momentum , Naprimol , Nobedon , Ortensan , Pacemo , Paldesic ,
®
®
®
®
®
®
Panadol , tbl. a cps., Panadol Baby susp., Panadol Soluble tbl., Panaleve , Panasorb , Panets ,
®
®
®
®
Panex , Panofen , Paracetamol 120 Berlin-Chemie sir., Paracetamol K tbl., Paracetamol
®
®
®
®
®
®
®
Pharmavit tbl., Paralen tbl., Paralen supp., Paralen pro infant. tbl., Parelan , Paraspen , Parmol ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Pasolind N , Salzone , Tabalgin , Tapar , Temlo , Tempra , Realgon , Tylenol 100 a 200 tbl.,
®
®
Tylenol forte supp., Valadol )
®

Kombinované prípravky – Acifein tbl. Slovakofarma (P. 1000 mg + Coffeinum anhydri-cum 60 mg +
®
Natrii hydrogenocarbonas 1408 mg + Acidum citricum), Andrews Answer pulv. (P. 1000 mg +
Coffeinum anhydrdicum 60 mg + Natrii hydrogencarbonas 1408 mg + Ac. citricum 1185 mg +
®
Glucosum 4 g v 8 g prášku), Ataralgin tbl. (P. 325 mg + Guaifenesinum 130 mg + Coffeinum
®
anhydricum 70 mg v 1 tbl.), Coldrex tbl. (P. 500 + Coffeinum ahydricum 25 mg + Phenylephrini
hydrochloridum 5 mg + Terpinum hydratum 20 mg + Ac. ascorbicum 38 mg v 1 tbl.), Coldrex
®
Blackcurrant pulv. (Paracetamolum 750 mg + Phenylephrini hydrochloridum 10 mg + Ac. ascorbicum
®
60 mg v 5 g prášku), Coldrex Lemon pulv. (P. 750 mg + Phenylephrini hydrochloridum 10 mg + Ac.
®
ascorbicum 60 mg v 5 g prášku), Dafalgan Codeine tbl. obd. (Paracetamolum 500 mg + Codeini
®
phosphas 30 mg v 1 tbl.), Delutafen Extra tbl. (P. 250 mg + Ac. acetylsalicylicum 250 mg +
®
Coffeinum anhydricum 65 mg v 1 tbl.), Duan tbl. (P. 250 mg + Ac. acetylsalicylicum 250 mg +
®
Coffeinum anhydricum 25 mg v 1 tbl.), Efferalgan Codeine tbl. eff. (P. 500 mg + Codeini phosphas
®
®
30 mg v 1 tbl.), Efferalgan C vitamin tbl. eff. (P. 330 mg + Ac. ascorbicum 200 mg v 1 tbl.), Guajanal
tbl. Léčiva (P. 325 mg + Guaifenesium 200 mg v 1 tbl.), Korylan® tbl. Léčiva (P. 325 mg + Codeini
phosphas 30 mg v 1 tbl.), Mexavit® tbl. Léčiva (P. 500 + Ac. ascorbicum 200 mg v 1 tbl.),
®
®
Migränerton cps. (P. 500 mg + Metoclopramidi hydrochloridum 200 mg v 1 tbl.), Panadeine tbl. (P.
®
500 + Codeini phosphas 8 mg v 1 tbl.), Panadol Extra tbl. (P. 500 mg + Coffeini anhydricum 65 mg v
®
®
1 tbl.), Parafon cps. (P. 300 mg + Chlorzoxasonum 250 mg v 1 cps.), Solpadeine cps. (P. 500 mg
®
+ Codeini phosphas 8 mg + Coffeinum anhydricum 30 mg v 1 tob.), Spasmopan supp. (P. 500 mg +
Codeini phosphas 20 mg + Pitofenoni hydrochloridum 10,5 mg + Fenpiverinii bromidum 0,1 mg v 1
®
®
čapíku), Thomapyrin tbl., Thomapyrin C tbl. eff. (Ac. acetylsalicylicum 300 mg + P. 200 mg + Ac.
®
ascorbicum 300 mg v 1 tbl.), Valetol tbl. (Propyphenazonum 300 mg + P. 150 mg + Coffeinum
®
anhydricum), Zafor tbl. (P. 150 + Coffeinum anhydricum 50 v 1 tbl.).
®

Paracide – insekticídum, fumigant; →p-dichlórbenzén.
paracinesis →parakinesis.
®

Paracipan – tuberkulostatikum; kys. p-aminobenzoová.
®

B-Paracipan – tuberkulostatikum; benzolypas.

Paracoccidioides brasiliensis – dimorfná huba, pôvodca →parakokcidioidomykózy.
®

Paracodin (Knoll) – narkotické analgetikum, antitusikum; dihydrokodeín.
paracolitis, itidis, f. – [para- + g. kolón hrubé črevo] →parakolitída.
paracolpitis, itidis, f. – [para- + g. kolpos pošva + -itis zápal] →parakolpitída.
paracolpium, i, n. – [para- + g. kolpos pošva] tkaniva okolo pošvy, pripošvie.
®

Paracort (Parke-Davis) – glukokortikoid, antiflogistikum; →prednizolón.
®

Paracortol (Parke-Davis) – glukokortikoid, antiflogistikum; →prednizolón.
paracusia, ae, f. – [g. parakuó zle počujem] parakúzia, kvalit. zmena sluchu.
Paracusia Willisi – Willisova parakúzia, príznak pri otoskleróze, ţe človek počuje lepšie v hluku.
paracyéza – [paracyesis] mimomaternicová gravidita.
paracystitis, itidis, f. – [para- + g. kystis mechúr + -itis zápal] paracystitída, zápal primechúria
(tkaniva okolo močového mechúra).
paracystium, i, n. – [para- + g. kystis mechúr] primechúrie, väzivo okolo močového mechúra, kt.
spája močový mechúr s okolím.
parademencia – zastar. názov pre →schizofréniu.
paradenitis, itidis, f. – [par- + g. aden ţľaza + -itis zápal] paradenitída, zápal tkaniva okolo ţľazy.
paradentalis, e – [para- + l. dens zub] paradentálny, vzťahujúci sa na okolie zuba.
®

Paradentol gel (Léčiva) – Carbetopendecinii bromidum 1 g + Dipenditum 5 g v 100 g gélu;
stomatologikum, antiseptikum a adstringens ústnej dutiny. Pomocné látky: Silicii dioxidum colloidale,
Glycerolum 85 %, Saccharidum natricum, Parfum ad pastam dentifricam T-887, Flavum citri C 310.
Prípravok určený na masáţ ďasien obsahujúci povrchovo aktívne anti-septiky pôsobiacu látku
bromid karbetopendecínia a dipendit, kt. má výrazný adstringentný a mierny antiseptický účinok.
Pouţíva sa v th. chron. katarálnej gingivitídy a parodontitídy. Prípravok je vhodný uţ pre detí
školského veku.
paradentosis, paradontosis, parodontosis, is, f. – [par/o- + l. dens zub, g. odús-odotos zub + -osis
stav] →paradentóza.
paradentóza, paradontóza i parodontóza – [paradentosis, paradontosis, parodontosis] chron.
degeneratívne ochorenie závesného systému zubov (ďasien, väziva, kostného loţiska a zubného
cementu). Postupnou deštrukciou postihnutých štruktúr sa zuby uvoľňujú, obnaţu-jú sa krčky,
začínajú sa kývať, príp. vypadávať. P. sa prejavuhjú zápalom ďasien, krvácaním ďasien, svrbením,
zápachom z úst, pohyblivosťou zubov, citlivosťou zubov na teplo, chlad, sladké a kyslé jedlá,
zdurením ďasien a postupným odhaľovaním zubných krčkov. V patoge-néze p. majú dôleţitú úlohu
baktériové zubné povlaky (plaky) a ich zvápenatené produkty (,,zubný kameň“). P. častejšie postihuje
ţeny ako muţov. K rizikovým faktorom p. patria gen. faktory, vyšší vek, pohlavie (ţeny), mechanické
namáhanie zubov, nedostatočná hygien ústnej dutiny. Dg. – stanovuje sa klin. vyšetrením
a vyšetrením zubnou sondou: ak sa zub kýva v rozsahu 1 mm ide o kývavosť I°, v rozsahu >1 m ide
o kývavosť 2°, pri kývavosti zuba vo viacerých smeroch o kývavosť 3°.
paradezma – erxtranukleárne vlákno, kt. spája centrá delenia v mitóze bičíkovcov.
paradiazín – syn. pyrazín, 1,4-diazín, C4H4N2, Mr 80,098.
paradidymis, idis, f. – [para- + g. didymoi semenníky] prisemenník, zakrpatený orgán, kt. sa
nachádza vzadu za hlavou semenníka.

paradigma – 1. vzor (skloňovací, časovací); 2. filozof. typ vedeckej teórie; to čo spája členov
vedeckého spoločenstva; vzor, z kt. vychádzajú určité, vnútorne jednotné tradíce vedeckého
výskumu (→Kuhn).
paradigmatika – náuka o tvaroch so zreteľom na typy, vzory.
®

Paradichlororbenzene – insekticíum, fumigant; p-dichlórbenzén.
paradichlórbenzén – prchavé kryštáliky s charakteristickou prenikavým zápachom. Insekti-cídny
fumigant, pouţíva sa v boji proti moliam. Pary dráţdia koţu, hrdlo a oči. Dlhodobá expozícia môţe
®
®
®
vyvolať slabosť, závraty, chudnutie, hepatopatiu (Paracide , PDB , Paradichlorobenzene ,
®
®
®
Parazene , Dichloricide , Paramoth ).
®

Paradione (Abbott) – antikonvulzívum; →parametadión.
Paradise Plant – mezereum, sušená kôra (a semená) z rastliny Daphne mezereum L., D. gnidium L.,
D. laureola L., Thymelaeaceae, rastúcej v Novom Anglicku, Kanade, horských oblastiach Európy, na
Sibíri. Kôra obsahuje mezereín a akridovú ţivicu, dafnín, umbeliferón a fixné oleje. Semená
obsahujú fixné oleje a akridovú ţivicu.
paradontopathia, ae, f. – [para- + g. odús-odontos zub + g. pathos choroba] paradontopatia,
nešpecifikované chorobné zmeny okolo zubov.
Paradormalene® – antihistaminkum; metapyrilén.
paradox – 1. protirečivé spojenie; zdanlivá nemoţnosť, zdanlivý nezmysel; 2. log. formálne správny
úsudok, kt. výsledkom je logiský spor; situácia, keď na základe viacerých premís všeobecne
pokladaných za pravdivé dôjde k opačným záverom bez toho, aby sa porušili logické postupy
deduktívneho uvaţovania.
paradoxia sexualis – sexuálna paradoxia, prejavy pohlavného pudu mimo fyziol. období (v detstve,
starobe).
Paradoxornithidae – pasýkorkovité. Spevavé vtáky podobné sýkorkám, majú však bohatšie
páperovité operenie a veľmi dlhý chvost. Zobák je na bokoch sploštený a
krátky. Patrí sem rod fúzatka (Panurus) a mlynárka (Aegithalos).
Aegithalos (mlynárka dlhochvostá)

parado xus, a, um – [para- + g. doxa predstava] paradoxný, proti očakávaniu., protizmysel-ný,
neobyčajný, nezvyklý.
paradyzentéria – [paradysenteria] ľahšia forma →dyzentérie.
paraepilepsia – záchvatovitá choroba podobná →epilepsii.
paraesthesia, ae, f. – [par- + g. aisthésis vnímanie] →parestézia.
parafango Battaglia – zmes čistého, vysoko hodnotného →parafínu a bahna zo severotal. sopečných
jazier. Obsahuje minerálne látky, napr. uhličitany, zlúč. ţeleza, síry, vápnika. Pouţíva sa v miestnej
→termoterapii. Aplikuje sa pomocou prístroja Fangopan, v kt. sa p. zahrieva na 30 – 90 °C a
súčasne sterilizuje pri 140 °C.
parafázia – [para- + g. fásis reč] syn. malapropizmus, spoonerizmus; porucha reči; komole-nie al.
nesprávne pouţívanie slov.
parafernáliá – 1. symboly znázorňujúce rozmanité predmety al. objekty (automobily, náby-tok, budovy
ap.); 2. sprievodné javy; vedľajšie záleţitosti.

parafernum – práv. nehnuteľnosť, majetok.
paraffinoma, tis, n. – [par- + l. affinis príbuzný + -oma bujnenie] →parafinóm.
paraffinum, i, n. →parafín.
Paraffinum liquidum – parafínový olej.
Paraffinum durum – parafín.
Paraffinum liquidum – skr. Paraf. liq., ČSL 4, tekutý parafín, parafínový olej, prírodný, biely
minerálny olej získaný destiláciou ropy. Je to zmes uhľovodíkov, vriacich nad 360 °C; laxatívum.
Je to bezfarebná, olejovitá kvapalina, na svetle nefluoreskuje, pri obyčajnej teplote prakticky bez
chuti a bez zápachu; pri miernom zahriatí zapácha len slabo minerálnym olejom. Je nerozp. vo
vode, veľmi ťaţko rozp. v 95 % liehu, etanole, miešateľná s chlorofor-mom, éterom a čiastočne s
olejmi okrem ricínového oleja. Rozp. v disulfide uhličitom, petrolétere.
Dôkaz
a) Hustota: 20 = 0,850 – 0,905. g/cm .
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b) Viskozita 20 = najmenej 55 mm2.s .
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách, pozinkovaných sudoch al. plechovkách a chráni pred
svetlom.
Pôsobí len lokálne a nepreniká do hlbších vrstiev epidermis.
Indikácie – laxatívum, lubrikans, masťový základ, protektívum na ošetrovanie suchej koţi rôznej
etiológie so šupinatením a svrbením
Kontraindikácia – precitlivenosť na účinnú látku, akút. koţná choroba nejasnej etiológie, aplikácia na
pustulózne prejavy, poranenú koţu a infikované plochy.
Nežiaduce účinky – lokálne podráţdenie.
Prípravky – Adepsine oil®, Alboline®, Clearteck®, Drakeol®, Filtrawhite®, Frigol®, Glymol®,
Hevyteck®, Kaydol®, Kremol®, Nujol®, Paroleine®, Saxol®; kombinované prípravky – Balmandol
olej® liq., Balneum Hermal F® liq. Hermal, Linola-Fett Ölbad® olej.
parafília – [paraphilia] sexuálna aberácia, pri kt. erotické vzrušenie závisí od erotickej fantázie,
vytesňujúcej obraz partnera; je čatejšia u muţov ako u ţien.
parafimóza – [paraphimosis] pretiahnutie zúţenej predkoţky cez ţaluď penisu (glans penis).
parafín – paraffinum durum, zmes tuhých nasýtených uhľovodíkov, alkánov s rovným uhlíkovým
reťazcom, všeobecného vzorca CnH2n+2.
Je to bezfarebná aţ biela hmota, t. t. 52 – 62 °C, kt. sa získava odparafínovaním minerálnych olejov
a Fischerovou-Tropschovou syntézou. Oxiduje sa na vyššie karboxylové kys. Pouţíva sa ako
prísada na zvýšenie teploty topenia olejov, pri výrobe parafínového (,,voskového“) papiera, sviečok,
leštidiel, na obaľovanie potravín, v kozmetike, ako elekt. izolátor, pri extrak-cii voňaviek z kvetov a
vo farm. ako tuţidlo, lubrikans.
Parafínový gél – petrolatum, angl. petroleum jelly, vasoliment, purifikovaná zmes polotuhých
uhľovodíkov, najmä metánového radu všeobecného vzorca CnH2n + 2. Je to ţltkastá aţ jantárovoţltá al. biela kvapalina, prakticky bez chuti a bez zápachu. Pouţíva sa vo farm., kozmetike ako
masťový základ, v priemysle ako lubrikans, krém na topánky a i. (Cosmoline®, Filtrola-tum®,
Filtrosoft®, Kremoline®, Pureline®, Sherolatum®, Stanolind®, Vaseline‹, Saxoline®).

Chlórovaný parafín – svetloţltá aţ jantarovoţltá, hustá olejovitá kvapalina, bez zápachu, na
vzduchu stála, nerozp. vo vode, miešateľná s benzénom, chloroformom, tetrachlómetanom;
rozpúšťadlo dichlóramínu-T (Cereclor®, Chlorcosane®).
Tekutý parafín →paraffinum liquidum, ČSL 4.
parafinóm – [paraffinoma] nepravý nádor, kt. vzniká vhojením parafínu vpraveného do tela.
®

Paraflex (McNeil) – myorelaxans; →chlórzoxazón.
®

Paraflu ® (Dainippon) – antiflogistikum, analgetikum; →kyselina flufenamová.
paraflutizid

–

1,1-dioxid

6-chlór-3-[(4-fluórfenyl)-metyl]-3, 4-dihydro-2H-1,2,4-benzotiadiazín-7®
sulfónamidu, CH13ClFN3O4S2, Mr 405,86; diuretikum (LD 3612 ).
Paraflutizid

parafóbia – [paraphobia] mierna fóbia, kt. jedinec môţe kontrolovať.
Parafon® cps. (Cilag – Chlórzoxazonum 250 mg + Paracetamolum 300 mg v 1 tob.; kombi-nované
myorelaxans, analgetikum, antipyretikum.
parafónia – [paraphonia] náhla zmena výšky hlasu.
Paraform® – dezinficiens; →paraformaldehyd.
paraformaldehyd – syn. paraform; polyoxometylén, polymerizovaný formaldehyd, (CH 2O)n. Získava
sa zahustením rozt. formaldehydu. Biely kryštalický prášok, zápachu po formaldehyde. Pouţíva sa
ako dezinficiens, aktívna zloţka antikoncepčných krémov, fumigant, v stomatológii, vo výrobe ţivíc a
®
®
umelej rohoviny, resp. slonoviny (Formagen , Paraform ).
parafráza – 1. literárne, hudodobné voľné spracovanie cudzej predlohy; 2. voľné tlmočenie cudzích
myšlienok; obmena.
parafrénia – [paraphrenia] pôvodne všeobecný pojem pre šialenstvo, neskôr paranoidná forma
schizofrénie sprevádzaná najmä preludmi a zmyslovými klamami; psychóza s haluciná-ciami, ale s
neporušenou osobnosťou.
parafuchsín – pararozanilín, pararozanilíniumchlorid, zelené farbivo trifenylmetánového typu. Pouţíva
sa na farbenie vlny, koţe, bavlny a hodvábu; alkoholový rozt. má červenkastú farbu.
parafýlium – drobý lístkovité al. vláknité výrastky na pabyľke.
parafýza – podporná bunka rúškatých húb.
paraganglióm – [paraganglioma] nezhubný nádor z chromafinného tkaniva (paraganglií) al. drene
nadobličiek.
paraganglion, ii, n. – [para- + g. ganglion nervová uzlina] skupina buniek, kt. majú rovnaký pôvod ako
dreň nadobličiek a vyznačujú sa farbiteľnosťou zlúčeninami chrómu.
Paraganglion abdominale – brušné paraganglión.
Paraganglion aortale – srdcovnicové paraganglión, nachádza sa v oblúku aorty.
Paraganglion caroticum – krčnicové paraganglión, leţí v mieste vetvenia a. carotis.
Paraganglion lumbale – driekové paraganglión.

paragenéza – [paragenesis] 1. miner. spôsob spoločného výskytu nerastov v prírode (v jednom
loţisku); 2. biol. plodnosť medzi rodičovskými formami a hybridom (kríţencom), kt. je inak neplodný.
parageusis, is, f. – [para- + g. geusis chuť] parageuza, kvalit. zmenená chuť; porucha chuti, pri kt.
chuťové pocity nezodpovedajú akosti chuťového podnetu.
paraglutinácia – [paragglutinatio] zhlukovanie príslušných aj nepríslušných baktérií v aglutinačnej
látke.
paragomfóza – [paragomphosis] vklínenie hlavičky plodu v panve.
paragomphosis, is, f. – [para- + g. gomfos klin + -osis stav] →paragomfóza.
paragonimiáza – choroba vyvolaná pľúcnou cicavicou Paragonimus westermanni a ďalšími druhmi
distóm. P. sa vyskytuje prevaţne vo vých. Ázii (Čína, Japonsko, Kórea, Malajsko, Mandţusko,
Filipíny). Pľúcna distomatóza sa vyskytuje aj v Juţ. Amerike (Ekvádor, Peru a Venezuela) a Afrike
(Kamerún, Kongo, Nigéria). V endemických oblastich sa počet nakaze-ných ľudí odhaduje na
niekoľko miliónov.
Dospelé červy sídlia najčastejšie v pľúcach v blízkosti alveolov a bronchov, kde asi o týţd. po
nákaze začnú klásť vajíčka, kt. odchádzajú v spúte a po jeho prehltnutí aj stolicou. Prameňom
nákazy sú domáce a divo ţijúce cicavce (pes, mačka, ošípané, líška, šakal, vlk, tiger, drobné
mačkovité šelmy) a príleţitostne aj človek. Vylučovanie vajíčok môţe trvať doţivotne. Z vajíčok
vylúčených v spúte al. stolici sa v sladkých vodách za 17 – 28 d vyvíjajú miracídie, kt. vnikajú do
špecifických druhov slimákov rodu Melania a Ampullaris; v ich tele sa vyvíjajú na metacerkárie. Po
poţití surových al. nakladaných infikovaných krabov a rakov metacerkárie v duodene cicavca
excystujú, prenikajú črevnou stenou, bránicou, pleurou do pľúc, kde dozrievajú a kladá vajíčka.
Okolo červov sa tvoria dutiny, kt. môţu komunikovať s dýchacími cestami (hrdzavé spúätum s
obsahom vajíčok). Po uhybutí červa dutiny fibrotizujú a kalcifikujú.
Klin. obraz – charakterizuje kašeľ, hemoptýza. Často pripomína tbc, kt. sa môţe aj súčasne
vyskytovať.
Dg. – opera sa o epidemiol. anamnézu, nález operkulovaných vajíčok v spúte a niekedy aj v stolici a
o sérol. reakcie. Bez parazitol. vyšetrenia sa často zamieňa pľúcnou tbc. Dg. problémy robí atypická
lokalizácia červov napr. v brušnej dutine al. CNS. Inkubačné obdobíe je dlhé, varíruje, nie je presne
známe. Vyskytuje sa v Ázii (Čína, Malajsko, Japonsko, Indočína, Filipíny).
Th. – osvedčuje sa bitionol a menichlofolan (niklofolan). Prevencia spočíva vo vystríhaní sa pokrmov
zo surových al. nakladaných (vínny nmálev) sladkovodných krabov a rakov v endemických
oblastich. Nebezpečné sú aj extrakty z krabov pouţívané ako tradičné lieky na respiračné choroby.
Sanitárne odstraňovanie ľudských výkalov má len obmedzené význam vzhľadom na veľký podiel
cicavcov zúčastňujúcich sa na ţivotnom cykle parazita.
paragonit – miner. sodná sľuda, kt. sa vyskytuje len v jemných šupinkových agregátoch.
paragraf – 1. stupeň členenia textu knihy (rukopisu), kt. má samostatné číslo, ale často aj samostatný
názov; 2. odsek (napr., zákona, predpisu ap.); 3. grafická značka pre odsek (§).
paragrafia – [paragraphia] porucha písania, pri kt. dieťa namiesto napodobňovania tvarov iba čarbe;
porucha schopnosti písať.
paragram – slovná hra, slovná hračka zámenou písmen al. slov.
paragramatizmus – [paragrammatismus] porucha reči, kt. sa prejavuje neschopnosťou správne
gramaticky sa vyjadrovať.
paraguma – vulkanizát z neplnenej kaučukovej zmesi. Pripravuje sa prevaţne z prírodného kaučuku.

paraguayský čaj – yerba maté, svätobartolomejský čaj, jezuitský čaj, listy z rastliny Ilex paraguensis
St. Hill., Aquifoliaceae, rastúcej v Brazílii, Uruguaji, Argentíne a Paraguaji. Obsahujú kofeín, iné
puríny, taníny a príbuzné látky, ako je kys. chlorogénna a jej deriváty.
parahélium – modifikácia atómu hélia, pri kt. spiny oboch jeho elektŕonov sú orientované
antiparalelne a výsledný spinový moment hybnosti atómu v zákl. stave je nula.
parahemofília – krvácavá choroba podmienená nedostatkom faktora V; →hemofília.
parahexyl – psychomimetikum, halucinogén, syntetický analóg tetrahydrokanabinoidov; →synhexyl.
parahexyl – syn. synhexyl, psychomimetikum s účinkami podobnými tetrahydroklanabinolu,
halucinogén.
parahidróza – [parahidrosis] kvalit. zmenené vylučovanie potu.
parachloramín – antiemetikum; →meklizín.
parachlórfenol – antiseptikum; →chlórfenol.
parachlórmetakrezol – antiseptikum; 4-chlór-m-krezol.
parachlórfenol – antiseptikum; syn. chlórfenol.
parachlórmetaxylenol – antiseptikum; chloroxylenol.
parachor – miera molárneho objemu kvapaliny pri rovnakom povrchovom napätí.
parachorium – spoluţitie dvoch organizmov, z kt. jeden vyhľadáva úkryt u druhého, bez toho, aby sa
správal cudzopasne.
parachroma – chorobne odchylné sfarbenie koţe.
parachromatín – zloţka bunkového jadra zásaditej povahy.
parachronizmus – prenesenie dáta určitej udalosti do obdobia oveľa neskoršieho ako sa udalosť
stala; časová chyba.
parainfekcia – choroba, kt. vznikla po inom infekčnom ochorení.
parainfekčná encefalomyelitída →postinfekčná encefalomyelitída.
parainfekčný – vznikajúci po nákazlivej chorobe, postinfekčný.
parainfluenza – parachrípka, vírusová choroba vyvolaná vírusom parainfluenzy z čeľade
→Paramyxoviridae. V detstve vyvolávajú vírusy p. rozmanité respiračné infekcie od ľahkých katarov
horných dýchacích cest aţ k závaţným stavom, ako je stenozujúca laryngotracheitída (croup,
vyvolaný najčastejšie typom vírusu 2), bronchitída, bronchiolitída a pneumónia. U do-spelých
prebieha p. ako ľahké prechladenie. Jediným zdrojom nákazy je človek, prenos sa uskutoňuje
kvapôčkovou infekciou. Prvá infekcia v detstve býva vyvolaná typom vírusu 3, druhá typom 1. Typ 2
sa vyskytuje zriedkavejšia a nákaza typom 4 je ojedinelá. Vírusy sa izolujú z výplachu nosohltanu na
tkanivových kultúrach opičích obličiek a dokazujú sa v nich hemadsorpciou. Sérol. dg. p.
komplementfixačnou reakciou a hemaglutinačným inhibičným testom nebýva preukazná.
parajazyk – paralingva, súbor nejazykových, neslovných prostriedkov, faktorov a spôsobov (napr.
gestá, mimika, zvuky), dopĺňajúci, sprevádzajúci jazykové (systémové) vyjadrovacie prostriedky v
komunikačnom akte, procese.
parakarbinoxamín – antihistaminkum; karbinoxamín.
parakardiálny – [paracardialis] nachádzajúci sa pri srdci, vzťahujúci sa na okolie srdca.
parakarmín – farbivo pozostávajúce z kys.karmínovej, chloridu vápenatého a alkoholu.

parakazeín – bielkovína, kt. vzniká pôsobením chymozínu (renninu, syridlového enzýmu) na kazeín.
parakeratosis Mibelli – Mibelliho sy., prokeratosis zosteriformis, parakeratosis centrifugata
atrophicans, hyperkeratosis excentrica, keratoma excentricum, parakeratosis annularis. Autozómovo dominantne dedičná dyskeratóza: ostro ohraničené jednostranné pásovité hyperkera-tózy
na koţi pripomínajúce herpes zoster. Zrohovatené vrstvy dosahujú výšku 1 – 2 mm. Podobné
zmeny sú aj na sliznici úst a genitálu. Prítomné býva skalenie rohovky, dystrofia nechtov. Choroba
postihuje deti a dospievajúcich. Androtropizmus.
parakeratóza – [parakeratosis] chybné rohovatenie dlaţdicovitého epitelu, pričom sa zacho-vávajú
zmraštené jadrá; →parakeratosis Mibelli.
parakinetika – náuka, zaoberajúca sa gestikuláciou a mimikou v rečovej komunikácii, kt. netvoria
súčasť diferencovaných prostriedkov jazyka.
parakinéza – [parakinesis] porucha súladnosti pohybov.
paraklinika – komplex teoretických ústavov lekárskej fakulty patriaci ku klin. nemocnici.
parakokcidioidomykóza – [paracoccidioidomycosis] juhoamerická blastomykóza, hĺbková mykóza
postihujúca koţu, sliznice, lymfatické uzliny a dýchacie cestu, zriedkavejšie iné orgány, vyvolaná
dimorfnou hubou Paracoccidioides brasiliensis. Vyskytuje sa najmä v krajinách Latinskej Ameriky
(Brazílii). Postihuje ľudí kaţdého veku, častejšie muţov ako ţeny, bielu rasu častejšie ako ostatné
rasy, najmä poľnohospodárskych pracovníkov. Prameň nákazy nie je presne známy; huba preţíva
pp. v pôde a preniká do organizmu dýchacími cestami, koţou, sliznicami. Z človeka na človeka a zo
zvierat na človeka sa priamo choroba neprenáša.
Klin. obraz – pri mukokutánnej forme sa tvoria ulcerózne vegetujúce bolestivé loţiská v ústach, nose
a laryngu; koţné zmeny sú veľmi polymorfné. Pri uzlinovej forme býva obvykle cervikálnba
adenopatia s neskošou fistuláciou a hnisavou exkréciou. Viscerálna forma sa prejavuje
intersticiálnym zápalom pľúc, emfyzémom, respiračnou insuficienciou. Postihnutý býva aj CNS, GIT,
pečeň a slezina.
Dg. – spočíva na mikroskopickom dôkaze pôvodcu v patol. materiáli, v kt. sa zisťuje vo forme
sférických dvojito kontúrovaných kvasinkových buniek. Druhy sa identifikujú kultivač-ne, pomocnými
metódami sú histol. a imunol. vyšetrenia (intrakutánne reakcie na parakokci-dioidín,
komplementfixačná reakcia a imunodifúzia).
Th. – podávajú sa sulfónamidy, imidazolové deriváty al. amfotericín B. Prevencia nie je známa.
parakolitída – [paracolitis] zápal tkaniva okolo hrubého čreva.
parakolpitída – [paracolpitis] zápal tkaniva okolo pošvy (pripošvia).
parakolpium – paracolpium.
parakúzia – [paracusis] kvalit. chybné počutie, napr. silné tóny sa počujú slabo a naopak, hlboké ako
vysoké, slabé na hlučnom pozadí silno a i.
+

+

parakvát – syn. metylviologén (2 ); paraquatum, 1,1,-dimetyl-4,4,-bipyridínium, [C12H14-N2]2 , Mrr
186,25; neselektívne kontaktné herbicídum. Dichlorid sa pouţíva ako biol. oxidač-no-redukčný
indikátor. P. je jedovatý. Vyvoláva ulcerácie GIT, hnačku, vracanie,
poškodenie obličiek, ţltačku, edémy, krvácania, fibrózu pľúc a exitus
®
®
z anoxie (dichlorid C12H14Cl2N2 – PP 148 , Gramoxone ;
®
®
bismetylsulfát C14H20N2O8S2 – PP 910 , Paraquat I ).
Parakvát

parakyán – dikyán.
®

Para (OJ & F) – sedatívum, hypnotikum; →paraldehyd.
paralalia, ae, f. – [para- + g. lalein bľabotať] paralália, porucha reči, kt. sa prejavuje vyslovovaním
iných hlások, ako by sa mali vysloviť.
paralaudín – diacetyldihydromorfín.
paralaxa – 1. opt. zdanlivé posunutie pozorovaného predmetu vyvolané zmenou miesta pozo-rovateľa;
2. geod. chyba merania, kt. vzniká tým, ţe meraný predmet je v inej vzdialenosti od oka pozorovateľa
ako meradlo al. zámerná značka; paralaktický uhol; 3. astrom. uhol. pod kt. by bol videný z adanej
situácie polomer obeţnej dráhy Zem okolo Slnka; 4. fot. diferencia medzi výrezom skutočnosti
zachyteným snímacím objektívom a výrezom videným v hľa-dáčiku.
paraldehyd – 2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxán; paracetaldehyd, C6H12O3, Mr 132,16;
polymér acetaldehydu, sedatívum, hypnotikum; môţe sa naň vyvinúť závislosť
®
(Paral ).
Paraldehyd

paralela – 1. pozorovanie osôb, vecí al. dejov, kt. sa v dačom podobajú; podoba, podobnosť; 2. geom.
rovnobeţka; 3. prirovnanie, podobenstvo.
®

Paralen 500 supp. (Léčiva) – analgetikum, antipyretikum; →paracetamol.
®

Paralen pro infant. sup. a tbl. (Léčiva) – analgetikum, antipyretikum; →paracetamol.
paralelizmus – [parallelismus] 1. súbeţnosť; 2. obdoba; 3. teória zaloţená na súbeţnosti javov al.
dejov.
Psychofyzický palaleliymus – názor, ţe jestvujú dva princípy, dve substancie: hmota a duch;
duševnej a telesné procesy prebiehajú v organizme súbeţne, samostatne a od seba nezávisle.
®

Paralergin (Vita) – antialergikum, antihistaminikum; →astemizol.
®

Parales – anticholínergikum, antiparkinsonikum; →trihexyfenidylhydrochlorid.
paraleukoblast – atypická biela krvinka bez rozlíšenia, či patrí ku granulovanému al. lymfo-cytovému
radu.
paraleukoblastóza – nádorová krvná choroba, charakterizovaná prevahou paraleukoblas-tov.
paralexia, ae, f. – [para- + g. lexis čítanie] zamieňanie slov pri čítaní.
paralg(éz)ia – [paralg(es)ia] porucha citlivosti charakterizovaná vnímaním bolestivých poci-tov ako
príjemných.
®

Paralgin – analgetikum, antipyretikum; →dipyrón.
®

Paralgin – analgetikum, antispazmodikum; →dipyrón.
paraligno – zmes čistého, vysoko hodnotného →parafínu a múčky z brezového dreva. Pouţí-va sa v
miestnej →termoterapii. Má vysokú retenčnú kapacitu pre teplo, ako aj vyššiu visko-zitu. Dodáva sa v
0,5 kg balení.
paralingva – parajazyk.
paralinín – zákl. substancia jadra.

®

Paralkan – miestne antiseptikum; →benzalkóniumchlorid.
parallergia, ae, f. – [par- + allergia] heteroalergia.
paralógia – 1. nezmyselné tvrdenie; 2. chorobný stav, kt. sa prejavuje nezmyselnými, nelo-gickými
odpoveďami na dané otázky.
paralogizmus – neúmyselný omyl v argumentácii; chybný záver v úsudku.
paralues – neskoré prejavy syfilisu (štvrté štádium).
paralysis, is, f. – [g.] →paralýza
Paralysis agitans – Parkinsonova choroba.
Paralysis ascendens acuta Landry – Landyho vzostupná akút. obrna, neúplná obrna, kt. sa šíri od
dolných končatín nahor na svalstvo trupu, horných končatín a krku.
Paralysis descendens – zostupná paralýza šíria sa z trupu na končatiny.
Paralysis diaphragmatica obstetrica – Koffrerathov sy. Vrodená al. získaná jednostranná obrna
brá-nice, obyčajne kombinovaná s léziou plexus brachialis. Prítomné bývajú poruchy dýchania,
cyanóza, jednostranný edém krku. Brucho je nápadne malé, vpadnuté. Na rtg snímkach sa zisťuje
jednostranne vysoký stav bránice, paradoxný pohyb tejto časti a často atelektáza pľúc.
Paralysis diphtherica – záškrtová obrna, ochrnutie pri záškrte al. po ňom.
Paralysis facialis – obrna tvárového nervu.
Paralysis familiaris spinalis spastica Strümpelli – familiárna spinálna spastická Strümpellova
obrna, dedičná choroba charakterizovaná vzostupnou degeneráciou najmä pyramídových dráh v
mieche.
Paralysis juvenilis – juvenilná paralýza, neskorý prejav vrodeného syfilisu u detí po 4. r. ţivota.
Paralysis paroxysmalis – paroxyzmálna paralýza, záchvatovité ochrnutie kostrových svalov okrem
tvárového svalstva.
Paralysis peripherica – periférna, obvodová obrna.
Paralysis progressiva bulbaris, labioglossolaryngealis – progresívna bulbárna paralýza,
postupujúca labioglosolaryngová obrna, systémová degeneratívna choroba, kt. postihuje jadrá
hlavových nervov XII, XI, X, VII a hybnú časť V. nervu.
Paralysis progressiva – dementia paralytica, postupujúca paralýza, postupujúca demencia,
metasyfi-litická choroba mozgu a mäkkých mozgových plien.
Paralysis progressiva stationaris – postupujúca stacionárna paralýza, charakterizovaná miernymi
príznakmi a pomalým priebehom.
Paralysis pseudobulbaris – pseudobulbárna obrna, klin. podobná bulbárnej obrne, vyvolaná
léziami hlavových nervov V, VII, XI a XII.
Paralysis spinalis – spinálna paralýza, miechová obrna, ochrnutie miechy.
Paralytic Selfisch Poison – saxitoxín, vysoko účinný neurotoxín produkovaný druhmi čeľade
Dinoflagellata Gonyaulax catenella a G. tamarensis; pouţíva sa v neurochemickom výskume.
paralýza – [paralysis] ochrnutie, obrna; →plégia.
paramagnet – vlastnosť niekt. látok, ţe póly magnetu sú slabo priťahované silou úmernou intenzite
magnetického poľa.

paramagnetikum – látka, kt. vykazuje slabé vzájomné pôsobenie medzi atómami (na rozdiel od
feromagnetika).
paramastititis, itidis, f. – [para- + g. mastos prsník + -itis zápal] paramastitída, zápal tkaniva okolo
prsníka.
Paramecium – rod prvokov zo skupiny Cilliata, najznámejší druh P. caudatum svojím tvarom
pripomína papučku.
paramedicína – syn. alternatívna med., prírodné liečiteľstvo; pouţívanie nekonvenčných prostriedkov
na th. chorôb. Historickým predchodcom p. bola spagýria (zhotovovanie elixírov a liečebných ,,arkán“
v alchýmii), →mesmerizmus a th. duchom. Zákl. liečiteľskými pro-striedkami v súčasnosti sú najmä
rôzne prírodniny (byliny, minerálie, kovy), tzv. ,,ľudský magnetizmus“ al. ,,ód“ (K. von Reichenbach) a
rôzne postulované metafyzické sily, napr. ,,prána“ (indická teozofia), ,,ch,ichin“ (taoistická ţivotná sila
s energetickými prúdmi ,,jang“ a ,,jin“), ,,orgon“ (W. Reich), kozmická energia pyramíd, atď. Z th.
prírodnín sa propagovala najmä mandragora a jej ázijský analóg ţenšen, aloe a i. Niekt. liečitelia sa
opierajú o menej problematické teórie ,,biorytmov“, ,,sily podvedomia“ (autosugescie), makrobiotiku a
rôzne dietetické systémy, →akupunktúru, →homeopatiu. Iné druhy p. sa viaţu na paranormálnu dg.
prostredníctvom jasnovidectva, tzv. ,,iris-diagnostiku“ a i.
Patrí sem aj spoločensky nebezpečná viera v ,,zázračných liečiteľov“ a ,,zázračné liečiteľské
prostriedky“, kt. sa spája so šarlatánstvom, ale aj náboţenským presvedčením.
Akupresúra – jap. ,,šiacu“; →akupunktúra.
An mo – čín. metóda ,,mikromasáţe“.
Arómaterapia – th. aromatickými kvetinami.
Batesova metóda na zlepšenie zraku – [Bates, Willima H., 1881 – 1931. newyorský oftalmo-lóg]
spočíva v zakrývaní očí dlaňami (kvôli oddychu, 2 – 3-krát/d, zakaţdým 10 min), pohy-bovaním očami
(ako to robíme pri čítaní), ţmurkaním (kvôli zvlhčeniu očí), oplachovaním vodou min. 20-krát ráno a
večer, zaostrovaním zraku do blízlka a diaľky, rozpamätávaním a predstavami. Bates bol
presvedčený, ţe proti starnutiu zraku sa dá bojovať, ale človek tomu musí veriť. Najprv si však musí
dať oči vyšetriť, aby sa vylúčila org. porucha, napr. glaukóm. Cvičením sa moţno zbaviť zlozvyku
namáhavo uprene hľadieť, kt. sa vypestuje pri nosení okuliarov.
Baunscheidtizmus – [Baunschidt, Karl, 1809 – 1873, nem. mechanik] liečebná metóda, kt. spočíva v
dráţdení určitých častí pokoţky vhodným nástrojom, kt. vyvolá vylučovanie ,,chorobných látok“. R.
1847 zostrojil Baunscheidt špeciálny prístroj s krátkymi jemnými ihličkami a pruţinovým
mechanizmom, kt. nazval ,,ţivotabudič“. Pomocou západkového mechanizmu pichal do určitých miest
koţe do hĺbky 1 – 2 mm a potieral ich špeciálnym ole-jom, aţ kým sa nezačali tvoriť pľuzgieriky.
Metóda sa aplikovala pri bolestivých ochoreniach ako alternatíva prikladania baniek, pijavíc, náplastí,
th. reflexných zón a akupunktúry. Ďalšie vynálezy – mechanická pijavica a odsávač mlieka.
Bionika – aplikácia poznatkov elektroniky, biofyziky, informatiky , systémovej analýzy v teoretickej a
klin. med., najmä vyuţitie výpočtovej techniky v med.
Dianoetika – [g. dia- cez, skrz + g. nús rozum, myseľ] týka sa intelektálnych funkcií, najmä myslenia;
→psychoterapia.
Liečenie duchom – th. metóda, v kt. má dôleţitú úlohu náboţenský moment, spoločná viera pacienta
a liečiteľa. Pouţíva modlitby, rituálne liečenie (napr. počas pútí), liečenie vierou (napr. v hnutí
Christian Science) a liečenie duchmi. Liečenie pomocou duchov zomretých lekárov a liečiteľov

zaviedol angl. liečiteľ Harry Edwards, kt. zaloţil Spoločnosť duchovných liečiteľov (Association of
Spirutual Healars).
Fytoterapia – liečenie liekmi rastlinného pôvodu; →fytoterapia.
Ch(e)iropraktika – th. metóda, kt. sa zameriava na dg. a th. mechanických porúch kĺbov, najmä
chrbtice, a ich vplyvov na nervovú sústavu. Zaloţil ju amer. lekár David Daniel Palmer z Iowy (1845 –
1913): Je to obdoba osteopatie, zameriava sa však nie na úpravu krvného obehu, ale nervov.
Chiropraktici naprávajú kĺb, resp. stavec špeciálnym smerom, namiesto vyvíjania tlaku na ruky a nohy,
koncentrujú sa na prudký pohyb (priamy sek s nízkou amplitúdou priamo do stavca), kt. vráti
dislokované stavce do správnej polohy. Moţno ju kombinovať s →jógou al. tai chi. Proti chiropraxii sa
vznášajú výhrady, ţe sa pokúša liečiť manipuláciou iné choroby ako sú choroby kostí a kĺbov. Dôkazy
o jej účinnosti vo forme dvojito istených klin. pozorovaní však chýbajú.
Christian science – kresťanská veda M. G. Bakerovej, pouţíva metódu duchovnej reorientá-cie.
Ionizačná terapia – vzduchová ionizačná th. pouţíva špeciálne prístroje, kt. vyrábajú negat. nabité
vzduchové častice, anióny. Čistý horský vzduch obsahuje na milión častíc len ~ 4000 ionizovaných
častíc. A. P. Kreuger r. 1970 zistil, ţe vzduchová ionizácia má baktericídne účinky. Vzduchové
ionizátory rôznej veľkosti a varu sa umiesťujú do áut, väčšie do kancelár-skych miestností. V zahraničí
sa pouţívajú ako pomôcky pri th. alergií, sennej nádchy a i. chorôb dýchacích orgánov. Ionizačná th.
odstraňuje únavu, predráţdenosť, bolesti hlavy a zni-ţuje TK pri hypertenzii.
Iris-diagnostika – dg. z oka, dúhovková dg., zaloţená maď. lekárom Ignácom Pécelym (1822–1911).
Kaţdý orgán má vraj v dúhovke svoj vymedzenú úsek, kt. umoţňuje dg. prekonaných a existujúcich
chorôb. Pécely bol inšpirovaný záţitkom z detstva. Ako jedenásť-ročný chlapec chytil sovu. Sova sa
mu pazúrmi tak pevne zaryla do ruky, ţe sa jej zbavil iba tým, ţe jej zlomil nohu. V tej chvíli si všimol,
ţe sa v dúhovke sovieho oka zjavila čierna škvrna. Po Pécelym metódu pouţíval nem. pastor
Erdmann Leopold Stephanus Felke a i.
Izometrika – systém tréningu svalov.
Liečebný magnetizmus →mesmerizmus.
Makrobiotika – na Západ ju priniesol v 50. r. George Ohsawa z Japonska. Strava sa podľa neho má
skladať z vyváţeného mnoţstva potravín typu jin a typu jang. Za normálnych okol-ností preteká v
zdravom človeku ţivotná sila čchi rovnomerne, udrţuje rovnováhu medzi aktívnou silou jang a
pasívnou silou jin. Keď jedna z nich začne prevládať, ohrozí sa rovno-váha a človek môţe ochorieť.
Rovnováhu moţno opäť získať správným stravovaním. Potravi-ny sa podľa Ohsawu delia na prevaţne
jinové al. jangové, podobne ako prostredie môţe byť jangové prostredie je teplé a vlhké, jinové
studené a suché. V prevaţne jangovom prostredí sa má preto jesť strava jin a naopak. Rastliny jin
rastú v teplom, suchom (jangovom) prostredí, obsahujú viac vody, sú vyššie, mäkšie a šťavnatejšie,
majú prenikavú vôňu a ostrejšiu chuť, sú aromatické. Rastliny jang rastú v studenom, vlhkom
(jinovom) prostredí, sú suchšie, niţšie, tvrdšie (stonky, korene, semienka ap.), bývajú kyslé, slané.
Druhou stránkou boja za získavanie zástancov makrobiotiky bola duševná stránka, ku kt. patrili prvky
asketizmu. Americká lekárska spoločnosť odmietla makrobiotickú diétu ako nebezpečnú;
→makrobiotika.
Metaloterapia – th. metóda, kt. opísal franc. lekár Victor Burq (1823 – 1884) vo svojom diele Nouvelle
doctrine et nouveau traitement des maladies nerveuses (1854). Pouţívali sa pritom rôzne retiazky,
kefky, pásy, kovová vaňa a i. Vonkajšia a vnútorná aplikácia kovov vychádzala z tradícií magnetického
a elekt. liečiteľstva a inšpirovala sa →mesmerizmom.
Naturálna medicína →naturopatia.

Osteopatia – th. metóda opísaná amer. lekárom Andrewom Taylorom Stillom (1828 – 1917). Ide o th.
zameranú na sústavu ľudských kostí, najmä chrbtice, od kt. vraj závisí zásobovanie častí tela krvou.
Manuálna th. mala obnoviť prirodzenú pohyblivosť, a tým prekrvenie orgánov. R. 1892 zaloţil spolu so
škótskym lekárom Williamom Smithom v Kirksville Americkú osteopatickú školu. Metóda sa uplatňuje
dodnes a v USA ju pouţíva ~ 1200 lekárov.
Prírodná liečba – je th. systém, kt. pozostáva z →naturopatie, →hydroterapie, →dietoterapie,
ionizačnej th., Batesovej metódy na zlepšenie zraku a i. jej princípy zhrnul Harry Benjamin (1936) v
príručke Everybody,s Guide to Nature Cure: 1. všetky druhy chorôb majú rovnakú príčinu,
nahromadenie odpadových látok a látok, kt. telo odmieta v tele následkom zlej ţivo-tosprávy; 2. telo sa
vţdy usiluje o konečné dobro jednotlivca, t. j. o zbavenie odpadových látok; 3. telo má v sebe silu
vrátiť sa do stavu zdravia, ak sa pouţijú správne metódy. Benja-min navrhuje 5 takýchto metód: pôst,
stravovanie zaloţené na vedeckých základoch, hydrote-rapia, všeobecné telesné cvičenia a
hygienické opatrenia, psychoterapia.
Ťai chi – staré čínske umenie zaloţené na rovnakom princípe ako všetky orientálne terapie – cieľom
je dosiahnuť harmóniu energií v tele, a tak stimulovať ton energie čchi; →čínska medicína.
Vegánstvo – diétny reţim, kt. vznik sa dátuje od 2. svetovej vojny. Jeho zákl. princíp spočíva v
ahimsa, nenásilnosti al. dynamickej neškodnosti a zákaze potravín ţivočíšneho pôvodu Ak sa
zabezpečí dostatok vitamínu B12 je vraj diéta neškodná.
Vegetariánstvo – diétny a morálno-etický reţim. Britská Vegetariánska spoločnosť bola zaloţená r.
1847. Jej členovia boli stúpenci etických princípov ako pevného presvedčenia, ţe vegetariánska diéta
je zdravšia. Nechýbajú jej nijaké zákl. látky. Prechod od konzumácie mäsa by však nemal byť príliš
násilný, pretoţe organizmus človeka, kt. bol evolúciou uspôsobený ako všeţravec, by náhly prechod
mohol byť ťaţký. Zvyčajne sa dovoľujú mliečne výrobky, vajcia (od voľne chovaných sliepok) a v niekt.
prípadoch aj ryby.
paramelakonit – nerast oxid meďnatý CuO, čierny aţ hnedočierny amorfný prášok al. granuly.
®

Paramenyl – antibiotikum; →mafenid.
parametadión – 5-etyl-3,5-dimetyl-2,4-oxazolidíndión, C7H11NO3, Mr 157,17; antikonvulzívum
®
(Paradione )
Parametadión

parametazón –
-fluór-trihydroxy-metylpregna-1,4-dien-3,20-metyl- fluorprednizolón, C22H29FO3, Mr 392,45; strednodobo pôsobiaci glukokortikoid (Alondra®, Cortide®,
Dilar®, Dillar®, Flumethone®, Haldrate®, Metilar®, Paramezone®;
®
®
fosforečnan dvojsodný – Monocortin S , Solu-Dilar ).
Parametazón

®

Paramezone – glukokortikoid; →parametazón.
®

Paramenyl – sulfónamid; →mafenid.

parameter – 1. stála al. definovaná premenlivá veličina, kt. vyjadruje niekt. vlastnosť sledovaného
objektu (napr. biochem. ukazovateľ); rozhodujúci údaj o vlastnostiach objektu, prvku, zariadenia ap.
(vyjadrený v technických jednotkách). 2. mat. činiteľ, kt. vystupuje popri zákl. premenných vzťahoch;
pomocná premenná veličina; 3. mat. číslo priradené určitým spôso-bom bodu, lúču ap. vzhľadom na
zákl. bod al. lúč; 4. geom. na kuţeľosečkách veľkosť tetivy kolmej na os a prechádzajúcej ohniskom; 5.
kryšt. označenie úsekov (plôch) na myslených kryštálových osiach.
parametrický – 1. odráţajúci, obsahujúci znaky paramterov; určený parametrom; 2. štatist.
charakterizovaný normálnym Gasussovým rozdelením.
Parametrická metóda – mat.-štatistická metóda, odvodená z predpokladu, ţe pre analyzované
dáta platia určité modely rozloţenia (pravdepodobnostných zákonov) v ich explicitnom tvare, modely
vzťahov medzi premennými, príp. vzťahov medzi časťami súboru, resp. rôznymi súbormi. Väčšina z
nich je odvodená za predpokladu normality rozloţenia, linearity vzťahov a aditivity pôsobenia
študovaných vplyvov; pre kategorizované dáta a početnosti je väčšina p. m. odvodená za
predpokladu multinomického, binomického al. Poissonovho rozloţenia. Patrí sem Studentov t-test,
Fischerov-Snedecorov F-test, Pearsonov -kvadrát, test dobrej zhody, modely analýzy rozptylu,
klasické p. m. mnohorozmernej štatistickej analýzy.
parametritis, itidis, f. – [para- + g. metrá maternica + -itis zápal] parametritída, zápal primaterničia;
pre jej vznik má dominantnú úlohu cervicitída.
Parametritis acuta – prudký zápal primaterničia.
Parametritis anterior – zápalové postihnutie predných parametrií a šírenie zápalu smerom k okoliu
močového mechúra.
Parametritis chronica – zdĺhavý zápal primaterničia.
Parametritis posterior – zadná parametritída. Prejavuje sa bolesťami následkom pomerne
zriedkavej miernej infekcie zadného parametria, kt. býva následkom šírenia infekcie z kŕčka
maternice lymfatickými cestami na parametrium. Chron. cervicitída sama nebýva bolestivá. Bolesti
sú lokalizované v hypogastriu, niekedy aj v kríţoch a sú spojené s dyspareuniou. Zjavuje sa
obyčajne skoro po pôrode, najmä spojenom s ruptúrou a infekciou kŕčka. Bolesti sa dostavujú počas
menštruácie, al. sú trvalé, príp. exacerbujú pred menštruáciou. Horúčky nie sú prítomné.
Objektívne sa zisťuje stav po ruptúre kŕčka, príp. s akút. al. chron. cervicitídou. Prítomná je
unilaterálna al. bilaterálna palpačná bolestivosť uterosakrálnych väzov.
Dfdg. – 1. cervicitída (nález aglutinovaných leukocytov v cervikálnom hliene v periovulárnej fáze); 2.
zadná parametritída (infekcia cervikálneho kanála, bolestivé zadné parametrium, negat. anamnéza
a neprítomnosť klin. príznakov endometriózy). V takýchto prípadoch sú indikované širokospektrálne
antibiotiká: vymiznutie b. potvrdzuje dg., pri pretrvávaní b. a bolestivosti parametrií treba pátrať po
ďalších príčinách b. (laparoskopicky).
Parametritis lateralis – zápal bočných parametrií a šírenie zápalu k panvovej stene.
parametrium, i, n. – [para- + g. metrá maternica] riedke väzivo maternice a maternicové väzy;
primaterničie. Tvorí ho väzivo uloţené v susedstve myometria, najmä pri hranách maternice. Riedke
väzivo pokračuje od obidvoch hrán maternice do naprieč postavenej pobrušnicovej riasy (plica lata
uteri) a obsahuje cievy a nervy, kt. prichádzajú k maternici. Týmto väzivom môţe ľahko prenikať
infekcia zo stien maternice do okolia. Okrem toho sú v p. uloţené väzivové pruhy, parametriálne
väzy, kt. predstavujú závesný aparát maternice. Patria k nim:
• Lig. cardinale uteri (Mackenrodti) – prebieha od hrán maternice vnútri plica lata uteri k bočným
stenám panvy. Jeho bazálna časť je zoslilnená a nazýva sa lig. transversum cervicis uteri

(sustentaculum uteri Bonneyi); dovoľuje kývavé pohyby maternice dopredu a dozadu okolo
horizontálnej frontálnej osi, myslenej maternicoým hrdlom (Aranova os).
• Ligg. sacrouterina – začínajú sa po stranách maternicového hrdla a prebiehajú obläúkovite dozadu
po stranách rekta, pričom nadvihujú peritoneum do oblúčkovitých rias, plicae sacrouterinae. Idú
k okrajom kríţovej kosti a okrem väziva obsahujú vtrúsené bunky hladkého svalstva. V týchto väzoch
je aj veľa nervových vláken, kt. podmieňujú ich citlivosť.
• Ligg. vesicouterina – prebiehajú obdobne oblúkom dopredu k okrajom močového mechúra; ventrálne
od nich ako pokračovanie idú aţ k zadnej strane lonovej spony ligg. pubovesicalia.
• Chorda uteroinguinalis (lig. teres uteri) – tvorí povrazec hrubý 4 –5 mm, kt. sa začína pri rohoch
maternice a prebieha mediálne konkávnym oblúkom dopredu, vstupuje do slabinového kanála
a vyţaruje do väúziva vo veľkých pyskoch ohanbia. Na negravidnej maternici nemá fixačný význam,
počas gravidity sa však napína a hypertrofuje, keď sda maternica zväčšuje a dvíha, a udrţuje
maternicu v predklone (anteflexii), takţe fundus uteri sa opiera o prednú brušnú stenu.
parametrón – elekt. pamäťový a logický obvod s dvoma stabilnými stavmi, kt. pracuje na základe
parametrických kmitov; prvok číslicového počítača.
parametropathia, ae, f. – [para- + g. metrá maternica + g. pathos choroba] parametropatia, angl.
pelvic pain, nešpecifikovaná choroba primaterničia. P. spastica – chron. panvová bolesť bez zrejmej
patológie. Ide o chron. al. recidivujúce panvové bolesti zjavne gynekol. pôvodu, ale nezistenej lézie.
Tento sy. je známy vyše 100 r. Označoval sa ako parametropathia spastica, kongescia a fibróza
panvy, pelvipathia vegetativa, panvový sympatikový sy. Na jeho dg. vyţaduje splnenie týchto kritérií:
1. príznaky nie sú vyvolané gynekol. príčinou; 2. bolesti majú gynekol. charakter; 3. nejde o následok
jednej z gynekol. bolestí, kt. sa dajú potvrdiť laparoskopiou. Istú úlohu hrá traumatická lacerácia lig.
sacrouterinum a zadnej časti lig. latum. Chron. a intermitentné bolesti často vyvolávajú obehové
poruchy, pasívna kongescia panvy však pp. sama bolesti nevyvoláva. Hlavnou príčinou bolesti je pp.
varikozita panvo-vých ţíl. Väčšinou sa zisťuje palpačná bolestivosť s príp. skrátením zadného
parametria. Bolesti či uţ spontánne al. počas pohlavného styku, vyvoláva tlak al. ťah pôsobiaci na
zadné parametriá.
Najdôleţitejším príznakom je bolesť, kt. sa lokalizuje do podbrušia, niekedy aj kríţov. Bolesť môţe byť
lokalizovaná v celom podbruší al. v obidvoch bedrových jamách, príp. len v jednej bedrovej jame.
Môţe postihovať celú šírku sakrogluteálnej oblasti al. len jej časť. Najsilnejšia býva niekoľko dní pred
menštruáciou a 1. a 2. d menštruácie. Často je prítomná hĺbková dyspareunia. Pred th. sa odporúča
vylúčiť endometriózu, následky chron. zápalov panvy a i. moţné príčiny bolestí.
Objektívne sa niekedy zisťuje palpačná bolestivosť ovárií, maternice al. zadných parametrií, kt. sú
niekedy skrátené, ako aj kongescia vagíny. Prítomné bývajú aj iné funkčné poruchy, v anamnéze
rôzne stresové situácie a zmeny osobnosti. Ide pp. o heterogénnu skupinu porúch počnúc čisto
psychol. faktormi a končiac poruchami obehu s bolestivosťou zadných paramet-rií, kontrakciami
maternice al. léziami kríţovomaterničných väzov. Významnú podpornú úlohu má pritom varikozita.
Treba vţdy podrobne analyzovať osobnú a rodinnú anamnézu vrátane manţelského ţivota a posúdiť
celkové správanie pacientky. Dg. sa. potvrdzuje laparoskopiou; tá môţe prispieť aj k upokojeniu
pacientky. V niekt. prípadoch sa dosahuje úspech cyklickým podávaním estrogénov a progestínov. U
pacientiek s hypoestrogénnou amenoreou sa skúšalo kontinuálne niekoľkomesačné perorálne
podávanie progesterónu, výsledky však neboli jednoznačné. Totálna hysterektómia sa indikuje len v
oligosymptomatických prípadoch bez psychol. porúch pri neúspechu dlhodobej konzervatívnej th.
®

Paramezone – glukokortikoid; →parametazón.
®

Paramibe – anteseptikum, dezinficeins; →broxychinolín.

®

Paramicina (Raglionieri) – antibiotikum, antiamébikum; →paronomycín.
®

Paramidin (Takeda) – antiflogistikum; →bukolom.
®

Paraminol – UV filter; kys. p-aminobenzoová.
®

Paraminyl – antihistaminikum; →pyrilamín.
Paraminyl Maleate® – antihistaminikum; →pyrimetamín.
Paramisan® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
paramnesia, ae, f. – [para- + g. mnésis pamäť] paramnézia, preludy pamäti, porucha pamäti.
Paramorfan® – narkotické analgetikum; dihydromorfín.
paramorfán – dihydromorfínhydrochlorid.
paramorfín →tebaín.
Paramoth® (Esquire) – insekticídum, fumigant; →p-dichlórbenzén.
paramutácia – druh gen. variability, kt. sa od normálnych dedičných zmien (mutácií) líši tým, ţe ide o
gen. zmeny vyvolané zmenou inej alely toho istého lokusu.
Paramycin® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
paramyloidosis, is, f. – [paramyloidum + -osis stav] paramyloidóza, druh dystrofie charak-terizovaný
ukladaním látky podobnej amyloidu v tkanivách.
paramyotonia, ae, f. – [para- + g. mýs-myos sval + g. tonos napätie] paramyotónia, stuhnutie svalstva
tváre a končatín vplyvom chladu, nepravá myotónia, čiastočná myotónia.
Paramyxoviridae – čeľaď obalených RNA-vírusov, kt. zahrňuje rody →Morbillivirus, vírus
→newcastleskej choroby, Paramyxovirus, vírus →parotitídy a Pneumovirus.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Čeľaď: Paramyxoviridae
Podčeľaď: Paramyxovirinae
Rod: Paramyxovirus
Druh: Vírus bovinnej parainfluenza 3 (BPIV-3)
Vírus ľudskej parainfluenzy 1 (HPIV-1)
Vírus ľudskej parainfluenzy 3 (HPIV-3)
Sendai virus (vír. murinne parainfluenzy 1)
Vírus opičej parainfluenza 10 (SPIV-10)
Rod: Morbillivirus
Druh: Vírus psinky psov (CDV)
Vírus psinky delfínov (DMV)
Vírus osýpok (MeV)
Vírus moru malých preţúvavcov (PPRV)
Vírus psinky phocine (seal) (PDV)
Vírus psinky porpoise
Vírus moru hovädzieho dobytka (RPV)
Rod Rubulavirus
Druh: Vtáčí paramyxovirus 2 (APMV-2)
Vtáčí paramyxovirus 3 (APMV-3)
Vtáčí paramyxovirus 4 (APMV-4)
Vtáčí paramyxovirus 5 (APMV-5)
Vtáčí paramyxovirus 6 (APMV-6)
Vtáčí paramyxovirus 7 (APMV-7)
Vtáčí paramyxovirus 8 (APMV-8)
Vtáčí paramyxovirus 9 (APMV-9)
Vírus ľudskej parainfluenzy 2 (HPIV-2)
Vírus ľudskej parainfluenzy 4a (HPIV-4a)
Vírus ľud. parainfluenzy virus 4b(HPIV-4b)
Vírus parotitídy
Vírus newcastleskej choroby (vtáčí paramyxovirus 1) (NDV; APMV-1)
Rubulavirus ošípaných
Vírus parainfluenzy opíc 5 (SV-5)
Vírus parainfluenzy opíc 41 (SV-41)
Podčeľaď: Pneumovirinae
Rod: Pneumovirus
Druh: Bovínny resp. syncytiálny vírus (BRSV)
Ľudský resp. syncytiálny vírus (HRSV)
Vírus pneumónia myší (PVM)
Rod: Nepomenované
Druh: Vírus rinotracheitídy moriakov (TRTV)
Nezaradené členy čeľade
Vírus Fer-de-Lance plazov (FDLV)
Vírus Mapuera netopierov (MPRV)
Vírus Nariva hlodavcov (NARV)
rozličné vírusy z tučniakov, kt. sa líšia
od vtáčích paramyxovírusov 1 – 9
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–

Virióny P. sú nepravidelne oválne s Ø 120 – 300 nm. Ich lipoproteínový obal je husto pokrytý
výbeţkami. Vnútri je spolu s transkriptázou poskladaná špirálovito stočená nukleokapsida, kt. vzhľad
pod elektrónovým mikroskopom pripomína rybaciu chrbticu. P. sú značne labilné, citlivé na vyschnutie,
teplotu, UV ţiarenie a opakované zmrazovanie. Komplementfixačným antigénom je nielen

ribonukleoproteínová nukleokapsida, ale aj celý obalený virión. Pri väčšine je v obale prítomný
hemaglutinín. Na rozdiel od chrípkových vírusov sú antigénne stále.
Genómom P. je jediné negat. vlákno RNA, na kt. musí transkriptáza najprv zostrojiť komplementárne
vlákno mRNA. P. sa syntetizujú a zostavujú v cytoplazme, v kt. moţno dokázať eozinofilné inklúzie, a
do zrievajú pučaním cez cytoplazmatickú membránu. Jej alterácia má za následok splývanie
súsedných infikovaných buniek: vznikajú mnohojadrové syncýtia. V nich aj vo vzdialených normálnych
bunkách sa dá vírus dokázať hemadsorpciou. Aţ na výnimky P. zhlukujú erytrocyty.
Morbillivirus – vírus osýpok, existuje v jedinom antigénnom type. Pestuje sa na rôznych tkanivových
kultúrach, kde pomerne pomaly tvorí cytopatický efekt, napadný najmä prítomnosťou veľkých
mnohojadrových buniek s inklúziami v cytoplazme i jadre. Aglutinuje len opičie krvinky. Má aj
hemolytický účinok, kt. je asi príčinou splývania infikovaných buniek. Na kuracom zárodku sa mnoţí
zle. V pokuse je patogénny pre novorodené škrečky, opice v zajatí sa nakazia aj prirodzenou cestou.
Vírus osýpok vstupuje do tela dýchacimi cestami, mnoţí sa v ich sliznici, preniká do regionál-nych
uzlín a infikovanými lymfocytmi a makrofágmi sa roznáša do vnútorných orgánov a lymfoidných tkanív,
kde tvorí obrovské Warthinove-Finkeldeyove bunky. Rozvíjajúca sa imunitná reakcia má za následok
deštrukciu infikovaných buniek a uvoľnenie veľkého mnoţstva vírusov. Tie reagujú s protilátkami a
vzniknuté komplexy sa usadzujú v endoteloch kapilár. Odrazom poškodenia koţných kapilár reakciou
typu Arthusovho javu je vyráţka. Vírus sa vylučuje sekrétmi dýchacích ciest a spojovky počas celého
katarálneho štádia v prvých d vyráţky.
Po osýpkach vzniká doţivotná solídna imunita. Úloha protilátok v nej je nesporná, ich význam pre
uzdravenie však zrejmý nie je: osýpky prebiehajú normálne aj u detí s poruchou tvorby g-globulínov.
Všetky infekcie vírusom osýpok sa manifestujú a choroba prebieha veľmi typicky: po 10 – 11 d
inkubácie sa začína štádium katarálnych zmien (horúčka, katar horných dýchacích ciest a spojoviek,
Komplikove škvrny na bukálnej sliznici), kt 14. d po infekcii prejde do štádia vyráţky s
charakteristickým makulóznym exantémom. Komplikácie u malých detí sú časté a vyvoláva ich vírus
sám al. takmer pravidelná sek. baktériová invázia. Ide o respiračné (bronchopneumónia), neurol.
(zmeny na EEG aţ encefalitídy) a i. komplikácie (hnisavá otitída ap.).
Vírus osýpok môţe vyvolať zriedkavú, ale fatálnu subakútnu sklerozujúcu panencefalitídu (SSPE). Po
infekcii vírus pretrváva v mozgu a po istom čase sa aktivuje. V mozgových bun-kách moţno nájsť
typické inklúzie, paramyxovírusové kapsidy i osýpkový antigén, v sére a likvore vysoké titry protilátok
proti vírusu osýpok. Špeciálnymi metódami sa dá izolovať z kultúr zaloţených z kúskov postihnutého
mozgu vírus prakticky totoţný s vírusom osýpok. Nejasný ostáva vzťah osýpok ku sclerosis multiplex.
V prevencii osýpok sa inaktivované vakcíny neosvedčili. U nás sa očkuje ţivou atenuovanou vakcínou.
Je dosť reaktogénna, v časti prípadov sa dostavujú príznaky pripomínajúce mierne osýpky. Odolnosť
po nej nie je dokonalá, preto sa musí revakcinovať.
Dg. – stanovuje sa väčšinou na základe klin. obrazu, virol. potvrdenie sa vyţaduje obvykle len z
pitevného materiálu (vhodná tkanivová kultúra) al. pri séroepidemiol. prehľadoch (komple-mentfixačná
reakcia al. hemaglutinačno-inhibičný test). Komplementfixačné protilátky pretr-vávajú pomerne dlho.
Vírus newcastleskej choroby – New Castle disease virus (NDV), je pôvodcom pseudomoru hydiny.
U človeka môţe vyvolať konjunktivitídu. Dá sa ľahko vypestovať na tkanivových kultúrach a kuracích
embryách.
Vírus parainfluenzy – vyskytujú sa min. v 4 antigénových typoch, príbuzných navzájom, ako aj s
vírusom parotitídy. Pestujú sa najlepšie na tkanivových kultúrach opičích obličiek, kde sa dokazujú
hemadsorpciou. Cytopatický efekt sa dostavuje obvykle aţ po adaptácii v podobe obrovských syncýtií

obsahujúcich > 100 jadier. Typy 1 a 2 sa ľahko adaptujú na kuracií záro-dok. Typy 1 – 3
hemaglutinujú. Vírusy sa v tele mnoţnia len vo vstupnej bráne, t. j. na sliznici dýchacích ciest a odtiaľ
sa aj vylučujú. Imunita býva slabá, ale reinfekcie, najmä u dospe-lých, priebehajú mierne;
→parainfluenza.
Vírus parotitídy – vyskytuje sa v jedinom antigénovom type, kt. je príbuzný vírusu parain-fluenzy.
Aglutinuje krvinky a po istom čase hemolyzuje. Dá sa pestovať na tkanivových kul-túrach, kde sa
dokazuje hemadsorpciou, aj na kuracom embryu očkovanom do amnia. Moţno ho preniesť na opice a
novonarodené hlodavce. V patogenéze parotitídy sa predpokladá prim. mnoţenie vírusu na sliznici
dýchacích ciest, generalizácia krvnou cestou a mnoţenie vírusu v parotitíde a ostatných slinových
ţľazách ako v cieľovom orgáne. Vírus postihuje aj iné ţľazy: semenníky, vaječníky, pankreas a takmer
pravidelne preniká do CNS. Vylučuje sa slinami, močom a sekrétmi dýchacích ciest. Po chorobe
nasleduje dlhodobá a solídna imunita spojená s neskorou precitlivenosťou.
Pneumovírus – respiračný syncytiálny vírus, RS-vírus je o niečo menší ako ostatné P., aj závity jeho
nukleokapsidy sú uţšie. Nerastie na kuracom embryu, neaglutinuje, ani sa nedá dokázať
hemadosrpciou. Mnoţí sa najlepšie na ľudských bunkách, kde tvorí veľké syncýtia. Vírus je veľmi
chúlostivý a neľahko sa uschováva. Všetky kmene majú spoločný komple-mentfixačný antigén.
RS-vírus je význačným patogénom dolných dýchacích ciest a v prvom 1/2 r. ţivota. Materské
protilátky v sére dojčiať ich pred infekciou neuchránia. Choroba môţe skončiť fatálne ako
bronchiolitída al. intersticiálna pneumónia. U dospelých sa infekcia obmedzuje len na horné dýchacie
cesty a prebieha afebrilne. Imunita je lokálna, tvorba syncýtií umoţňuje vírusu šíriť sa postihnutým
tkanivom napriek protilátkam. V patogenéze bronchiolitíd sa pp. nepriaznivo uplatňuje imunitná
reakcia pasívne získaných materských protilátok.
Zdrojom nákazy je človek a prenos sa deje kvapôčkami. Inaktivované vakcíny sklamali; u oč-kovaných
choroba prebieha dokonca ťaţšie ako u neočkovaných.
Dg. – stanovuje sa na základe priameho al. nepriameho dôkazu vírusu. Na izoláciu vírusu sú vhodné
napr. bunky HeLa. Izolát sa určí podľa typického cytopatického efektu, negat. hemadsorpcie a pozit.
väzby komplementu o známym antisérom. V serol. dg. sa pouţíva komplementfixačná reakcia, u
malých detí je však protilátková odpoveď nevýrazná.
paranaesthesia, ae, f. →paraanaesthesia.
paranasalis, e – [para- + l. nasus nos] paranazálny, prinosový.
paranemín – proteín intermediárnych filamentov vo svalových bunkách, kopolymerizuje s dezmínom.
paraneoplastický bulózny pemfigus →pemphigus paraneoplasticus bullosus.
Paranephrin® – sympatikomimetikum; →adrenalín.
paranephriticus, a, um – [para- + g. nefros oblička] paranefritický, priobličkový.
paranephritis, itidis, f. – [para- + g. nefros oblička + -itis zápal] paranefritída, zápal tkaniva okolo
obličky.
paraneuralis, e – [para- + g. nueoron nerv] paraneurálny, nachádzajúci sa pri nerve.
®

Paraniazide – tuberkulostatikum; →pasiniazid.
paranoia, ae, f. – [para- + g. nús rozum] paranoja, zdĺhavá duševná porucha, kt. sa vyznačuje sa
izolovanou tvorbou bludu; paranoidná →schizofrénia. Paranoidnými črtami sa vyznačuje aj
paranoidná porucha osobnosti. Tá zahrňuje niekoľko typov, kt. spoločnou črtou je hostilita,
precitlivenosť k správaniu sa iných ľudí, tendencia interpertovať indiferentné al. priateľské správanie
iných ako správanie nepriateľské, neschopnosť odpustiť skutočné al. domnelé krivdy a uráţky,

podozrievavosť, kt. sa týka aj manţelského partnera, tendencia spájať, systemi-zovať skreslene
interpretované udalosti do celkov. Snaha zdôrazňovať význam vlastnej osoby a podceňovanie iných
ľudí je niekedy prejavom vnútorného presvedčenia o vlastnej výnimoč-nosti, inokedy azda obranným
mechanizmom. Patria sem fanatici oddávajúci sa ovládavým predstavám o reformách v oblasti
náboţenskej, sociálnej al. politickej (pasívni fanatici) a bojovníci, kt. vehementne presadzujú tieto
svoje predstavy, neznášajú akýkoľvek odpor a za svojim cieľom idú slepo – ,,cez mŕtvoly“.
Kverulanti su extrémne citliví na správanie iných ľudí, často sa neodôvodnene cítia ukrivdení a
domáhajú sa nápravy úradnou cestou.
paranoidné syndrómy – zahrňujú sy. s vedúcim symptómom bludov al. paranoidných koncepcií, kt.
obsahujú element katatýmneho spracovania. Ostatné sy. sa zaraďujú do depresie al. do mánie.
Patria sem tieto príznaky: paranoidný blud, paranoidná nálada, príslušná zmena osobnosti,
obyčajne stenická, t. j. výbušná, expanzívna. Pri iných p. s., ako napr. pri senzitívnych, ide o
astenické symptómy; pacient je teda paranoidný práve preto, ţe sa cíti byť menejcenný. Niekedy sa
pridruţia ďalšie bludy, ako je megalomanický. Keď sa niekto povaţuje napr. za vynálezcu, pociťuje a
preţíva neprimerané správanie okolia ako paranoidné.
®

Paranol – p-aminofenol.
paranylín – 4-(9H-fluorén-9-ylidénmetyl)-benzénkarboximidamid, C21H16N2, Mr 296,35; antiflogistikum
®
(MER-27 ).
Paranylín

paraoxón →Paraoxonum, ČSL 4.
paraoxonáza – sérový enzým hydrolyzujúci →Paraoxonum, metabolit insekticídu paratiónu na
netoxický p-nitrofenol. V populácii jestvujú jedinci s jej vysokou aktivitou (podmienenou
prítomnosťou 2 alel recesívneho charakteru na autozomovom lókuse 7q22), ako aj vysokou
aktivitou. Jedinci s nízkou aktivitou sä vo väčšej miere ohrození toxickosťou paratiónu a štruktúrne
príbuzných metabolitov ako jedinci s normálnou aktivitou. Existujú výrazné interetnické rozdiely vo
výskyte (polymorfizmus).
Paraoxonum – skr. Paraoxon., ČSL 4, paraoxón, dietylester kys. 4-nitrofenylfosforečnej, dietylester
kys.
4-nitrofenylfosforečnej;
O,O-dietyl-O-(4-nitrofenyl)-fosfát,
C10H14NO6P, Mr 275,20; parasympatikomimetikum, inhibítor
cholínesterázy, insekticídum. Je to olejovitá, naţltlá al. slabo
ţltohnedá kvapalina, slabého charakteristického zápachu. Je ťaţko
rozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Paraoxonum

Dôkaz
a) Asi 1 mg sa rozpustí v 5,0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b). 1,0 ml rozt. sa zmieša s 2,0
ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného a zahreje sa k varu; rozt. sa sfarbí ţlto.

b) K 10 kv. rozt. zo skúšky a) sa pridajú 4 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej, granulky zinku a za
občasného pretrepania sa nechá stáť 15 min. Potom sa rozt. zleje, pridajú sa k nemu 3 kv. rozt.
dusitanu sodného (10 mg/ml), pretrepe sa a zmiša s 2 kv. rozt. naftyletyléndiamínu; vznikne
karmínovo červené sfarbenie (skupina NO2).
Stanovenie obsahu
Asi 0,05000 g látky sa v odmernej banke na 100 ml rozpustí vo vode a doplní sa ňou po značku.
Ďalším riedením vodou sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrofotometric-ké meranie a
zmeria sa absorbancia výsledného rozt. pri 274 nm proti vode.
Obsah P. v % (x) sa vypočíta podľa vzorca 5 uvedeného v stati Fotometrické metódy (str. 65/I) s
hodnotu A1cm1% = 316.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
P. je toxická. Vyvoláva podobné príznaky ako paratión. Pouţíva sa najmä v očnom lekárstve pri
glaukóme na zníţenie vnútroočného tlaku.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá intrakonjunktiválne je 0,00003 – 0,00006 g, denná 0,0001 aţ
0,0002 g.
paraoxypropiofenón – syn. paraoxypropión.
paraoxypropión – 1-(4-hydroxyfenyl)-1-propanón, syn. paraoxypropiofenón, C9H10O2, Mr 150,17;
hypofýzový inhibítor gonadotropných hormónov (P.O.P. ®, B-360®, H-365®, Frenan-tol®,
Frenohypon®, Hypostat®, Paroxon®, Possipione®, Profenone®).
paraparesis, is, f – [para- + g. paresis únava] paraparéza, obojstranná paréza.
Para-Pas® (Glenwood) – tuberkulostatikum; →kys. p-aminosalicylová.
parapertussis, is, f. – [para- + l. pertussis čierny kašeľ] infekčná choroba podobná čiernemu kašľu;
→pertussis. Pôvodcom p. je Bordetella parapertussis, morfol. a biochem. zhodná s Bordetella
pertussis, rastie však rýchlejšie, a to aj za anaeróbnych podmienok, uţ za 24 h tvorí väčšie kolónie s
výraznou hemolýzou. Pôda v okolí kolonie Bordetella parapertussis je tmavo pigmentovaná. Skríţená
imunita neexiostuje. Toxín Bordetella p. má slabšie biol. účinky. Dg. metódy sú zhodné s dg. pertussis.
paraphilia, ae, f. – [para- + g. filiá priazeň] parafília, porucha sexuálnej preferencie; aberra-tiones
sexuales.
paraphimosis, is, f. – [para- + l. phimosis zúţenie] parafimóza.
paraphonia, ae, f. – [para- + g. fóné hlas] →parafónia.
Paraphos® – insektivícum, akaricídum; →paratión.
paraphrenia, ae, f. – [para- + g. frén myseľ] →parafrénia.
paraplasma, tis, n. – [para- + g. plasma hmota] paraplazma, ţivá bunková hmota, kt. utvára vláknité
útvary s rozličnými vlastnosťami, cudzorodé látky ţivej bunkovej hmoty.
Paraplatin® (Bristol-Myers) – antineoplastikum; →karboplatina.
paraplegia, ae, f. – [para- + g. plégé rana] paraplégia, obojstranná obrna, ochrnmutie končatín.
parapódiá – nečlánkované prívesky mnohoštetinovcov (Polychaeta). Na nich sa nachádzajú ţiabre,
tykadlové prívesky, zväzky štetín a hmatové brvy.

parapoliomyelitis, itidis, f. – [para- + g. polios sivý + g. myelon miecha + -itis zápal] syn.
encefalomyokarditída, EMC-sy., akút. horúčkový zápal mozgu a svalstva vyvolaný kardioví-rusom zo
skupiny ţivočíšnych pikornavírusov, tzv. EMC-vírusom, príbuzných enterovírusom.
Malá epidémia sa vyskytla na Filipínach medzi vojakmi ţijúcimi v prostredí zamoreného potkanmi.
Ľudské infekcie prebiehajú ako benígne chrípkové ochorenie s meningitídou, niekedy dvojfázovo
prebiehajúce ochorenie s meningitídou al. encefalitídou. Niekedy sa dostavujú poruchy vedomia a
motorické poruchy (parézy). Myokarditída sa diagnostikovala len u opíc. Dg. sa dá potvrdiť izoláciou
vírusu a dôkazom zvýšenia špecifických protilátok. Th. je len symptomatická.
parapoliomyocarditis, itidis, f. – syn. encephalomocyrditis, vírusové ochorenie charakteri-zované
degeneratívnymi a zápalovými léziami v kostrovom svalstve a myokarde, ako aj postihnutím CNS
podobným ako pri →poliomyelitíde.
paraproctitis, itidis, f. – [para- + g. próktos konečník + -itis zápal] paraproktitída, zápal
prikonečníkovej oblasti, zápal okolo konečeníka.
paraproteín – normálny al. patol. proteín, kt. sa nachádza vo veľkom mnoţstve v dôsledku
chorobného stavu; syn. M-komponent.
paraproteinaemia, ae, f. – [paraproteinum + g. haima krv] paraproteinémia. Výskyt patol. proteínov
môţu sprevádzať krvácavé prejavy, kt. sú následkom rôznych porúch: 1. väzba paraproteínu na
trombocyty, koagulačné a fibrinolytické faktory; 2. interfererencia paraproteí-nu s väzbou trombocytov
na endotel; môţe sa prejaviť poruchou funkcie trombocytov (adhé-zie, agregácie, prokoagulačnej
funkcie, napr. pri získanej von Willebrandovej chorobe); 3. predĺţenie času krvácania a inhibícia tvorby
fibrínu; 4. metabolizácia a ukladanie sa v extra-vaskulárnom priestore ako nerozp. vlákna – amyloid a
adsorbovať špecifické hemostatické proteíny ako napr. F. X; 5. viazať sa ako protilátka na špecifické
epitopy koagulačných proteí-nov al. viazať sa nešpecificky – táto reakcia má za následok inhibíciu
hemostatických funkcií al. zvýšenie klírensu a nedostatok faktora); 6. vyvolať len hyperviskozitu s
následnou krváca-vou diatézou aj v neprítomnosti výraznejšiej trombocytopénie al. koagulačnej
abnormality. Takto vzniknuté krvácavé prejavy sú ťaţko liečiteľné a miznú s elimináciou paraproteínu.

paraproteinuria, ae, f. – [paraproteinum + g. úron moč] paraproteinúria,. Vylučovanie paraproteínov
močom. Vylučovanie ľahkých reťazcov (→Bence Jonesovej bielkoviny) močom > 60 mg/d
a koncentrácia sérových monoklonových proteínov > 2 g/dl svedčí o moţnosti →plazmocytómu
(myeloma multiplex).
parapsoriasis, is, f. – [para- + g. psóra svrab] parapsoriáza, zápalové chron. koţné choroby
s jemným olupovaním povrchu, podobné psoriáze, neznámej genézy. P. gluttata – parapsoriá-za
charakterizovaná tvorbou pupencov.
parapsychológia – franc. metapsychologie, v USA psychical research (psychický výskum); pôvodne
štúdium javov, kt. sú svojou podstatou psychiky, ale vymykajú sa vysvetleniu konvenčnými psychol.
koncepciami a stoja tak ,,mimo“ teoretický rámec psychológie, ako aj štúdium javov, kt. sa môţu
označiť ako parabiologické a parafyzické.
Drbal a Rejdák (1967) navrhol zmenu názvu na psychotroniku, pretoţe tradičná p. sa často zamieňala
za okultizmus. Termín p. sa ustálil najprv v Nemecku (najmä vplyvom H. A. E. Driescha). R. Amadou
(1957) vymedzil predmet p. ako štúdium 2 existujúcich, ale dosiaľ nevysvetliteľných funkcií: 1.
paranormálneho poznávania; 2. paranormálneho vplyvu psychi-ky na hmotu, kt. sa označuje ako
psychokinéza. Predpokladá sa, ţe extrasenzorické a extra-senzomotorické fenomény sú viazané na
zvláštnu silu, resp. pole, kt. sa označuje ,,psí“ (z g. písmena psí, kt. sa začína slovo psychika).

Podľa Bonina sa história p. delí na 4 etapy: 1. mýtická perióda od staroveku po mesmerizmus
(Mesmerova teória ,,ţivočíšneho magnetizmu“, 1778); 2. obdobie od Mesmera k sestrám Foxovým,
médiám, kt. vystúpením v americkom Hydesville (1847) sa začala éra špiritizmu; 3. špiritistická
perióda aţ po W. Crookesa (1872), poznamenaná intenzívnym výskumom médiových javov; 4.
vedecká perióda, pre kt. je podstatné zaloţenie a činnosť londýnskej Spoločnosti pre psychické
bádanie (Society for Psychical Research, 1882) a prvého parapsy-chologické laboratória v DukeUniversity v Durhame (USA, 1934).
Podľa naivných názorov sa parapsychické javy dosahujú úporným sústredením mysle, emitujúcim
akési záhadné neviditeľné vyţarovanie, najmä z očí. V skutočnosti telepatia vyţaduje psychofyzické
uvoľnenie vysielateľa i príjemcu (Honorton, 1977), t. j. potlačenie vonkajších podnetov, ako je napr.
hluk, ale aj rôznych vnútorných predstáv ap. Optimálne podmienky na parapsychologické výkony
predstavuje tzv. celoplošná izolácia (,,celkové pole“, z nem. Ganzfeld, preto sa pokusy označovali ako
,,Ganzfeldové experimenty“. Pokusná osoba leţí na pohovke a všetky vonkajšie senzorické podnety
sú utlmené.
Jestvujú korelácie medzi mimozmyslovým vnímaním a črtami osobnosti, a to s emocionálnou stabilitou
(+0,60), sebadôverou (+0,55), nervozitou (–0,40). Rozhodujúce sú však skôr vrode-né atavistické
vlohy pre dobré výkony, kt. sú zriedkavé, a situačné činitele v spojení s výbe-rovým naladením medzi
určitými osobami, najmä medzi dieťaťom a matkou.
Osobitným parapsychickým fenoménom je tušenie. Podľa Sannwalda (1959) ide o znalosti
o vzdialenom al. budúcom dianí, ku kt. nemoţno dospieť normálnou cestou al. usudzovaním zo
situačných daností. Sprievodným javom je nepokoj, neznesiteľné napätie, nutkanie k urči-tému
konaniu a i. Tušenie je akýmsi predstupňom mimozmyslového vnímania.
Parapsychické účinky môţu vystupovať aj v stave samadhi (hlboké ,,vyprázdnenie mysle“), resp.
transcendentálnej meditácie spojenej taktieţ s kontrolou ,,hnutia mysle“.
V rámci paranormálneho poznávania, resp. mimozmyslového vnímania sa rozlišuje najmä:
Kryptestézia – vnímanie objektov nedostupných recepcii známych zmyslových orgánov.
Telepatia – paranormálny prenos predstáv a pocitov medzi osobami bez účasti známych zmyslových
orgánov.
Prekognícia – poznávanie budúcnosti.
Proskopia – poznávanie budúcich udalostí bez účasti známych spôsobov predvídania.
Retroskopia – (predtým nazývaná zavádzajúcim termínom psychometria) schopnosť osôb ,,čítať“ z
predmetov im neznáme udalosti, kt. sa na ne v minulosti viazali, napr. určenie predmetov ako nástroja,
kt. sa kedysi vykonala vraţda ap. (por. psychometrika).
Psychokinetické javy spočívajú vo vyvolávaní pohybov predmetov al. fyzických zmien určitými
osobami bez pôsobenia známych fyz. činiteľov. S tým súvisí zvláštny fenomén nazývaný v p. nem.
termínom Spuk (strašidlo, resp. hluk, kt. vydáva strašidlo) a prejavujúci sa zvukmi, príp. svetelnými
fenoménmi nevysvetliteľného pôvodu. V súčasnosti záujem niekt. parapsychológov splýva s okultnými
témami, ako sú reinkarnácia, strašidelné miesta (,,Poltergeist“), prejavy zomrelých (Raudivov efekt) a
i. Ďalej sem patria:
Backstedtov efekt – komunikácia ľudí a rastlín.
Kirliánov efekt – fotografovanie tzv. bioplazmy obklopujúcej neviditeľné ľudské telo.
Uri-Gellerov efekt – ohýbanie a lámanie kovových predmetov len ich hladením. Vplyvom hnutia New
Age (Nový vek), kt. popri negat. vplyvoch (rast povier a pseudonáboţenských sekt) oţivuje záujem o

staroveké ezoterické systémy a usiluje sa o spiritualizáciu ţivota a vied, sa p. stále viac prepája s
tzv. transpersonálnou psychológiou.
pararenalis, e – [para- + l.ren oblička] pararenálny, priobličkový, nachádzajúci sa pri oblič-ke.
pararozanilín – parafuksín.
parasacralis, e – [para- + os sacrum kríţová kosť] parasakrálny, nachádzajúci sa vedľa kríţovej kosti.
Parasal® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Parasalicil® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Parasalindon® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Parasan® – antidepresívum, anticholínergikum; →benaktyzín.
Parascaris equorum – škrkavka konská, červ, kt. parazituje v čreve koní.
parasepiolit – minerál, magnéziumtrisilikát.
parasexualita – 1. aberratio sexualis; 2. gen. systém, pri kt. nové kombinácie génov (rekombinácie)
nevznikajú prostredníctvom meiózy a oplodňovania. P. je rozšírená pri vírusoch, baktériách a
niţších hubách.
parasigmatismus, i, m. – [para- + sigma = S] parasigmatizmus, chybné vyslovovanie hlásky ,,s“.
parasiticus, a, um – [g. parasitos príţivník] parazitický, príţivnícky.
parasitologia, ae, f. – [g. parasitos príţivník + g. logos náuka] parazitológia, náuka o parazitoch a
chorobách, kt. vyvolávajú.
parasitophobia, ae, f. – [g. parasitos príţivník + g. fobos strach] parazitofóbia, chorobný strach pred
parazitmi.
parasitosis, is, f. – [g. parasitos príţivník + -osis stav] parazitóza, choroba vyvolaná príţiv-nikmi.
parasitus, i, m. – [g. parasitos príţivník] parazit, príţivník.
parasomnia, ae, f. – [para- + g. somnos spánok] súhrnný výraz pre paroxyzmálne poruchy →spánku.
Ide o abnormálne epizodické udalosti, kt. vznikajú v priebehu spánku, v detstve súvisia s vývojom
dieťaťa, kým v dospelosti sú prevaţne psychogénne. Patria sem abnormálne hltanie a vracanie
v spánku, →bruxizmus, →enuréza, a nočné bolestivé erekcie. nočné kŕče, nočné rytmické pohyby
hlavou al. inou časťou tela, pavor nocturnus, →somnambulizmus, somnilokvia. Najčastejšie sa
porucha zjaví v hlbokom NREM spánku. Len niekt. parasomnie sa prejavujú sťaţnosťami na
insomniu.
Dôleţitá je prevencia porúch (dodrţiavanie spánkovej hygieny je potrebné najmä pri chron.
chorobách, org. poruchách a v starobe). Pri ďalekých leteckých cestách sa odporúča začať
s aktívnym prispôsobovaním cyklu uţ pred cestou a počas nej (úprava denného reţimu
zodpovedajúca času v cieli cesty). Posun cyklu sa dá vyvolať intenzívnym umelým svetlom (ranná
aplikácia – posun späť, večerná – posun vpred). Ranná fototerapia sa pouţíva aj pri liečbe
spánkovej inverzie pri demenciách. Synchronizáciu cyklu môţe navodiť kombinovaná (krátkodobá)
farmakoterapia (kombinácia hypnotík a psychostimulancií).
Nočné desy – sú nočné epizódy extrémneho desu a paniky, spojené s intenzívnym krikom,
nepokojom a intenzívnymi vegetatívnymi príznakmi. Postihnutý sa postaví al. vstane (obvyk-le
počas prvej tretiny nočného spánku) s panickým krikom. Často beţí k dverám, akoby sa snaţil
uniknúť, aj keď zriedka opustí izbu. Snaha ostatných o ovplyvnenie nočného desu môţe ešte
zintenzívniť strach, pretoţe jedinec nielen ţe je neprístupný týmto snahám, ale môţe na niekoľko

min aj stratiť orientáciu; je vystavený zvýšenému riziku úrazu. Pri prebudení obvykle nemá na
epizódu nijakú spomienku. Nočné desy sú podobné somnam-bulizmu. V ich rozvoji majú úlohu gen.,
vývojové, org. a psychol. faktory. Obidva stavy majú rovnaké klin. charakteristiky.
Dg. kritériá: 1. prevládajúcim príznakom sú opakované epizódy (jedna al. viac) prebudenia zo
spánku s panickým krikom, s masívnou úzkosťou a vegetatívnou hyperaktivitou, ako je tachykardia,
rýchle dýchanie, mydriáza a potenie; 2. tieto opakované epizódy trvajú typicky 1 aţ 10 min a
vznikajú obvykle počas prvej tretiny nočného spánku; 3. pacient zdanlivo nereaguje na snahy
ostatných ovplyvniť nočný des, takmer vţdy po nich nasleduje dezorientácia a stereotypné pohyby,
trvajúce niekoľko min; 4. spomienka na epizódu je obmedzená na 1 al. 2 úĺomkovité predstavy; 5.
neprítomnosť telesnej poruchy, ako je nádor mozgu al. epilepsia. Patria sem desivé predstavy a
bludy pri rozličných psychózach.
Dfdg. – treba odlíšiť nočné mory (zlé sny), kt. sa spájajú s menším krikom a motilitou, vznikajú v
ktorejkoľvek fáze spánku, jedinca moţno ľahšie prebudiť a ten má veľmi podrobnú a ţivú spomienku
na udalosť. Epileptický záchvat, kt. býva zriedkavý len v noci, sa dá odlíšiť pomocou EEG.
Nočné mory – sú úzkostné sny, pavor nocturnus. Ide o úzkostné stavy v spánku, kt. postihuje deti,
najmä v predškolskom veku. Dieťa sa zdanlivo budí zo spánku, úzkostne kričí, je schúlené v rohu
postele a má rozšírené zrenice. Stav trvá obyčajne 30 s aţ 3 min. Ráno má dieťa amnéziu. Tieto
stavy môţu prichádzať ojedinele, ale aj kaţdú noc. V EEG sa zisťujú epizódy ostrých al. pomalých
vĺn al. dokonca loţísk ostrých vĺn temporálne al. aj okcicipitálne. Podobajú sa epilepsii a priaznivo
reagujú aj ja hydantoináty (0,05 g večer); niekt. prípady vyústia neskôr do typickej parciálnej
epilepsie. Niekedy sa z p. n. v školskom veku vyvíja somnambulizmus. Istú úlohu pri vzniku
nočného desu má pp. postprandiálna hypoglykémia, kt. nasleduje po postprandiálnej hyperglykémii.
Odporúča sa preto bielkovinová večera (namiesto sacharidovej) a posun večere do neskorších h.
Neurotické nočné desy sa môţu vyskytnúť u detí prestrašených, vystrašených čítaním al. pozeraním
desivých rozprávok ap. V týchto prípado

Z ventury!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parsx

P. thoracica oesophagi – časť paţeráka uloţená v hrudníkovej oblasti, vpredu súvisí s tra-cheou a
perikardom, vzadu s chrbticou.
P. thoracis systamatis autonomici – p. thoracica autonomica.
P. thoracis tracheae – časť priedušnice, kt. leţií vzadu v hornom mediastíne, od horných 4
hrudníkových stavcov ju oddeľuje paţerák.
P. thoracolumbalis systematis nervosi autonomici – p. sympathetica systematis nervosi autonomici.
P. thyropharyngea m. constrictoris pharyngis inferioris – m. thyropharyngeus: časť dolného
konstriktora hltana, odstupuje od štítnej chrupavky.

P. tibiocalcanea lig. medialis – lig. calcaneotibiales, stredná časť povrchových vláken mediálneho
ligamenta členkového kĺbu; hore sa pripája k mediálnemu maleolu tíbie, dole skoro v celej dĺţke na
sustentaculum tali pätovej kosti.
P. tibionavicularis lig. medialis – lig. talotibiale anterius, predná časť povrchových vláken
mediálneho ligamenta členkového kĺbu; hore sa pripája k prednému povrchu mediálneho maleola tíbie
a dole k členkovitej kosti a okraju lig. calcaneonavicularis.
P. tibiotalaris anterior lig. medialis – lig. tabotibiale anterius, hlbšia časť mediálneho väzu
členkového kĺbu; hore sa pripája k mediálnemu maleolu tíbie a dole k mediálnemu povrchu členkovej
kosti.
P. tibiotalaris posterior lig. medialis – lig. talotibiale post., zadná časť povrchových vláken
mediálneho ligamenta členkového kĺbu; hore sa pripája k zadnej časti mediálneho maleola tíbie a dole
k mediálnemu povrchu členkovej kosti.
P. transversa – priečna časť ľavej vetvy pečeňovej v. portae.
P. transversa et alaris m. nasalis – dve časti m. nasalis, transverálna (m. compressor naris,
compressor naris) a alárna (m. dilatator naris, dilatator naris), kt. odstupujú z čeľuste; trans-verzálna
časť odstupuje tesne laterálne od incisura nasalis maxillae, alárna časť pod a mediál-ne od
transverzálnej časti.
P. transversa m. nasalis – partes transvera et alaris m. nasalis.
P. transvrsalis lig. annularis anterioris – retinaculum musculorum extensorum pedis supe-rius.
P. transversaria a. vertebralis – p. cervicalis a. vertebralis, časť a. vertebralis v proc. trans-versalis
horných 6 krčných stavcoch, z kt. vychádzajú miechové a svalové vetvy.
P. triangularis gyri frontalis inferioris – trojuholínková časť lobus frontalis inferior, leţiaca medzi
predou a vzostupnou vetvou sulcus lateralis mozgovej hemisféry ohraničená vpredu pars orbitalis a
vzadu par opercularis.
P. tuberalis adenohypophyseos – p. tuberalis lobi anterioris hypophyseos, p. infundibularis lobi
anterioris hypophyseos, tubulárna časť adenohypofýzy, pozostáva z tenkej vrstvy buniek pokrývajúcej
predný a laterálny povrch infundibula. Sprostredkúva cievne spojenie medzi hypotalamom a
hypofýzou a secernuje niekt. hormóny.
P. tympanica ossis temporalis – bubienková časť spánkovej kosti, zakrivená kostná lamela,
vzniknutá z annulus tympanicus plodu, kt. u dospelého tvorí prednú a dolnú stenu a časť zadnej steny
vonkajšieho zvukovodu .
P. umbilicalis – časť ľavej vetvy pečeňovej v. portae, kt. prebieha od pečeňového hilu k pup-ku.
P. uterina placentae – placenta uterina, maternicová placenta, časť placenty maternicového pôvodu
vzniknutá z decidua basalis.
P. uteri tubae uterinae – proximálna časť vajíčkovodu uloţená v stene maternice.
P. uvealis – zadná časť reticulum trabeculare dúhovkovorohovkového uhla, uloţená medzi sklérou,
vráskovcom a prednou časťou dúhovky.
P. vagalis n. accessorii – radices craniales n. accessorii.
P. vaginalis cervicis – portio vaginalis cervicis.
P. ventralis corporis geniculati lateralis – časť corpus geniculatum laterale, kt. leţí nad ventrálnou
časťou ncl. geniculatum laterale.

P. ventralis ncl. geniculati lateralis – p. dorsalis/ventralis ncl. geniculati lateralis.
P. ventralis corporis geniculati medialis – p. magnocellularis corporis geniculati medialis, časť
mediálneho corpus geniculatum mediale, kt. leţí nad ventrálnou časťou ncl. geniculatum medialis.
P. vertrebralis diaphragmae – pars lumbalis diaphragmatis.
P. ventralis diencephali – ventrálna časť medzimozgu po sulcus hypothalamicus, kt. pozo-stáva z
ventrálneho talamu (subtalamu) a hypotalamu.
P. ventralis pedunculi cerebri – p. anterior pedunculi cerebri.
P. ventralis pontis – p. anterior pontis.
P. vertebralis faciei costalis pulmonis – časť rebrovej plochy pľúc za bočnými stenami stavcových
tiel.
P. vertebralis faciei medialis pulmonis – časť mediálnej (mediastinálnej) plochy pľúc priľah-lá k
chrbtici.
P. vestibularis n. octavi – n. vestibularis, p. vestibularis n. vestibulocochlearis.
P. visceralis fasciae pelvinae – fascia pelvis visceralis.
Parsal® (Midy) – antiflogistikum, analgetikum; →parsalmid.
parsalmid – 5-amino-N-butyl-2-(2-propynyloxy)benzamid, C14H18N2O2, Mr 246,31; antiflogistikum,
analgetikum, inhibuje agregáciu trombocytov, v experimente ovplyvňuje sekréciu ţalúdkovej šťavy
(MY41-6®, Parsal®, Sinovial®).
Parsalmid
®

Parsidol – anticholíenergikum, antiparkinsonikum; →etopropazín.
®

Parsitan – anticholíenergikum, antiparkinsonikum; →etopropazín.
®

Parsol A, MCX, MOX a 1789 (Givaudan) – ultrafialový filter; →oktylmetoxycinamát.
®

Parsotil – anticholínergikum, antiparkinsonikum; →etopropazín.
Parson, Talcott – (1902 – 1979) amer. sociológ. Bol vodca funkcionalistickej školy. Svoju teóriu
sociálnej aktivity vykladá v dielach The Structure of Social Action (1937), Essays in Sociological
Theory, Pure and Applied (1949), The Social System (1951) a i. P. pouţíva metódu štruktúrnofunkčnej analýzy a konštruuje model sociálneho systému, kt. zákl. bunkou je akt vzájomného
pôsobenia abstraktných indivíduií. Zhoda v činnosti týchto indivíduí sa dosahuje osvojením si
všeobecne prijatých noriem a štandardov správania ich premenou na vnútorné motívy činnosti. Ich
prostredníctvom sa plnia úlohy, kt. im predpisuje spoločnosť. Hlavnými, určujúcimi faktormi
správania ľudí podľa P. je normatívno-hodnotová štruktúra spoločenského vedomia. Za
najdôleţitejší znak normálneho stavu sociálneho systému pokladá rovnováhu sociálneho systému a
veľkú pozornosť venuje procesom regulácie a prostriedkom spoločenskej kontroly tohto stavu.
Spoločnosť má pred neţiaducimi konfliktmi, náhlymi zmenami ap. uchrániť najmä činnosť politických
a právnych inštitúcií, reakcie okolia na činy ľudí ap. V novším prácach (Evolučné univerzálie v
spoločnosti, 1964; Spoločnosti. Historická a porovnávacia analýza, 1967) začleňuje do opisu
sociálnych systémov myšlienky evolucionizmu. Zmeny chápe predovšetkým ako vnútornú
diferenciáciu systému, kt. zosilňuje jeho adaptačnú schopnosť, prispôsobivosť, ale nie ako jeho
premenu na iný systém.
Parsonageov-Turnerov syndróm – [Parsonage, M. J., angl. lekár; Turner John W. A., angl.
neurológ] →syndrómy.

pars planitis – granulomatózna uveitída pars plana vráskovca.
pars pro toto – [l.] časť nasmiesto celku; zámena časti za celok, obyčajne ako štylistický prostriedok
zvaný synekdocha (napr. mať vlastnú strechu, t. j. vlastný dom); op. totum pro parte.
parsovanie – [l. pars časť] vetný rozklad.
part. aeq. – skr. l. partes aequales rovnaké časti.
®

Partel (Lilly) – anthelmintikum; →ditiazanínjodid.
partenín

–

-oktahydro- -hydroxy-dimetyl-3-metylénazuleno[4,5-b]-furan-2,9-dión, C15H18O4, Mr 262,31; látka izolovaná z
rastliny Parthenium hysterophorus L., Compositae (je zodpovedná za
alergickú kontaktnú dermatitídu).
Partenín

parteno- – prvá časť zloţených slov z g. parthenos panna.
partenofília – [parthenophilia] sexuálna preferencia mladých dievčat u homosexuálnych ţien.
partenofóbia – [parthenophobia] iracionálny strach z dievčat.
partenogenéza – [parthenogenesis] spôsob rozmnoţovania, pri kt. sa vývoj vajíčka vyvolá inak ako
oplodnením. Podľa spôsobu rozmnoţovania je p. príleţitostná a normálna (embryo sa vyvíja len
týmto spôsobom). Podľa spôsobu určovania pohlavia sa rozoznáva arhenotokia (neoplodnené
vajíčko sa vyvíja partenogeneticky na muţské, oplodnené na ţenské pohlavie), thelytokia (z
neoplodneného vajíčka vznikne ţenské pohlavie) a denterotokia (neoplodnené vajíčko sa vyvíja z
ktoréhokoľvek z oboch pohlaví).
Pri rastlinách sa zjavuje apomixia, pri kt. nový organizmus nevzniká z vajcovej bunky, ale z niekt.
iných okolitých buniek. Tak môţe vzniknúť zárodok rastliny z pomocnej al. proti-stojnej bunky a dáva
tieţ jedince, charakterizované polovičným počtom chromozómov. Inokedy vzniká zárodok rastliny
napr. z vajcovej bunky, v kt. neprebehlo redukčné delenie jadier (meióza), al. z buniek, tvoriacich
obal vajíčka. Má teda diploidný počet chromozómov (tzv. apogamia). Pseudogamia je jav, pri kt. sa
vyvinie zárodok len vtedy, keď sa samičia bunka samčou bunkou len aktivovala a nenastalo
pohlavné spojenie; vyskytuje sa napr. pri citrónovníku.
Podľa cytologických pomerov sa rozlišuje p. generatívna a haploidná (jedince vznikajú z vajcových
buniek, v kt. nastala meiotická redukcia chromozómov), somatická (jedince majú zygotický počet
chromozómov). Mnohé z týchto foriem p. sa môţu ešte ďalej deliť.
Fyziol. sa p. vyskytuje napr. pri včelách, mravcoch, voškách ap. Často sa generácia vzniknutá z
oplodnených vajíčok strieda s generáciou vzniknutou z neoplodnených vajíčok (cyklická p.). Vznik p.
a jej priebeh gen. ovplyvňuje a riadi polygénny systém modifikačných génov. Vo všeobecnosti je p.
spojená so zníţením reprodukčných schopností. P. sa vyuţíva pri fixácii určitého genotypu al.
heterózneho efektu. Umelá p. znamená vyvolanie vývoja vajíčka vonkajším zásahom, napr. zmenou
teploty (morská jeţovka, ţaba), striedaním hypertonických a hypotonických rozt. al. aj mechanickými
podnetmi.
partenokarpia – úkaz, pri kt. niekt. druhy al. odrody rastlín tvoria bez oplodnenia plody, kt. nemajú
semená. Patria sem niekt. odrody jabloní, hrušiek, viniča, banánu, uhoriek, citrónov. P. moţno
-indolyloctovej

-naftyloctovej na bliznu sa začne semenník vyvíjať ako po normálnom oplodnení. P. môţe
zapríčiniť aj hmyz, kt, kladie do semenníka vajíčko (figovník).
partenolid –

R-
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S
S
R*)]-oktahydro-dimetyl-8metylenoxireno-[9,10]-cyklodeka-[1,2-b]-furan-9-(1aH)-ón, C15H20O3, Mr
248,32; seskviterpénový laktón, kt. sa nachádza v rimbabe obecnej a i.
rastlinách, izolovaný z Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.,
Comopsitae.
Partenolid

Partergin® – oxytocikum; →metylergonovín.
Parterol® – dihydrotachysterol.
parthenogenesis, is, f. – [g. parthenos panna + g. genesis vznik] →partenogenéza.
parthenophilia, ae, f. – [g. parthenos panna + g. filiá láska] →partenofília.
parthenophobia, ae, f. – [g. parthenos panna + g. fobos strach] →partenofóbia.
partialis, e – [l.] parciálny, čiastkový, čiastočný.
participácia – [l. participatio] 1. účasť, podiel na dačom; 2. psychol. výraz J. Piageta pre detské
myslenie, keď dieťa ešte neodlišuje vonkajšie udalosti od vnútorných.
participant – [l. participans] účastník.
particula, ae, f. – [l.] čiastočka, častica.
particularismus – [l. particula čiastočka, častica] →partikularizmus.
partikularizmus – [particularismus] 1. psychol. syn. fetišizmus, idolizmus, symbolizmus; 2. sociol.
odstredivé tendencie vo verejnom ţivote; snahy odtrhnúť časti územného celku štátu; snahy o
odtrhnutie al. zdôraznenie časti proti celku.
partikulárny – čiastočný, čiastkový.
®

Partocon (Ferring) – oxytocín.
Partobulin-Inject i. m.® inj. (Institut für Haemoderivate) – ľudský imunoglobulín anti Rh0(D) určený
na aplikáciu ţenám, kt. majú krvnú skupinu Rh0(D) negat., počas gravidity sa nedokázala v ich sére
prítomnosť antiRh0(D) protilátok a porodili deti Rh0(D) al. D pozit.
partogram – grafický záznam priebehu pôrodu s údajmi o veličinách týkajúcich sa pôrodu, srdcových
oziev plodu, šírky ústia maternice a i.
parts per million – angl. skr. ppm: 1 diel na milión, jednotka koncentrácie pouţívaná
v angloamerickej literatúre. Analogická jednotka parts per billion, skr. ppb: 1 diel na miliardu; môţe
sa týkať hmotnostného al. objemového zlomku al. počtu molekúl. Udáva sa tak napr. max. prípustná
koncentrácia škodlivín vo vzduchu ap.
®

Partrex (Pharmed) – antibiotikum; →tetracyklín.
partricín – komplex heptaénových makrolidových antibiotík produkovaný kultúrou Strepto-myces
aureofaciens NRRL 3878; pozostáva zo zmesi 2
polyénových štruktúrne a účinkami veľmi
®
podobných látok (1:1); →mepartricín (Ayfactin ,
®
SPA-2132 ).
Partricín

Partricín A – C59H86N2O19, zelenoţltý prášok.
Partricín B – C58H84N2O19 . 2H2O, hnedavoţltý prášok.

parturícia – [parturitio] proces pôvodu ţivorodých (viviparných) ţivočíchov.
parturiometer – [parturio- + g. metron miera] zariadenie na meranie expulzívnej sily maternice.
partus, us, m. – [l.] →pôrod; post partum – skr. p.p., po pôrode, sub partu – počas pôrodu.
Partus aggripinus – pôrod nohami.
Partus arteficialis – p. inducens.
Partus atonicus – pôrod predĺţený následkom atónie maternice.
Partus complicatus – komplikovaný pôrod, pri kt. ide o cefalocervikáolny nepomer, krvácanie al.
iné komplikácie.
Partus conduplicato corpore – pôrod so zdvojeným telom.
Partus difficilis – ťaţký pôrod.
Partus immaturus – predčasný pôrod, pôrod plôdu nechopného ţiť.
Partus inducens – p. arteficialis, indukovaný, umelý pôrod.
Partus instrumentalis – pôrod, pri kt. sa pouţili prístroje uľahčujúce pôrod.
Partus maturus – od začiatku 39. do 42. týţd. gravidity. Priemerná dĺţka trvania gravidity je 282 d
od ostatnej menštruácie a 269 d od oplodzujúcej súloţe.
Partus per vias naturales – pôrod prirodzenými cestami.
Partus praecipitatus – veľmi rýchly, chvatný pôrod.
Partus praematurus – predčasný pôrod, medzi 20.–37. týţd. gravidity; vyskytuje sa v ~ 7 %.
Partus praematurus habitualis – predčasný pôrod v posledných 3 po sebe nasledujúcich graviditách v pribliţne tom istom štádiu vývoja a pred ukončením gravidity.
Partus posmaturus – pôrod > 2 týţd. po očakávanom termíne.
Partus postterminalis – p. serotnius, od začiatku 43. týţd. gravidity, vyskytuje sa 1 – 6 %.
Partus prolongatus – predĺţený pôrod (> 18 h).
Partus retardatus – p. serotinus, oneskorený pôrod.
Partus serotinus – p. retardatus.
Partus siccus – pôrod nasucho, po predčasnom odtečení plodovej vody.
Partus spontaneus – samovoľný pôrod.
®

Partusisten inj. (Boehringer Ingelheim; Zdravlje) – Fenoterli hydrobromatum 0,5 mg v 1 amp. 10 ml,
-sympatikomimetikum, vyvoláva útlm aktivity maternice;
→fenoterolhydrobromid.
part. vic. – skr. l. partitis vicibus v rozdelených dávkach.
parum – [l.] málo.

paruman spanilý →Chamaemelum nobile.
parumanček →astrovité.
paruria, ae, f. – [para- + g. úron moč + -ia stav] parúria, porucha močenia al. abnormalita moču.
parvachón – parvaquonum; parvakvón, 2-cyklohexyl-3-hydroxy-1,4-naftalendión, C16H16O3, Mr
®
®
256,30; antiprotozoikum účinné proti theleriám (BW 993C , Clexon ).

Parvachón

®

Parvex (Upjohn) – anthelmintikum; →pikadex.
parvicellularis, e – [l. parvus + l. cellula bunka] malobunkový.
parvobaktérie – [l. parvus malý + baktérie] historický súborný názov baktérií rodu Brucella.
Parvolex® (Duncan, Flockhart) – cholínergikum; →acetylcholínchlorid.
parvolín – toxická kvapalina jantárovej farby z rozkladajúceho sa rybacieho al. konského mäsa.
Parvoviridae – čeľaď malých vírusov s Ø ~ 18–26 nm, 32 kapsomér, kt. obsahujú jednovláknovú DNA
so 7 génmi, majú kubickú symetriu kapsidy a sú bez obalu. Ľudský parvovírus B 19 vyvoláva piatu
chorobu (→megalerythema infectiosum). Vyvoláva hydrops fetalis, spon-tánnymi potratmi a
odmuretím plodu, artropatie a vaskulopatie. Predpokladá sa, ţe vyvoláva aj aplastické krízy pri
kosáčikovej anémii. Prenáša sa orálno-fekálnou cestou. Patria sem tri rody: 1. Densovirus (postihuje
hmyz); 2. →Parvovirus; 3. Dependovirus – zahrňuje adeno-asociované vírusy (skupina AAV,
satelitné vírusy), kt. vyuţívajú na svoju replikáciu pomocné funkcie adenovírusov a herpesvírusov
rozmnoţujúcich sa v bunke. Sem patrí pp. pôvodca erythema infectiosum acutum.
Do tejto čeľade patria aj zvieracie a hmyzie parvovíry, kt. sú schopné samostatne replikácie
a dependovírusy (adenovirus-associated viruses, AAV), adenovírusové satelity, schopné sa mnoţiť
len v prítomnosti adenovírusov al. niekt. herpetických vírusov, kt. im slúţia ako pomocné vírusy
(helper viruses).
parvoviróza – infekcia parvovírusom. R. 1984 sa zistila jeho etiologická súvislosť p. typu B 19 s
erythema infectiosum, hydrops fetalis, spontánnymi potratmi a odumretím plodu a r. 1985 s niekt.
artropatiami a vaskulopatiami. Beţne sa prenáša vzdušnou cestou, ale vzhľadom na intenzívnu
virémiu je moţný aj parenterálny prenos, najmä pri transfúzii infikovanej krvi. Prvý týţd. po infekcii
vzniká vysoká virémia trvajúca ~ 1 týţd. IgM protilátky sa v sére zvyšujú 10. – 13. týţd. po infekcii a
krátko potom aj IgG. Koncentrácia IgM dosahuje vrchol po 30 – 60 d a potom pomaly klesá. Vysoké
titry IgG pretrvávajú roky.
Parvovírus – rod vírusov z čeľade Parvoviridae, kt. infikujú človeka a zvieratá. Rozmnoţujú sa
aktívne v jadrách, a to vo fáze S. Prenášajú sa transplacentárne al. vektormi. Vyvoláva väčšinou
latentné inaparentné, pri zvieratách niekedy letálne infekcie. Zvieracie patogény zahrňujú vírus
panleukémie mačiek, psí, hovädzí, husí, opičí, vírus aleutskej opičej choroby a rozličné murínne
parvovírusy, napr. Kilhamov vírus.
Ľudský p. B 19 objavil r. 1976 v Anglicku Cossart pri skríningovom vyšetrení krví na vírus hepatitídy B
a označil ho podľa kódového čísla séra, v kt. sa zistil. Sem patrí norwalský agens a príbuzné izoláty
(grófstva Motgomery, hawajský, ditchlingský, sapporský, otofucký agens). V zimných mesiacoch môţu
vyvolávať gastroenteritídy u detí školského veku, väčšinou endemické a krátkotrvajúce (2 d).

P. B 19 je jednotný DNA-vírus. Vzdoruje tukovým rozpúšťadlám a teplote 60 °C Najlepšie sa mnoţí v
rýchlo sa deliacich bunkách, v jadrách kt. tvorí inklúzie. Pattison a spol. (1981) dokázali tento vírus v
sére dieťaťa s aplastickou krízou pri kosáčikovej anémii.
parvulus, i, m. – [l.] maličký, veľmi malý.
parvus, a, um – malý, drobný.
pary – vapores; →para.
Paryphostomum – rod parazitov podobných Echistoma.
Parzate® (Du Pont) – fungicídum; →zineb.
Parzone® (Mallincrodt) – dihydrokodeín.
PAS – 1. skr. angl. p-aminosalicylic acid kys. p-aminosalicylová; 2. skr. angl. periodic acid -Schiff,
reakcia kys. perjódovou podľa Schiffa; Hotchkissova →metóda.
Pasaden® (Homburg) – sedatívum; →homofenazín.
Pasalin® (Takeda) – analgetikum, antiflogistikum; →difenamizol.
Pasalon® a Pasalon-Rakeet® (Bayer) – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
pásavcovité – Dasypodidae; →slabozubce.
pásavec – cicavec s rohovinovým pancierom, ţije len v Juţnej a Severnej Amerike. Pancier je zloţený
z platničiek usporiadaných do pásov. Ţiví sa mravcami a hmyzom, niekedy aj rastlinami. Známy je
pásavec obrovský a pásavec deväťpásy; →slabozubce.
pásavka zemiaková →Leptinotarsa decemlineata.
pasáţ – [franc. passage prechod, prejazd] 1. biol. zámerné prenesenie baktérií z jedného zvieraťa na
iné; 2. postup (napr. črevného obsahu); 3. súvislý úryvok textu, reči ap.
PAS-C® (Hellwig) – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
PAS VUAB® subs. (Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací) – Natrii aminosalicylas (natrium paminosalicylicum) 12 g sterilnej substancie na prípravu inj. rozt.; tuberkulo-statikum; kys. paminosalicylová.
Pascal – vyšší programovací jazyk, kt. sa pouţíva na programovanie numerických a technic-kých
úloh.
pascal – [Pascal, Blaise, 1623 – 1662, franc. matematik a fyzik] jednotka tlaku v sústave SI, symbol
Pa; zodpovedá sile 1 newtona pôsobiaceho na m2; 1 Torr (mm Hg) = 1,333 kPa.
Pascal, Blaise – (1623 – 1662) franc. matematik, fyzik a filozof. V matematike sa zaoberal výpočtom
binomických koeficientov (Pascalov trojuholník), kuţelosečkami a i. P. je jeden zo zakladateľov teórie
pravdepodobnosti. Vo fyz. skúmal hydrostatický (Pascalov paradox) a ba-rometrický tlak. Filozoficky
kolísal medzi racionalistickou vedeckou kritickosťou a nábo-ţenským mysticizmom. V Listoch proti
jezuitom (1656) podrobil kritike jezuitov. Jeho učenie o indukcii a dedukcii, o druhoch pravdivého
poznania a i. boli pokračovaním Descartovho učenia o metóde a ovplyvnili logiku Port-Royalu (ţenský
kláštor pri Paríţi, centrum osvietenstva, kde P. pôsobil). Jeho hlavné filozofické dielo Myšlienky vyšlo
po jeho smrti r. 1669.
Pascalov hydrostatický paradox – [Pascal, Blaise, 1623 – 1662, franc. matematik a fyzik] celkový
tlak kvapaliny na vodorovné dno nádoby nezávisí od mnoţstva kvapaliny v nádobe a je pri rovnako
veľkých dnách nádob rôzneho tvaru rovnaký, keď stojí daná kvapalina v ná-dobách rovnako vysoko.
Celkový tlak na dno sa rovná súčinu plošného obsahu dna a hydro-statického tlaku.

Pascalov zákon – [Pascal, Blaise, 1623 – 1662, franc. matematik a fyzik] →zákony.
Pascorbic® (Hellwig) – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Pasetocin® (Kyowa) – antibiotikum; →amoxicilín.
PASG – skr. angl. pneumatic antishock garment pneumatický protišokový odev.
Paschenove telieska – [Paschen, Enrique, 1860 – 1936, nem. patológ] →telieska.
Pasid® – tuberkulostatikum; →kys. p-aminosalicylová.
pásikovanie – metóda diferenciácie chromozómov a dg. ich štruktúrnych anomálií. Princíp p. spočíva
v tom, ţe určité látky majú špecifickú afinitu k určitým úsekom chromozómov. Jestvujú 1. C-farbiace
metódy (dokazuje sa nimi konštitutívny heterochromatín, C – centromérický heterochromatín) a nimi
utvorené C-pásiky; 2. G-farbiace metódy (farbenie pomocou zmesi Giemsovho farbiva po denaturácii
chromozómov rozt. trypsínu); 3. R-farbiaca metóda (R – reverse opačný), kt. sa farbia opačne ako
pásiky získané G-metódou; 4. Q-farbiace metódy – fluorescenčné metódy zaloţené na tom, ţe niekt.
fluoreskujúce látky, ako je chinakridíndihydrochlorid a i. akridínové deriváty majú špecifickú afinitu k
niekt. úsekom chromozómov); na takto sfarbených chromozómoch moţno pozorovať v prechádzajúcom UV svetle vo fluorescenčnom mikroskope rozdielne intenzívne a rozlične lokalizované
fluoreskovanie týchto častí; tak moţno dokázať prítomnosť chromatínového materiálu chromozomu Y
aj v jadrách buniek nachádzajúcich sa v intermitotickej fáze.
Spôsob označovania chromozómových pásikov navrhla →Paríţska konferencia (1971). Uvádza sa
číslo chromozómu, symbol pre rameno (p – krátke, q – dlhé), číslo vlastného pásika, napr. 1p33
znamená chromozóm č. 1, krátke rameno, oblasť 3, pásik 3.
pasiniazid – mono(4-amino-2-hydroxybenzoát hydrazidu kys. 4-pyridínkarboxylovej, C13H14-N4O4,
Mr 290,27; tuberkulostatikum (GEWO 399®, Anazid®, Dipasic®, Paraniazide®).
Pasiniazid
Pasiniho syndróm – [Pasini, Augustin, tal. dermatológ] →syndrómy.
Pasiniho-Pieriniho syndróm – [Passini, Augustin, tal. dermatológ; Pierini Luigi, argent. dermatológ]
→syndrómy.
pasívny – [passivus] trpny, nespontánny, neaktívny.
Paskalium® (Glenwood) – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Paskate® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Pasmed Sodium® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Pasmicina® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
pásmo – l. zona; pásmový – l. zonalis.
Pasmus® (Daiichi) – antispazmodikum; →flopropión.
Pasnodia® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Pasolac® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Pasolind® – analgetikum, antipyretikum; →acetaminofén.
Pasolind N® (Stada) – analgetikum, antipyretikum; →kyselina p-aminosalicylová.
pásomnica zhubná – mechoţil, →Echinococcus granulosus.

pásomnice →Cestoidea.
PAS sodium dihydrate® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
Pasovoyovcov syndróm – [Passovoy – meno rodiny, v kt. sa anomália prvýkrát opísala]
→syndrómy.
paspalín P →cytochalazíny.
paspalizmus – intoxikácia následkom poţitia semien indickej rastliny Paspalum scrobicula-tum.
Paspertin® inj., sir., supp., tbl. a Paspertin 10® inj. (Kali-Chemie) – Metoclopramidum hydrochloridum 5 al. 10 mg v 1 ml. rozt., resp. 5 mg v 5 ml. sirupu, 10 mg + 10 mg Polido-canolum v 1
čapíku, 10 mg v 1 tbl.; periférny antagonista dopamínu, antiemetikum, prokine-tikum;
→metoklopropamid.
Pasqualiniho syndróm – [Pasqualini, Rodolfo Q., *1909, argent. internista a endokrinológ]
endokrinné poruchy semenníkov: eunuchoidný vzrast, vysoký hlas, obezita, slabé ochlpenie. V
semenníkoch je zníţené mnoţstvo Leydigových buniek, plodnosť je však zachovaná.
Passavantova brázda – [Pasavant, Philip Gustav, 1815 – 1893, nem. chirurg] horizontálna brázda, kt.
sa zjavuje na zadnej stene hltana počas hltania, následkom kontrakcie palatofaryn-gového sfinkteru; u
osôb s palatoschízou sa zjavuje počas hovoru.
Passer domesticus Linné – vrabec domový, vták z čeľade vrabcovitých (Passeridae) z radu
spevavcov (Passeriformes). Dosahuje veľkosť 15 cm. Je to náš najobyčajnejší spevavec. Zafarbenie
má sivohnedé, na vrchnej časti tela škvrnité. Samec má sivú „čiapočku“ a čierny „podbradník“. Ţije
v Európe, Ázii a sev. Afrike. Obýva dvory a záhrady. Ţiví sa rastlinnými časťami, menej hmyzom.
Passer montanus – vrabec poľný, zafarbením pripomína vrabca domového (P. domesticus), ale
„čiapočku“ má hnedú a na líci má čiernu škvrnu.
Passeres – spevavce, najväčší rad vtákov. Zahrňuje počtom asi 5000 druhov polovicu všetké-ho
známeho vtáctva na Zemi. Majú rozmanitý tvar, farby i prejav. Zobák majú obyčajne upravený podľa
druhu potravy. Na nohách jeden prst smeruje dozadu, holeň je ope-rená, behák pokrývajú rohovinové
doštičky. Majú vyvinutý hlasový ústroj, spievajú zväčša samce. Sú krmivé. Do podradu opravdiví
speváci (Oscines) patrí trsteniarik bahenný (Acrocephalus palustris), asi 13 cm dlhý, nenápadne
hnedozeleno zafarbený spevák. Ţije skoro v celej stred. A juţ. Europe, priľahlej Ázii a severozáp.
Afrike. Hniezdi v tŕstí, kde si stavia zaujímavé košíčkovité hniezdočko. Ţiví sa hmyzom. Z Európy
odlieta na zimu do stred. Afriky. Skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe) je asi 14 cm dlhý, navrchu sivý,
naspodku bielohrdzavý. Koniec chvosta, krídla a pásik cez oko má čierny, trtáč čisto biely. Obýva
takmer celú Európu, Stred. a sev. Áziu a sev. Afriku. Hniezdi v zemných al. skalných dierach a ţiví sa
hmyzom. Zimuje na juhu.
Rad Passeres má veľa čeľadí, najznámejšie sú: brhlíkovité (→Sittidae), drozdovité (→Turdi-dae),
chochláčovité (→Bombycillidae), krkavcovité (→Corvidae), lastovičníkovité (→Hi-rundinidae),
muchárikovité (→Muscicapidae), orieškovité (→Troglodytidae), penicovité (→Sylviidae), pinkovité
(→Fringillidae), pletiarikovité (→Ploceidae), strakošovité (→Lanii-dae), strnádkovité (→Emberizidae),
sýkorkovité (→Paridae), škorcovité (→Sturnidae), škov-ránkovité (→Alaudidae), trasochvostovité
(→Motacillidae), vlhovité (→Oriolidae) a vodná-rovité (→Cinclidae).
Passeriformes – vrabcotvaré, rad vtákov. Zahrňuje 128 druhov.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikácia vrabcotvarých (Passeriformes)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Čeľaď
Druh
Čeľaď
Druh
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Brhlíkovité
Drozdovité

Chochlačovité
Kôrovníkovité
Krkavcovité

Kúdelníčkovité
Lastovičkovité

Mlynárkovité
Muchárikovité

Orieškovité
Penicovité

Brhlík lesný
Murárik červenokrídly
Drozd červenkastý
Drozd čierny
Drozd čvíkotavý
Drozd kolohrivý
Drozd plavý
Drozd trkotavý
Pŕhľavár červenkastý
Pŕhľavár čiernohlavý
Skaliar modrý
Skaliar okrový
Skaliarik sivý
Slávik červienka
Slávik krovinový
Slávik modrák
Slávik trnavý
Ţltochvost domový
Ţltochvost lesný
Chocholáč severský
Kôrovník dlhoprstý
Kôrovník krátkoprstý
Čavka ţltozobá
Havran poľný
Kavka tmavá
Krkavec čierny
Orešnica perlovaná
Sojka škriekavá
Sojka zlovestná
Straka čiernozobá
Vrana túlavá
Kúdelníčka luţná
Belorítka domová
Brehuľa hnedá
Lastovička domová
Mlynárka dlhochvostá
Muchár sivý
Muchárik bielokrký
Muchárik červenohrdlý
Muchárik čiernohlavý
Oriešok hnedý
Kolibkárik
Kolibkárik čipčavý
Kolibkárik horský
Kolibkárik spevavý
Kolibkárik sýkavý
Kolibkárik zelený
Kolibkárik ţltkastotemenný
Králiček ohnivohlavý
Králiček zlatohlavý
Králiček ţltohlavý
Penica čiernohlavá
Penica hnedokrídla

Pinkovité

Pletiarkovité

Strakošovité

Strnádkovité

Sýkorkovité

Penica jarabá
Penica popolavá
Penica slávikovitá
Sedmohlások bledý
Sedmohlások hájový
Svrčiak riečny
Svrčiak slávikovitý
Svrčiak zelenkavý
Trsteniarik bahenný
Trsteniarik krvinný
Trsteniarik pásikový
Trsteniarik škriekavý
Trsteniarik spevavý
Trsteniarik tararyškový
Trsteniarik vodný
Červenák karmínový
Glezg hrubozobý
Hýľ lesný
Kanárik záhradný
Krivonos bielokrídly
Krivonos smrekový
Pinka lesná
Pinka severská
Smrečiar krivonosý
Stehlík belavý
Stehlík čečetavý
Stehlík číţavý
Stehlík horský
Stehlík konopiar
Stehlík pestrý
Stehlík zelený
Snehárka vrchovská
Vrabec domový
Vrabec poľný
Strakoš červenochrbtý
Strakoš červenohlavý
Strakoš kolesár
Strakoš sivý
Strnádka ciava
Strnádka čiernohlavá
Strnádka lúčna
Strnádka severská
Strnádka sneţná
Strnádka trsťová
Strnádka záhradná
Strnádka ţltá
Sýkorka belasá
Sýkorka chochlatá
Sýkorka čiernohlavá
Sýkorka lazúrová
Sýkorka lesklohlavá
Sýkorka uhliarka
Sýkorka veľká

Škorcovité
Škovránkovité

Timáliovité

Škorec leský
Škorec ruţový
Pipíška chochlatá
Škovránok krátkoprstý
Škovránok poľný
Škovránok stromový
Škovránok ušatý
Fúzatka trsťová

Trasochvostovité Ľabtuška červenohrdlá
Ľabtuška lesná
Ľabtuška lúčna
Ľabtuška poľná
Ľabtuška vrchovská
Vlhovité
Vlha hájová
Vodnárovité
Vodnár potočný
Vrchárikovité
Vrchárka červenkavá
Vrchárka modrá
Vrchárka okrová

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Passiflora incarnata L. (Passifloraceae) – mučenka pleťová. Droga: Herba passiflorae. Obsahuje
indolové alkaloidy, ako je harmán (syn. 3-metylkarbolín, pasiflorín), harmín (0,05 %), harmol a
flavónové glykozidy saponarín, saponaretín, vitexín, ako ja pektín, katechol a i. Droga má sedatívne,
hypnotické a spazmolytické účinky. Sedatívny účinok sa pripisuje harmánu a flavonoidom. Droga má
nevýznamný hypotenzívny účinok. Podáva sa pri neur-asténii, predráţdenosti, hypertonickohyperkinetických sy., pri nespavosti, palpitáciách neurotického pôvodu a bolestiach hlavy spojených s
duševným vypätím a exhausciou. Na prípravu záparu sa pouţíva 2 g al. 1 polievková lyţica drogy na
šálku vody a uţíva sa 2 – 3-krát/d. Extractum passiflorae fluidum sa uţíva v dávke 0,15 – 0,30 g/d,
Tct. passiflorae v dáv-ke 0,5 – 1 g/d. Droga sa najčastejšie kombinuje s Radix valerianae, Strobilus
lupuli, Herba hyperici, Herba melissae, Flos crataegi a i. Toxické účinky nie sú známe.
Odvodené prípravy – Folium passiflorae, Flos passiflorae, Extractum passiflorae fluidum, Tinctura
passiflorae; Novo Passit®.
Passifloraceae – mučenkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, popínavých krov a bylín s úponkami
a so striedavými listami. Obojpohlavné al. po redukcii jednopohlavné a pravi-delné kvety sú
päťpočetné. Kalich a koruna utvárajú kvetnú čiašku, na okraji kt. sú farebné brvy (,,koruna“). Plodom
je tobolka al. bobuľa. Rastú v trópoch a subtrópoch Ameriky a Afri-ky (12 rodov, 600 druhov).
Mučenka belasá (Passiflora coerulea) je izbová okrasná rastlina. Iné druhy rodu mučenka poskytujú
chutné ovocie (granadila), napr. mučenka jedná (Passiflo-ra edulis).
passiflorin – syn. →harmán.
passio, onis, f. – [l.] bolesť, utrpenie.
passivus, a, um – [l.] pasívny, tŕpny.
Passodico® – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová .
Passowov syndróm – [Passov, C. Adolf von, *1859, nem. lekár] →syndrómy.
pasta, ae, f. – [l.] hustá, plasticky deformovateľná, cestovitá forma lieku. Ide o suspenzné al.
suspenznoemulzné prípravky určené na aplikáciu na koţu al. sliznicu. Obsahujú > 25 % tuhého
práškového liečiva, najmä oxidu zinočnatého, mastenca a škrobu. Podľa charakteru základu sa
rozlišujú oleopasty, hydropasty, oleokrémové a hydrokrémové p. a makrogolo-pasty. Známa je
zinková p., kt. obsahuje vo vazelíne (50 %) oxid zinočnatý a mastenec (po 25 %). Oxid zinočnatý má
adstringentné a protizápalové účinky, jeho obsah kolíše medzi 15 a 25 %.
Pasta Schmieden MVM® – Bismuthi subgallas 17 g + Zinci oxidum 20 g + Tritici amylum 20 g +
Helianthi oleum 18 g + Adeps lanae 18,7 g + Aqua purificata sterilisata 6,3 g v 100 g pasty;
hydrofóbna pasta tuhšej konzistencie.
Pasta zinci oxydati Léčiva® – Zinci oxidum 25 g + Tritici amylum 25 g + Vaselinum flavum 50 g v
100 g pasty; indiferentná hydrofóbna polotuhá pasta. Dermatologické externum s obsahom 50 %
prachových častíc oxidu zinočnatého a pšeničného škrobu v ţltej vazelíne. Pouţíva sa ako masťový
základ na prípravu extern al. bez účinných látok na podpornú th. pri vírusových a mikróbiových
koţných chorobách a na zlepšenie hojivých procesov na koţi. Kontraindikáciou sú mokvavé ekzémy.
Pastaron® (Sato) – diuretikum; →močovina.
pasterizácia – [Pasteur, Louis, 1822 – 1895, franc. chemik a mikrobiológ] zníţenie počtu mikróbov vo
výrobkoch podliehajúcich zmenám pôsobením tepla. Pri opatrnom ohriatí výrob-kov sa v nich pri 100
°C ničia vegetatívne formy mikroorganizmov a výrazne sa tak zvýši trvanlivosť produktu.
Pasteur, Louis – (1822 Dole –1895 Villeneuve-l,Etang pri Paríţi) franc. chemik a mikrobio-lóg. Po
ukončení štúdia (1847) pôsobil v Štrasburgu, Lille a Paríţi. R. 1888 sa stal riaditeľom paríţskeho

ústavu, kt. zaloţil. Pri pokusoch s kvasením narazil na anaeróbne mikroorganizmy, kt. sa bez prístupu
vzduchu rozmnoţujú a vyvolávajú kvasný proces. Na Études scientifiques (Vedecké štúdie, obdoba
prírodovedeckej fakulty) na paríţskej École normale supérior objavil baktérie kys. maslovej.
Rozmnoţovali sa priečnym delením, preto ich nazval štiepne huby. Neprodukovali kys. mliečnu ale
kys. maslovú. Vzdušný kyslík ich usmrcoval, a tým prerušo-val proces kvasenia.
V článku Mémoire su la fermentation appellée lactique (O mliečnom kvasení, 1857) poukázal na to, ţe
premena cukru na kys. mliečnu závisí od ţivých kvasiniek Tým vyvrátil teóriu Josepha Louisa GayLussaca a Justusa von Liebiga (1842), podľa kt. kvasenie a rozklad vyvolávajú mŕtve fermenty v org.
hmote, ako aj teóriu o samoplodení. Nadviazal pritom na práce Theodora Schwanna (1839). P.
dokázal, ţe ani mikróby nevznikajú z neţivej hmoty, ale do čistých látok sa dostávajú zvonku. Z toho
odvodil teóriu o pôvode infekčných chorôb a stal sa priekopníkom antisepsy. V práci O chorobách vína
(1863) dokázal, ţe všadeprítomná octová huba produkuje octové kvasinky, a tým narúša vznik a
udrţanie vína. Analogické štúdie k Chorobám piva dokončil r. 1876. Pasteur dokázal, ţe 1-min
zohriatie vína na 69 – 75 °C zabraňuje neskoršiemu rozkladu. Objavil tak princíp →pasterizácie.
R. 1870 objavil pôvodcov chorôb priadky morušovej (Pebrine a Flacherie), a tak zachránil existenčne
ohrozený hodvábnický priemysel v Lyone. Veľký význam pre med. mal objav pôvodcu slezinovej sneti
(1877). Skúmal aj pôvodcu slepačej cholery (1880) a vyvinul proti nemu, ako aj proti pôvodcovi
slezinovej sneti vakcínu z oslabených baktérií. Významné sú aj jeho práce o optickej aktivite org. látok,
najmä kys. hroznovej. Veľký význam malo ochranné očkovanie proti besnote a antraxu. P. je
zakladateľom bakteriológie. Ako 54-r. utrpel iktus.
Pasteurella, ae, f. – [Pasteur, Louis, 1822 – 1895, franc. chemik a mikrobiológ] pasteurela, rod
gramnegat. fakultatívne anaeróbnych drobných paličkovitých mikróbov z čeľade Pasteurellaceae. Sú
beţnými obyvateľmi dýchacích ciest domácich i divých zvierat.
Pasteurella multocida – je drobná opuzdrená, bipolárne sa farbiaca gramnegat. palička. Vyskytuje sa
jednotlivo, v pároch al. v zhlukoch. Netvoria spóry a nemá bičíky. Ako fakultatívne anaeróbna palička
rastie dobre na beţných pôdach. Vyrastá v M-, S- i R-fáze. Puzdro pasteurel tvorí kys. hyalurónová,
kým vo fáze S je puzdro polysacharidové. Kmene vo fáze R sú avirulentné. Virulencia kmeňov vo fáze
M je niţši ako kmeňov vo fáze S. Podľa kmeňov vo fáze S ich moţno rozdeliť na 4 sérotypy, A, B, D a
E. Pôvodne piaty séroptyp C sa vyradil. Veľkosť kolónií sa pohybuje od 1 do 2 mm. Pre P. multocida je
charakteristický zápach pripomínajúci spálené vlasy. P. multocida je nehemolytická. Na Endovej a
McConkeyove pôde rastie zle. Sacharolytická aktivita je necharakteristická. P. multocida je katalázaa oxidázapozit. Tvorí indol a sírovodík.
P. multocida vyvoláva hemoragickú septikémiu zvierat, u človeka koţné, respiračné al. diseminované
formy. Vstupnou bránou pri koţnej forme je koţa poranená pohryznutím al. poškriabaním zvieraťom.
Ide o silne bolestivé postihnutie mäkkých tkanív so slabou reakciou regionálnych uzlín, kt. sa hoja
veľmi pomaly. Respiračná forma prebieha u starších a osla-bených osôb ako bronchitída al.
pneumónia. Diseminovaná forma sa rozvinie po invázii pasterel do krvného riečiska za vzniku
peritonitídy, pyelonefritídy, abscesov mozgu a endo-karditídy. Pasteurely prenikajú placentou a
vyvolávajú intrauterinné infekcie plodu.
Dg. – izolácia je moţná zo sekrétu z rany, spúta, krvi a i. materiálov odobratých podľa lokalizácie
procesu. Kultivujú sa na krvnom agare so zvýšenou tenziou CO2. V identifikácii pomôţe
mikroskopický dôkaz gramnegat. paličiek a dôkaz ich biochemickej aktivity.
Th. – liekom voľby je penicilín. P. multocida je citlivá aj na chloramfenikol a tetracyklín.
Pasteurella pestis – pôvodca čierneho →moru.

Pasteurella tularensis – pôvodca →tularémie.
Pasteurellaceae – čeľaď drobných gramnegat. paličiek; v starších klasifikačných systémoch sa niekt.
rody zaraďovali do čeľade Brucellaceae. Sú to pleomorfné, niekedy vláknité paličky, kultivačne sú
náročné, aeróbne al. fakultatívne anaeróbne. Patria sem rody →Pasteurella, →Haemophilus a
→Actinobacillus.
pasteurellosis, is, f. – [Pasteur, Louis, 1822 – 1895, franc. chemik a mikrobiológ] pasteure-lóza,
choroba vyvolaná pasteurelami.
pasteur(is)atio, onis, f. – [Pasteur, Louis, 1822 – 1895, franc. chemik a mikrobiológ] paste-rizácia,
spôsob ničenia choroboplodných zárodkov v potravinách teplom.
Pasteurov efekt – [Pasteur, Louis, 1822–1895, franc. chemik a mikrobiológ] →efekty.
pastierska kapsička – Capsella bursa-pastoris; →Brassicaceae.
pastilky – pastilli, trochisci, kusová lieková forma, okrúhle, oválne al. inak formované tbl. Pripravovali
sa z plastu tvoreného liečivom, arabskou gumou, koreňom a extraktom zo sladkého drievka, cukrom,
tragantom, liehom, vodou, medom, kt. sa vyvaľkala na vrstvu určitej hrúbky a z nej sa p. vypichovali al.
formovali rozkrájaním. Potom sa sušili pri teplote < 40 °C. V anglosaských kraijinách sa p. (medicated
lozenges) vyrábajú z hmoty, kt. základom je škrobový hydrolyzát, škrobový sirup. V súčasnosti sú p. u
nás neobvyklé.
pastillus, i, m. – [l.] pastilky.
Pastinaca sativa – pastrnák siaty.
Pastiov príznak – [Pastia, Chessec, *1878, rum. lekár] →príznaky.
pastosus, a, um – [l.. pasta cesto] pastózny, cestovitý, odutý.
pastrnák siaty – Pastinaca sativa, Daucaceae.
Pasura Calcium® (Dorsey) – tuberkulostatikum; →kyselina p-aminosalicylová.
pasýkorkovité →Paradoxornithidae.
PAT – skr. angl. paroxysmal atrial tachycardia paroxyzmálna predsieňová tachykardia.
Patauov syndróm – [Patau, Klaus, amer. genetik 20. stor. nem. pôvodu pôsobiaci v Madiso-ne]
→syndrómy.
patefactio, onis, f. – [l. patefacere nechať otvorené] operácia, pri kt. zachováva otvor.
patella, ae, f. – [l.] jabĺčko, najväčšia sezamská kostička v šľache štvrohlavého svalu. Okrúhla kosť,
vybiehajúca distálne do prihroteného apex patellae, kým proximálne má širšiu basis patellae.
Ventrálna plocha je mierne drsná, dorzálna plocha je pozdĺţnou hranou rozde-lená na 2 fazety, z kt.
fibulová je širšia. Dorzálna plocha je povlečená hrubou chrupavkou a je privrátená do dutiny
kolenového kĺbu. P. prekrýva úponová šľacha m. quadriceps femoris a závisí od rozvoja tohto svalu.
Začiatok osifikácie p. je časovo variabilný, často spadá uţ do 3. r.; v 5. roku je uţ vţdy dosť veľké
osifikačné jadro. Toto jadro nebýva pri rtg vyšetrení vo frontálnej projekcii zreteľné a vţdy treba
zhotoviť bočnú projekciu. Niekedy sa zjavuje vo vonkajšom hornom kvadrante chrupkovej p.
samostatné osifikačné jadro, kt. sa môţe zriedka udrţať ako samostatná kosť (patellula al. p.
bipartita).
Patella alta – abnormálne vysoko uloţená patela s Insallovým-Salvatiho pomerom > 1,2.
Patella bipartita – jabĺčko rozdelené na 2 časti.

Patella cubiti – anomálna sézamoidná kosť, kt. sa vyskytuje sa niekedy nad extenzorovým povrchom
lakťovej kosti.
Patella partita – jabĺčko rozdelené na dve al. viac častí.
Patella tripartita – jabĺčko rozdelená na tri časti.
patellaris, e – [l. patella jabĺčko] patelový, jabĺčkový.
patellectomia, ae, f. – [l. patella jabĺčko + g. ektomé odstránenie] patelektómia, vybratie jabĺčka.
patelliformis, e – [l. patella jabĺčko + l. forma tvar] pateliformný, tvaru jabĺčka.
patellofemoralis, e – [l. patella jabĺčko + l. femur stehnová kosť] patelofemorálny, týkajúci sa jabĺčka
a stehnovej kosti.
Patellova choroba – [Patella, Vincenzo, 1856 – 1928, tal. lekár] stenóza pyloru pri tbc. následkom
fibrózy.
patens, entis – [l.] otvorený.
Patentex Oval N® supp. vag. (Patentex) – Nonoxinolum 975 g v 1 vagínovej globuli; spermicídny
antikoncepčný prostriedok; p-nonylfenoxypolyetoxyetanol; →nonoxinol.
pater, patris, m. – [l.] otec.
patergia – [pathergia] 1. abnormálna reakcia na vonkajšie podnety, napr. alergén, subnormál-na al.
nadmerná reakcia; 2. alergický stav, charakterizovaný alergickou reakciou na početné alergény;
polyvalentná alergia.
paternitas, atis, f. – [l.] paternita, otcovstvo.
paternoit – nerast, magnéziumborát; boran horečnatý, MgB2O4, Mr 109,93.
Patersonov syndróm – [Paterson, Donald Ross, 1863 – 1939, waleský laryngológ] Plumme-rovWinsonov sy.
Patersonov-Brown Kellyho syndróm – [Paterson, Donald Ross, 1863 – 1939, waleský laryngológ;
Brown Kelly, Adam, 1865 – 1911, škót. laryngológ] Plummerov-Winsonov sy.
Patersonov-Kellyho syndróm – [Paterson , Donald Ross, 1863 – 1939, waleský laryngológ; Brown
Kelly, Adam, 1865 – 1911, škót. laryngológ] Plummerov-Winsonov sy.
patetický – nadnesený, prehnane obradný, slávnostný.
Pateyova operácia – [Patey, David Howard, 1899 – 1977, angl. chirurg] modifikovaná radi-kálna
mastektómia.
pathergia, ae, f. – [path- + g. ergon práca] →patergia.
patheticus, a, um – [g. pathetikos] týkajúci sa n. trochlearis.
-pathia – -patia, označenie pre chorobu bez bliţšieho určenia.
Pathilom® (Lederle) – trihexetylchlorid.
patho- – prvá časť zloţených slov z g. pathos choroba; →pato-.
pathoanatomia, ae, f. – [patho- + anatomia] →patológia.

pathobiochemia, ae, f. – [patho- + g. bios ţivot + g. chemeiá chémia] patobiochémia, patol.
biochémia; časť humánnej →biochémie, kt. sa zaoberá štúdiom biochem. procesov za patol.
okolností.
pathobiologia, ae, f. – [patho- + g. bios ţivot + g. logos náuka] patobiológia, patológia.
pathocidín – purínový antimetabolit; →azagunaín.
Pathocil® (Wyeth) – antibiotikum; →dikloxacilín sodný.
pathoclisis, is, f. – [patho- + g. klisis sklon] →patoklíza.
pathodontia, ae, f. – [patho- + g. odús-odontos zub] patodoncia, zubná patológia.
pathogenes, es – [patho- + g. gignomai vznikám] →patogénny.
pathogenesis, is, f. – [patho- + g. genesis vznik] →patogenéza.
pathognom(on)icus, a, um – [patho- + g. gnómé znak] →patognom(on)ický.
pathognosticus, a, um – [patho- + g. gnóstikos vzťahujúci sa na poznanie] →patognostický.
pathographia, ae, f. – [patho- + g. grafein písať] →patografia.
pathologia, ae, f. – [patho- + g. logos náuka] →patológia.
Pathologia cellularis – celulárna patologia.
Pathologia clinica – klin. patológia.
Pathologia comparativa – porovnávacia patológia.
Pathologia experimentalis – experimentálna patológia.
Pathologia functionalis – funkčná patológia.
Pathologia generalis – všeobecná patológia.
Pathologia geographica – geopatológia, geografická, zemepisná patológia.
Pathologia humoralis – humorálna patológia.
Pathologia specialis – špeciálna patológia.
pathologicus, a, um – [patho- + g. logos náuka] →patologický.
pathomimesis, is, f. – [patho- + g. mimésis napodobovanie] →patomiméza.
pathomorphismus, i, m. – [patho- + g. morfé tvar + -ismus] →patomorfizmus.
Pathomycin® (Byk-Essex) – antibiotikum; →sisomicín.
pathonomia, ae, f. – [patho- + g. nomos zákon] patonómia, súhrn znalostí o zákonitostiach chorôb.
pathophobia, ae, f. – [patho- + g. fobos strach] →patofóbia.
pathophysiologia, ae, f. – [patho- + physiologia] →patofyziológia.
pathopoesis, is, f. – [patho- + g. poiesis tvorba] patopoéza; 1. vyvolávanie choroby; 2. tendencia
jedinca k chorobám.
pathopsychologia, ae, f. – [patho- + g. psyché duša + g. logos náuka] →psychológia dušev-ných
porúch.
pathopsychosis, is, f. – [patho- + psychosis] patopsychóza, patopsychóza vzniknutá na podklade
org. choroby, ako je nádor mozgu, encefalitída ap.

pathosis, is, f. – [path- + -osis stav] patóza, chorobný stav.
pathotropismus, i, m. – [patho- + g. tropé obrat + -ismus] patotropizmus, tendencia liečiva prenikať
do chorobnej oblasti.
patch-plastika – [angl. patch záplata] cievnochirurgické všitie úseku ţilovej steny (venous patch
,,ţilová záplata“) al. cievneho implantátu (patch graft) do otvorenej krvnej cievy s cieľom prekryť
dekty a rozšíriť priesvit cievy, a tým zabrániť vzniku stenózy vyvolanej sutúrou.
patický – [pathicus] 1. chorobný; 2. citový; emocionálne podloţené hnutie mysle. Patický afekt –
krátkodobý mrákotný stav na vrchole zlostného výbuchu, strata pamäti na jeho prie-beh, krajná
vyčerpanosť, ťaţšia oligofrénia.
-patia →-pathia.
patiens – [l.] pasívny činiteľ, kt. je zasiahnutý dejom, činnosťou; op. agens.
pato- – prvá časť zloţených slov z g. pathos choroba.
patoanatómia – [pathoanatomia] patol. anatómia, náuka o chorobných tvarových zmenách;
→patológia (2).
patobiológia – [pato- + g. bios ţivot + g. logos náuka] →patológia.
patobiochémia – patologická biochémia; →biochémia.
patofóbia – [pathophobia] chorobný strach z choroby.
patofyziológia – [pathophysiologia] patol. fyziol. náuka o chorobných procesoch v tele z funkčnej
stránky.
patogenetická psychoterapia →psychoterapia V. M. Mjasiščeva.
patogenita – schopnosť (mikroorganizmu) vyvolať určitú chorobu. Je to schopnosť poškodiť
makroorganizmus. Vznik choroby je výsledkom vzťahu medzi mikroorganizmom a hostiteľom. P. je
druhovo špecifická, ale má určitú šírku. To znamená, ţe niekt. druhy mikroorganizmov vyvolávajú
chorobu rôznych ţivočíšnych druhov (antropozoopatogénne), iné napr. len človeka (antropogénne).
patogenéza – [pathogenesis] vznik a vývoj chorobných zmien.
Formálna patogenéza – objasňuje, ako sa zmeny postupne vyvíjajú aţ do terminálneho štádia.
Vychádza pritom z poznania nielen zákl., ale aj zdruţených chorôb, kt. môţu ovplyvňovať priebeh
zákl. choroby.
Kauzálna patogenéza – hľadá príčiny morfol. zmien; čiastočne sa prekrýva s etiológiou, ale nie je
s ňou totoţná. Napr. etiológia tbc bola objasnená Kochovým objavom špecifického mykobak-téria.
Usiluje sa vysvetliť, prečo pôvodca tbc vyvoláva iné zmeny u detí (prvý styk s pôvod-com) a
dospelých (opakovaný styk s pôvodcom).
patogénny – [pathogenes] choroboplodný, pochádzajúci z choroby.
patognómia – [pathognomia] náuka o príznakoch choroby.
patognomický – [pathognomicus] špecifcky odlišný al. charakteristicky pre chorobu al. patol. stav;
týkajúci sa príznakov, na základe ktorých moţno stanoviť dg. choroby.
patognostický – [pathognosticus] charakteristický pre určitú chorobu, patognomonický.
patografia – [pathographia] história al. opis choroby.
patoklíza – [pathoclisis] špecifická elementárna citlivosť niekt. orgánových systémov na špecifické
toxíny al. ich špecifická afinita voči niekt. toxínom.

patológia – [pathologia] 1. v najširšom zmysle náuka o chorobách, študuje ich príčiny a ďalšie deje,
kt. podmieňujú ich rozvoj; 2. patol. anatómia, náuka o chorobných procesoch a zmenách v tele,
skúma morfologické prejavy chorôb v organizme ako celku i na jednotlivých orgábnoch, a to na
makroskopickej (pitva), ako aj mikroskopickej (histopatológia) úrovni; 3. v anglosaskej literatúre
laboratórna medicína zahrňujúca klinickä biochémiu, hematológiu, histológiu a patológickú anatómu
a imunológiu. Zrod p. sa datuje od vydania spisu G. B. Morgagniho De sedibus et causis morborum
per anatomem indfagatis libri quinque (1761). Morgagni v ňom opísal 700 kazuistík, v kt. koreloval
klin. pozorovania s klin. nálezmi. V 19. stor. prenikla p. do hlbšej štruktúrnej úrovne. Významnú
úlohu tu mali najmä mikroskopické pozorovania R. Virchowa (1821 – 1902), z kt. vychádzal pri
koncipovaní teórie o autonómii buniek v patogenéze. Na prelome 19. a 20 stor. sa p. postupne stáva
dynamickejším odborom zbavuje sa statického nazerania a orientuje sa viac na etiológiu a
patogenézu chorôb. Zdôrazňuje sa jednota morfol. a funkčných prejavov choroby a preniká sa stále
do hlbších štruktúrnych úrovní.
Prvé oddelenie p. u nás bola prosektúra štátnej nemocnice v Bratislave, zriadená r. 1899. Jej prvým
vedúcim bol MUDr. Heinrich Munker (* 1869), druhým prof. MUDr. Béla Entz (*1877), kt. pôsobil na
Alţbetínskej univerzite. Prvým prednostom Ústavu patol. anat. a histol. a bakteriol. LFUK sa stal r.
1919 prof. MUDr. Antonín Spilka (*1876), po ňom na tomto ústave pôsobil Ján Lukeš (1927 – 1938),
František Šubík (1938 – 1945), František Klein (1945 – 1960) a Miroslav Brozman.
Koncepcia odboru patológia
Vestník MZ SR, čiastka 14 – 15 z 12. októbra 1995
MZ SR vydáva túto koncepciu odboru patológie:
1. Definícia odboru
P. (patologická anatómia) je zákl. odbor med., kt. morfol. a i. metódami zisťuje a sleduje funkčneštrukturálne vzťahy pri chorobných zmenách počas ţivota i smrti človeka. V sústave zdrav.
starostlivosti vyvíja odbornú lekársku činnosť pri rozpoznávaní chorôb a ich príčin, pri sledovaní
priebehu chorôb, posudzovaní kvality dg. a th. a určovaní preventívnych opatrení v zdravotníctve a
spoločnosti.
Tým nadobúda p. osobitné postavenie v sústave med. odborov a v systéme zdrav. starostlivosti.
2. Náplň odboru
2.1. Diagnostická činnosť
Je zaloţená na morfol. a i. vyšetrení a dg. zhodnotení orgánov, tkanív a buniek odobratých pri
lekárskom výko-ne1). V spolupráci s ostatnými med. odbormi prispieva k určeniu dg., štádia, th. a
prognózy choroby.
2.2. Odborná kontrola dg. a th. činnosti
P. v celom rozsahu svojej činnosti umoţňuje posudzovanie kvality zdrav. starosltivosti. Tým súčasne
umoţňuje robiť závery o jej kvalite a poskytuje podklady pre tvorbu a prognózy zdrav. politiky. P.
poskytuje súhrn objektívnych podkladov, kt. moţno pouţiť na jednotlivé a celkové hodnotenie úrovne
zdrav. starostlivosti.
2.3. Odborná výchova
Odborná výchova v p. zahŕňa prípravu lekárov, stredných zdrav. pracovníkov (SZ) a i. pracovníkov.
• pregraduálna príprava lekárov prebieha v rámci výučby patol. anat. na lekárskych fakultách, SZP na
stredných zdrav. školách a i. pracovníkov pracovníkov formou špecializovaného štúdia2),

• postgraduálne vzdelávanie lekárov vysokoškolákov nelekárov a SZP v p. zabezpečuje Inštitút pre
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve a ďalšie akreditované pracoviská3). Priakreditácii
pracovísk sa postupuje podľa kritérií MZR a príslušných legislatívnych noriem.
3. Hlavné úlohy odboru
3.1. Dg. činnosť
V dg. činnosti odboru sa pouţívajú makroskopické a mikroskopické metódy vrátane histol. a cytol.,
histochem. a cytochem, imunohistochem. a imunohistol., ultraštrukturálnych, sérol., imunol., gen.
molekolovo-biol., cyto-metrických a i. metód. Dg. činnosť odboru prebieha v zákl. oblastiach:
3.1.1. Bioptická dg. – predstavuje komplexný súbor metodických postupov určených na dg.
zhodnotenie buniek, tkanív a orgánov získaných odborným lekárskym pracovníkom postupom, príp.
samovoľným vylúčením zo ţivého organizmu. Kaţdý materiál (bunky, tkanivo, orgán) odobratý pri
lekárskom výkone od pacienta s dg., th. al. preventívnym cieľom, sa musí odborne biopticky vyšetriť1).
Integrálnou súčasťou biopsie je cytopatol. dg.
Bioptická dg. zahŕňa:
a) zákl. bioptické vyšetrenie: je hodnotením fixovaného materiálu spracovaného po zaliatí v
príslušnom médiu,
b) peroperačné bioptické vyšetrenie: je formou rýchlej dg., kt. zásadne ovplyvňuje postup operačného
výkonu. Vykonáva sa technikou zmrazených rezov (spravidla nefixovaného materiálu) počas
operačného výkonu,
c) špecializované bioptické vyšetrenie: rozvíja zákl. bioptické vyšetrenie pomocou špeciálnych
metodických postupov. Zahŕňa aj konzultačné vyšetrenie materiálov odobratých na iných
pracoviskách,
d) cytopatologická dg.: je vyšetrením chorobných zmien buniek, kt. boli pôvodne súčasťou tkaniva al.
orgánu. Okrem dg. významu sa zameriava na zisťovanie včasných štádií najmä nádorových ochorení.
Cieľom bioptického vyšetrenia je: 1. stanovenie dg. a rozsahu chorobného procesu; 2. moţnosť
sledovania dyna-miky ochorenia; 3. posúdenie efektívnosti th. postupu; 4. posúdenie prognózy; 5.
zdrav. prevencia v rámci skríningových vyšetrení; 6. iné navrhnuté legislatívne platne parametre.
O bioptických vyšetreniach sa vedie príslušná zdrav. dokumentácia. Bioptické vyšetrene môţe
vykonávať a vo forme výsledku podpísať len patológ so zodpovedajúcou atestáciou.
3.1.2. Nekroptická dg. je objektívnou komplexnou analýzou patol. procesov vyšetrením orgánov a
tkanív odo-bratých z tela zomrelých, morfol. a inými metódami. Cieľom analýzy je objasnenie podstaty
chorobných zmien a ich pričin vedúcich k úmrtiu pacienta. Výsledkom je stanovenie prvotnej príčiny
(zákl. choroby), kt. kompliká-ciami (predchádzajúcimi príčinami) viedla k bezprostrednej príčine smrti.
Zákl. metódou nekropsie je zdrav. pitva vykonaná podľa zákonnej úpravy4). Je to pitva zomrelých v
zdrav. zariadeniach, v kt. sú zriadené oddelenia p. al. prosektúry. Pitva je výkon mimoriadneho
spoločenského významu a je nedeliteľnou súčasťou poskytovania zdrav. starostlivosti. Súčasťou pitvy
je odber biol. materiálov určených na ďalšie potrebné laborat. vyšetrenia. O pitve sa vedie príslušná
zdrav. dokumentácia formou pitevného protokolu. O vykonaní pitvy pri úmrtí v zdrav. zariadení
rozhoduje vedúci pracovník oddelenia p. v súlade so zákonom. Pitvy vykonávajú lekári oddelenia p.
3. 2. Odborná kontrola
Zákl. článkom odbornej kontrolnej činnosti p. je rozbor nálezov získaných pri nekroptickej a bioptickej
dg. Tieto rozbory umoţňujú hodnotiť mieru dg. a th. úspešnosti. Získané informácie sú vý-znamným
zdrojom na vyhodno-tenie celkovej úrovne zdrav. starostlivosti.

Rozbory patol. nálezov pri pitve, príp. pri biopsiách pri vzťahu ku klin., dg. a th. postupom sú náplňou
klin.-patol. konferencií a seminárov.
3.3. Vedeckovýskumná činnosť v patológii
V rámci príspevku p. k pokroku v med. je vedeckovýskumná činnosť nezastupiteľnou súčasťou
odboru. Vedec-kovýskumná činnosť umoţňuje spresnenie dg. a dfdg. metód v p. a všetkých med.
odboroch. Realizuje sa for-mou výskumných úloh podľa príslušných smerníc a voľnou súťaţou o
grantové prostriedky. Súčasťou vedeckovýskumnej činnosti je vedecká príprava v rámci doktorandského štúdia v súlade s platnou legislatívou.
4. Vzťahy patológie k ostatných med. Odborom
P. svojimi odbornými aktivitami významne zasahuje do činnosti väčšiny med. odborov.
Spolupráca s nimi prebieha: a) zabezpečením dostatočných vzájomných informačných tokov; b)
utváraním špecializovaných dg.-th. tímov (komisií); c) účasťou klin. lekárov pri pitvách; d) klin.-patol.
rozbormi a semi-nármi; e) spoluprácou v rámci transplantačného programu (v zmysle legislatívnych
noriem); f) inými dohodnu-tými legislatívne platnými predpismi.
5. Sieť pracovísk
Sieť pracovísk p. tvoria štátne a neštátne (súkromné, charitatívne a i.) zdrav. zariadenia. Rozsah
činnosti na úseku p. sa diferencuje podľa vecného vybavenia a personálneho obsadenia pracoviska.
Prosektúra je najniţšia organizačná jednotka siete pracovísk p. Slúţi na vykonávanie vopred
vyţiadanej pitvy konziliárnym patológom a na odber materiálu na nekroptické vyšetrenie.
Oddelenie p. zdrav. zariadenia zabezpečuje v potrebnom rozsahu pitevnú, bioptickú a cytopatol. dg.
činnosť pre zodpovedajúce spádové územie, podľa potreby a moţnosti tieţ špecializované vyšetrenia.
Vo FN sú zriadené Ústavy patologickej anatómie ako spoločné pracoviská LF a FN. Tieto ústavy sú
súčasne základňou výučby pre poslucháčov med. a vedeckého výskumu.
Oddelenia p. majú tieto úseky:
Nekroptický, bioptický, cytopatodiagnostický a podľa zaradenia zdrav. zariadenia aj úseky
špeciálnych laborat. a i. metodík. Súčasný cytopatodiagnostického úseku je odberová ambulancia.
Pri zriaďovaní pracovísk p. a ich prevádzke sa musia rešpektovať hygienické a epidemiologické
zásady zodpovedajúce ochrane pracovníkov pri práci v zdraviu škodlivom prostredí. Dodrţiavanie
hygienických zásad je povinnosťou všektých pracovníkov oddelenia. Oddelenia p. môţu byť
zriaďované aj v odborných liečebných ústavoch.
So súhlasom MZR a na základe odporúčania hlavného doborníka MZSR v zmysle platnej legislatívy
môţu byť zriaďované úseky oddelení p. štátneho charakteru. Zriaďovanie úsekov p. v neštátnych
zdrav. zariadeniach sa riadi osobitnými predpismi.
V súlade s potrebami zdrav. starostlivosti moţno na oddleniach a úsekoch p. zriaďovať konzultačné
centrá.
6. Pracovníci odboru
Predpokladom správnej funkcie oddelenia p. je koordinácia činnosť uvedených pracovníkov, kt. sú
zaraďovaní do funkcií podľa získaných kvalifikačných predpokladov.
Na oddelenie p. pracujú:
Lekári
• primár oddelenia – na Ústavoch patol. anat. FN a Ústave p.IVZZ prednosta ústavu,

• zástupca primára (zástupca prednosta na vyššie uvedených ústavoch)
• vedúci úsekov pre nekropsiu, biopsiu, cytopatológiu, elektrónovú mikroskopiu, histochémiu,
imunohistochémiu ap.,
• lekári oddelenia so špecializáciou s moţnosťou zaradenia do funkcie pre špecializované úseky
(cytopatológia, onkopatológia a radiačná patológia, pedopatológia a genetika, gynekopatológia,
metabolizmus a endokrino pa tológia, kardiovaskulárnap., p. hemopoetického systému, p. dýchacieho
systému, hepatopatológia, gastroenteropatológia, nefropatológia, neuropatológia, p. pohybového
ústrojenstva, dermatopatológia, imunopatológia, gerontopatológia, farmakopatológia, ultraštruktúrnap.,
sociálne a revízne lekárstvo, medicínska informatika),
• lekári bez špecializácie.
Iní zdrav. pracovníci s VŠ vzdelaním
• absolventi farmaceutickej, prírodovedeckej, chemickotechnologickej, elektrotechnickej, resp. inej
vhodnej fakulty.
Strední zdrav. pracovníci
• vedúci zdrav. laborant
• úsekový zdrav. laborant
• zdrav. laboranti-preparátori
• dokumentační pracovníci-operátori.
Niţší zdrav. pracovníci
• sanitári v pitevni
• sanitárky
• fotograf.
Pomocní zdrav. pracovníci
• pomocnice
• krmiči zvierat.
7. Metodické riadenia odboru
Metodické a odborné riadenie odboru p. vykonáva MZ SR v spo- lupráci s hlavným odborníkom pre p.
Ten sa vo svojej činnosti opiera o odborné, stavovské a profesijné organizácie, odborníkov z praxe a
primárov jednotlivých oddelení. Z tých si môţe utvoriť poradný zbor pre p.
Hlavný odborník dáva návrh pre MZ SR na zriadenie a spôsob práce národných referenčných a
konzultačných centier, akreditačných pracovísk, komisií pre štandardizáciu, unifikáciu ap.
Pri plnení svojich úloh hlavný odborník spolupracuje s odbornou spoločnosťou, stavovskými a
profesijnými organizáciami. Po územno-správnej úprave hlavný odborník navrhne menovanie
odborníka pre príslušnú územ-no-správnu jednotku.
Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)§ 45 ods. zákona NR SR č 277/1944 Z. z. o zdrav. starosltivosti
2)§ 21–23 zákona č. 172/1990 o vysokých školách
3)§ 56 ods. 3–6 zákona č. 277/1994 Z. z.
4)§ 53 zákona č. 277/1994 Z. z.
Anatomická patológia – pathologia anatomica, patologická anatómia, p. v uţšom zmysle, skúma
morfol. prejavy chorôb.

Bunková patológia –celulárna p.
Celulárna patológia – Virchowova koncepcia p., vychádzajúca z mikroskopického štúdia podľa kt.
vychádzajúca z mikroskopického štúdia chorobných zmien, teória o autonómii buniek v pa-togenéze.
Experimentálna patológia – pathologia experimentalis, pokusná patológia, zaoberá sa štúdiom
umelo vyvolaných chorobných procesov.
Funkčná patológia – pathologia functionalis, študuje zmeny funkcií v dôsledku chorobných procesov
v tkanivách. Patol. fyziológia, zahrňuje experimentálnu a klin. p.
Geografická patológia – pathologia geographica, zemepisná p., geopatológia, študuje a porovnáva
zmeny chorobnosti a úmrtnosti v rozličných geografických oblastiah s cieľom zistiť vzťah medzi týmito
premennými a environmentálnymi podmienkami v jednotlivých oblastiach.
Humánna patológia – ľudská p., náuka o chorobách ľudí.
Humorálna patológia – teória patogenézy, kt. pokladá za príčinu chorôb zmeny telových tekutín.
Klinická patológia – pathologia clinica, aplikovaná p., kt. rieši klin. problémy, pričom vyuţíva najmä
laborat. metódy v klin. diagnostike, napr. histol. a cytol. hodnotenie materiálu odobratého pri operácii
al. biopsii. V anglosaských krajinách ide o štvorprofilovú disciplínu zahrňajúcu klin. (bio)chémiu,
hematológiu, patol. anatómiu a mikrobiológiu.
Orgánová patológia – Morgagniho koncepcia p., vychádza z morfol. nálezov zistených pri pitve,
podľa kt. sídlo, a teda príčiny chorôb treba hľadať v orgánoch.
Pedagogická patológia – zastar. názov pre náuku o telesných, zmyslových a duševných chybách
detí, najmä školského veku (syn. školská p.).
Porovnávacia patológia – pathologia comparativa, kt. porovnáva rozličné choroby človeka a niţších
ţivočíchov.
Rastlinná patológia – fytopatológia.
Sociálna patológia – zastar. výraz pre odvetvie sociológie, kt. sa zaobera priebehom a podmienkami
abnormálnych sociálnych procesov, ako je kriminalita, toxikománia, pracovní úrazy, doprav-né nehody
ap.
Všeobecná patológia – pathologia generalis, študuje patol. podmienky, kt. sa vyskytujú pri rozličných
chorobách a v rozličných orgánoch.
Špeciálna patológia – študuje jednotlivé choroby a chorobné zmeny jednotlivých orgánov
Ţivočíšna patológia – zoopatológia.
patologický – [pathologicus] chorobný, odlišný, nenormálny.
patomiméza – [pathomimesis] simulácia choroby.
patomímia – [pathomimia] simulácia choroby, agravácia.
patomimikra – [pathomimicra] simulácia, napodobovanie choroby.
patomorfizmus – [pathomorphismus] abnormálna morfológia.
patoneuróza – [pathoneurosis] hysterické príznaky následkom chron. chorobných procesov.
patonómia – [pathonomia] súbor znalostí týkajúcich sa zákonov a pravidiel, kt. sa riadia choroby.
patopoéza – [psychopoesis] 1. vznik choroby; 2. sklon jedinca k chorobám.

patopsychológia – [pathopsychologia] 1. psychopatológia, náuka, kt. sa zaoberá príznakmi
duševných chorôb, klasifikáciou týchto chorôb, porúch a hraničných stavov; 2. psychológia duševných
chorôb, kt. sa zaoberá duševným ţivotom somaticky chorého človeka a psychol. činiteľmi, kt.
ovplyvňujú priebeh a th. choroby (Kondáš).
patopsychóza – [pathopsychosis] psychóza vzniknutá na org. poklade, ako je mozgový nádor,
encefalitída ap.
Patoran® (Ciba) – herbicídum; →metobromurón.
patotropizmus – [pathotropismus] tendencia lieku prechádzať do chorobného loţiska.
patriarchát – [g. patriarches hlava rodu] forma rodovej organizácie, v kt. prvoradú úlohu
v spoločenskej výrobe a ţivote mali muţi. P. je vlastná patrilokálnosť (príchod ţien do rodín rodových
občín) a patrilinearita (príbuzenstvo sa určuje podľa otcovskej línie). Raný p. sa zakladá na párovej
rodine, neskorý na veľkých monogamných rodinách.
Patrickov test I – [Patrick, Hugh Talbot, 1860–1938, amer. neurológ] →testy.
Patrickov test II →testy.
Pattersonov test →testy.
patri/o- – prvá časť zloţených slov z l. pater otec.
patrilinearis, e – [patri- + l. linea línia] prenášaný po otcovskej (samčej) línii.
patriofóbia – [patrio- + g. fobos strach] chorobný strach z dedičnosti.
patristika – [l. pater otec, rozumejú sa nimi cirkevní Otcovia] prvé obdobie kresťanskej filozofie, kt.
siaha od apoštolského obdobia aţ asi do r. 800. V rámci p. sa rozlišujú 2 obdobia. V prvom období po
konfrontácii kresťanstva s gréckou filozofiou a rôznych sporoch v rámci kresťanstva samotného sa
poloţili základy jednotnej cirkvi a stanoveniu zákl. kresťanských dogiem (poučiek viery). Toto obdobie
završuje nicejský koncil (r. 325). Druhé obdobie patris-tiky prinieslo – najmä v diele Augustína –
jednotný systém pevných zákl. dogiem kresťanskej filozofie.
patroclinus, a, um – [patro- + g. klinein skláňať sa] patro-klinný, zdedený od otca, (jedinec) kt. má
znaky zdedené od otca.
patrogenesis, is, f. – [l. pater otec + g. genesis vznik] patrogenéza, androgenéza, vývoj vajíčka, kt.
obsahuje len otcovské chromozómy.
patroklínia – [patroclinia] fenotypická podobnosť kríţencov otcovskému rodičovi.
Patrol® (ICI) – poľnohospodárske fungicídum; →fenpropidín.
patronit – nerast, polysulfid vanádu.
Patrovina® – anticholínergikum; →adifenínhydrochlorid.
Pattersonov test →testy.
Pattonex® (Makhteshim-Agan) – herbicídum; →metobromurón.
patulín – syn. klavacín; klavatín, klaviformín; mykoin C3; poenicidín; 4-hydroxy-4H-furo[3,2-c]oyran-2(6H)-ón, C7H6O4, Mr 154,12; toxické antibiotikum izolované z metabolitov rôznych húb, napr.
Aspergillus clavatus, A. claviforme, A. giganteun, A. terreus, Penicillium patulum,
P. expansum, P. melinii, P. leucopus, P. urticae a Gymnoascus spp.
Patulín

pauci- – prvá časť zloţených slov z l. paucus málopočetný, syn. oligo-.

pauciarticularis, e – [pauci- + l. articulus kĺb] pauciartikulárny, týkajúci sa len niekoľkých kĺbov,
postihujúci len niekoľko málo kĺbov; oligoartikulárny.
paucimycín – syn. paronomycín.
paucisynapticus, a, um – [pauci- + synapticus] paucisynaptický, týkajúci sa len niekoľkých synapsií,
oligosynaptický.
Pauliho vylučovací princíp – [Pauli, Wolfgang, 1900 – 1958, švajč. fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za
r. 1945] princíp výlučnosti, kt. jednoznačne určuje usporiadanie elektrónov do jednotlivých sfér a
hladín v elektrónovom obale atómu. Podľa P. p. nemôţu byť v jednom atóme dva elektr´kny s
rovnakými 4 kvantovými číslami. Kaţdý stav charakterizovaný 4 kvantovými číslami je obsadený len
jedným elektrónom. Z P. p. vyplýva jednoduchá zákonitosť pre max. obsadenie jednotlivých sfér: max.
počet elektrónov v plne obsadenej sfére s hlavným kvantovým číslom n = 2 n2 (K – 2, L – 8, M – 18
elektrónov atď.).
paulínia nápojová – Paullinia cupana; →mydlovníkovité.
Paullinia cupana – paulínia nápojová; →mydlovníkovité.
Paulov-Bunnellov test – [Paul, John Rodman, 1893 – 1971, amer. lekár; Bunnell, Walls Wil-liard,
1902 – 1966, amer. lekár] →testy.
Paulov-Bunnellov-Davidsonov test – [Paul, John Rodman, 1893 – 1971, amer. lekár; Bun-nell,
Walls Williard, 1902 – 1966, amer. lekár; Davidson, Israel, 1895 – 1979, amer. patológ] →testy.
Paulova-Mixterova rúrka – [Paul, Frank Thomas, 1851 – 1941, angl. chirurg; Mixter, Samuel Jason,
1855 – 1926, amer. chirurg] veľkokalibrová drenáţová sklená rúrka pouţívaná na dočasnú
dekompresiu tenkého čreva.
pauperizácia – [l. pauper úbohý] proces absol. al. relat. ochudobňovania časti obyvateľov určitej
spoločnosti. P. sprevádzala začiatočné fázy priemyslovej revolúcie najmä v 1. pol. 19. stor. Masovej p.
sa pripisuje výskyt bezdomovcov (homeless).
Pautrierov mikroabsces – [Pautrier, Lucien Marius, Adolphe, 1876 – 1959, franc. dermato-lóg] zhluk
hubových buniek vnútri nespongiotických intradermálnych vezikúl pri T-lymfóme a mycosis fungoides.
Pavabid® (Marion) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavacap® (Reid Provident) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavacen® (Central Pharm.) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavadel® (Canright) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavagen® (Darby) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavagrant® (Amfre-Grant) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavakey® (Key) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavased® (Mallard) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papaverín.
Pavatest® (Fellows-Testagar) – relaxans hladkého svalu, cerebrálne vazodilatans; →papave-rín.
pavé – [franc. dlaţdica] pseudomembranela.
Pavecet® (IBP) – širokospektrálne cefalosporínové antibiotikum; →cefamandol.
pavementing – [franc. pavé dlaţdica] adhézia leukocytov vystielajúcich endotel ciev poško-denej
oblasti, kt. vzniká pri spomalení obehu následkom zápalu.
Paveril® (IBP) – antibiotikum; →cefamandol.

paviín – syn. →fraxín.
pavilión – [l. papilio motýľ] dilatovaný al. vlajúca expanzia konca pasáţe.
pavimentum, i. n. – [l.] podlaha, dláţka.
pávinec horský – Jasione montana; →zvončekovité.
Pavivac Sevac® inj. sicc. (Sevac) – Parotitidis virus attenuatum lyophilisatum 39,8 Tc v 1 dávke. Ţivá
vakcína proti parotitíde, lyofilizovaná vakcína pripravená adaptáciou a pomno-ţením oslabeného
kmeňa Jeryl Lynn vírusu parotitídy v prim. kultúrach buniek psích obličiek.
Indikácie – preočkovanie detí, príp. dospelých, kt. boli očkovaní 2 dávkami vakcíny proti osýpkam al.
jednou dávkou vakcíny proti osýpkam a druhou proti osýpkam a paroititíde; →parotitída.
Pavlov, Ivan Petrovič – [1847 – 1936] rus. fyziológ a experimentálnym psychológ. Narodil sa ako
najstaršie z 10 detí v rodine rjazanského kňaza. Začal študoval teológiu, r. 1870 však odišiel na
univeriztu v Petrohrade študovať fyziológiu zvierat, chémiu a neskôr navyše med., kt. ukončil 1884. Po
skončení štúdia med. pôsobil vo fyziol. laboratóriu S. P. Botkina na Vojenskej lekárskej akadémii. Jeho
dok-torská práca sa týkala centrifugálnych nervov srdca. Po 2-r. študijnom pobyte (1884 – 1886) v
Nemecku, o. i. u fyziológa Carla Ludwiga v Lipsku, ho poverili r. 1891 zriadením oddelenia fyziológie
Inštitútu experimentálnej med. a od r. 1897 ako vedúci katedry fyziol na petrohradskej univerzite.
Spočiatku sa zaoberal fyziológiou krvného obehu, neskôr fyziológiou trávenia (Činnosť tráviacich ţliaz,
1897) a za svoje výsledky mu r. 1904 udelili Nobelovu cenu. Významné sú najmä jeho práce o
podmienených reflexoch, kt. sa stali základom mechanistickej psychológie, najmä behaviorizmu v
USA. Výsledky svojich výskumov o podmienených reflexoch prezentoval na 14. lekárskom kongrese v
Madride. Psychické javy odvodzoval od svojej reflexológie, čím poloţil základy mechanisticky
orientovanej psychológie. Dokázal, ţe sekréciu tráviacich štiav (vyšetrovanou fistulami ţalúdka,
pankreasu a pečene bez porušenia inervácie) moţno vyvolať aj psychickým podnetom (prostým
pohľadom na potravu) a ţe opakovaním párového podnetu sa zvyšuje sekrécia aj na vedľajší,
podmienený podnet. Na sklonku svojho ţivota sa venoval skúmaniu kôry veľkého mozgu. Jeho práce
vyšli z 5 zväzkoch.
pavoninín-5 –
R)-26-(acetyloxy)-3-hydroxycholest-5-en-15-yl 1-(acetylamino)-2-deoxy- D-glukopyranoizid, C37H61NO9, Mr 663,89; hlavná zloţka skupiny príbuzných repelentov ţralokov
izolovaný z ochranných sekrétov tichomorských plotíc Pardachirus pavonninus.
Pavoninín

pavor, oris, m. – [l.] hrôza, des, strach.
Pavor diurnus – denný strach, záchvaty úzkosti u detí počas odpoludňajšej siesty.
Pavor nocturnus – nočná mora, druh →parasomnie. Sú to úzkostné sny naplnené strachom s veľmi
podrobnou spomienkou na obsah sna. Sen je veľmi ţivý a jeho obvyklou témou je ohrozenie ţivota,
bezpečnosti al. sebahodnotenia. Témy sa často vracajú. V priebehu epizódy sa zjavujú vegetatívne
príznaky, ale väčšinou nie je prítomný krik ani telesné pohyby. Po prebudení je jedinec rýchlo čulý
a orientovaný. Môţe dobre komunikovať s ostatnými, obvykle rozpráva podrobne svoj sen, a to
bezprostredné i nasledujúce ráno. V detstve sa nočné mory vzťahujú na špecifickú fázu emočného
vývoja, kým u dospelých býva prítomný značný stupeň psychopatológie, obvykle porucha osobnosti. K
výskytu nočných mor prispie-va uţívanie niekt. liekov (benzodiazepíny, rezerpín, tioridazín, tricyklické
antidepresíva). Náhle vynechanie nebenzodiazepínových hypnotík, kt. potláčajú REM-spánok
(štádium spánku. spojený so snami).
pavši →Psocoptera.

pavúčnica – l. arachnoidea.
pavúkovce – Arachnoidea, 2. trieda 3. podkmeňa klepietkavcov (→Chelicerata).
pavúky →Aranea.
Pavulon® inj. (Organon Teknika) – Pancuronii bromidum 4 mg v 1 amp. 2 ml; myorelaxans;
→pankuróniumbromid.
Pavyho test →testy.
Pawlikov trojuholník – [Pawlik, Karel, 1849 – 1914, čes. gynekológ] →trojuholník.
PAWP – skr. angl. pulmonary artery wedge pressure zaklínený tlak v pľúcnici.
paw-paw – papaja, plod melónu (Carica papaya L., Caricaceae). Obsahuje papaín, sušený
a purifikovaný latex plodu; karpaín, karpozid (glukozid).
Paxadon® (Steinhard) – vitamín B6; →pyridoxínhydrochlorid.
Paxanol® – antidepresívum; →deanol.
Paxate® (Mead Johnson) – anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam.
Paxel® (Elliott Marion) – anxiolytikum, myorelaxans; →diazepam.
Paxeladine® (Beaufour) – antitusikum; →oxeladín.
Paxidorm® – hypnotikum, sedatívum; →metachalón.
Paxilon® (Fisons) – herbicídum; →metazol.
Paxipam® (Schering) – anxiolytikum; →halazepam.
Paxirasol® sol. a tbl. (Egis) – Bromhexini hydrochloridum 2 mg. v 1 ml rozt., resp. 8 mg v 1 tbl.;
expektorans, mukolytikum; →bromhexín.
Paxistil® – antagonisty H1-receptorov, anxiolytikum, antihistaminikum, trankvilizér;
→hydroxyzínu.

pamotá

Paxisyn® – antikonvulzívum, hypnotikum; →nitrazepam.
Paxital® (Warner-Chilcott) – trankvilizér; →mepazín.
Paxofen® (Steinhard) – antiflogistikum; →ibuprofén.
Pay-Off® (Am. Cyanamid) – ektoparaziticídum; →flucytrinát.
Payrov príznak – [Erwin Payr, 1871 – 1946, nem. chirurg pôsobiaci v Leipzigu a Greifs-walde]
→príznaky.
Payrova choroba – [Erwin Payr, 1871 – 1946, nem. chirurg pôsobiaci v Leipzigu a Greifs-walde]
→choroby.
Payrova svorka – [Erwin Payr, 1871 – 1946, nem. chirurg pôsobiaci v Leipzigu a Greifs-walde]
dekompresórium, škrtiaca svorka pouţívaná pri resekciách
ţalúdka, tenkého a hrubého čreva.
Payrova svorka

Payzone® – rastový faktor, antibiotikum; →nitrovin.

Pazital® (Andromaco) – anxiolytikum; →medazepam.
pazoxid – 6,7-dichlór-3-(3-cyklopúenten-1-yl)-1,2,4-benzotiadiazín 1,1-dioxid, C12H10Cl2N2-O2S;
antihypertenzívum
pazúr – zrohovatená časť pokoţky, kt. okrúhla zahrotená krycia doštička pokrýva hrot posledného
prstového článku (hmyzoţravce, hlodavce a mäsoţravce).
pazúrikavce →Onychophora.
pazúrnačka vodná – Xenopus laevis; →ţaby.
paţa – správ. rameno.
paţerák – l. oesophagus. P. je svalová rúra, kt. spája hltan so ţalúdkom. Je dlhý ~ 25 cm, široký ~ 1
cm, vnútri vystlaný sliznicou. Jeho svalovina pozostáva z vnútornej cirkulárnej a vonkajšej
longitudinálnej vrstvy), v horných 2/3 (pars cervicalis et thoracica) je to priečne pruhovaná, v dolnej
tretine (pars abdominalis) hladká svalovina. Vzdialenosť od zubného oblúka po kardiu (vstup do
ţalúdka) je 40 cm; v priebehu p. sú 3 úţiny, horná (prstencová chrupavka, 15 cm), stredná (na
bifurcatio tracheae, 25 cm) a dolná (prechod bránicou, 40 cm od zubného oblúka). Motorické poruchy
p. sa delia na prim. a sek.
Chir. th. motorických porúch p. v krčnej oblasti je indikovaná pri orofaryngovej dysfágii vyvolaná
idiopatickou dysfunkciou m. cricopharyngeus s Zenkerovým divertikulom al. bez neho, ako aj niekt.
neurol. al. svalovými ochoreniami, v dolnom úseku p. pri achalázii, epifre-nickom diverikule, chalázii
kardie spojenej s gastroezofágovým refluxom, zriedkavý difúzny spazmus p., motorické poruchy p. pri
sklerodermii a i. Pri Zenkerovom divertikule sa vykonáva jednoduchá divertikulotómia s
krikofaryngovou myotómiou. Pouţíva sa pritom klasická sutúra steny p. jednotlivými atraumatickými
stehmi al. krček divertikula sa prešije staplerom. Pri malých a všas dg. symptomatických divertikuloch
sa vykoná len krikofaryngo-vá myotómia bez resekcie divertikula, príp. myotómia s divertikulopexiou.
Novšie sa robia endoskopické výkony s vyuţitím laserovej fotokoagulácie.
Pri achalázii kardie sa osvedčuje extramukózna ezofágokardiomyotómia ľavostrannou torakotomickým, laparotómickým, miniinvazívnym laparoskopickým al. torakoskopickým prístu-pom.
Zriedkavejšie sa vykonáva resekcia amotilného úseku paţeráka s následnou ezofágojejúnogastroanastomózou, ojediele pri enormne dilatovanom a zvredovatenom paţeráku ezofág-ektómia
s následnou ezofágogastroanastomózou.
Chir. th. epifrenického divertikula spočíva v ľavostrannej torakotómii, resekcii divertikula, sutúre jej
krčka klasicky al. staplerom a pozdĺţnej extramukóznej myotómii p.
Pri rekonštrukcii odstránených častí GIT moţno pouţiť autotransplantáty z koţe al. GIT.
Tubulizované kutánne, resp. myokutánne laloky sa pouţívajú na prekrytie kratších defektov po
resekciách v oblasti hypofaryngo-ezofágového prechodu. Ich nevýhodou je obmedzená dĺţka,
sťaţená pasáţ potravy, ochlpenie koţe a časté stenózy a fistuly.
Z GIT sa ako autotransplantát pouţíva ţalúdok, hrubé al. tenké črevo. Viscerálne autotrans-plantáty
plnia funciu pasáţe i rezervoára. Najvhodnejšíou náhradou p. je ţalúdok, pretoţe je dobre
perfundovaný, rýchlo obnovuje peristaltiku a jeho vhodnou úpravou moţno dosiahnuť dĺţku
transplantátu aţ po krk. Na rekonštrukciu je potrebná len jedna anastomóza a operácia sa vykonáva
jednoetapovo. Nevýhodou je strata funkcie orgánu s jej závaţnými následkami, preto sa pouţíva skôr
pri malígnych nádoroch.
Pri konštrukcii neoezofágu sa má zachovať a. gastroepiploica a a. gastrica dextra. Pri mobilizácii od
sleziny je vhodné zachovať arkády krátkych ţalúdkových ciev posunutím línie disekcie k slezine. A.
gastrica sin. sa pretína a lymfatické uzliny v jej priebehu sa odstraňujú. Súčasnou resekciou malej

kurvatúry sa tubulus narovnáva a získava sa potrebná dĺţka transplantátu. Obyčajne sa pritom
vykonáva aj pyloroplastika.
Po ezofagektómii sa neoezofágus lokalizuje v zadnom mediastíne. Lokalizácia neoezofágu v
pôvodnom lôţku nádoru nevýhodná vzhľadom na moţnosť recidív nádoru a ťaţkosti s príp.
oţarovaním.
Retrosternálne uloţenie neoezofágu vyţaduje dlhší tubulus, utvorenie retrosternálneho tunela a
hltacie problémy môţe vyvolať vyústenie hrudného paţeráka pred tracheu pri našití krčnej
anastomózy. Táto cesta je vhodná aj pre paliatívne bypasové operácie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Príčiny porúch motility paţeráka
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Primárne poruchy
Achalázia paţeráka
Difúzny al. segmentový spazmus paţeráka
Primárna atónia paţeráka
Kongenitálna tracheoezofágová fistula
Chalázia
Sekundárne poruchy
Chemické a fyzikálne faktory vrátane ţiarenia
Refluxná ezofagitída
Infekcia (baktériová, vírusová, mykotická)
Metabolické príčiny (diabetes mellitus, alkoholizmus, amyloidóza)
Endokrinné (myxedém, hypertyreóza)
Neurologické príčiny (Parkinsonov sy., sclerosis multiplex, amyotrofická laterálna skleróza, poliomyelitída,
cievne mozgové príhody, nádory mozgu)
Svalové ochorenia (dystrofická myotónia, svalová dystrofia, myasthenia gravis)
Iatrogénne poškodenia (operácie na hlave, oţiarenie, liečivá, napr. atropín, myorelaxanciá a i.)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

paţítka – Allium schoenoprasum (Alliaceae).
päta – l. calx.
pätový – l. calcanearis.
PB – skr. angl. Pharmacopoeia Britannica Britský liekopis.
Pb – symbol chem. prvku plumbum; →olovo.
PBB – zloţka kys. filixovej, anthelmintikum z rastliny Dryopteris filix-mas.
PBB,s – skr. angl. polybrominated biphenyls polybrómované bifenyly.
Pbg – skr. porfobilinogén.
PBI – skr. angl. protein bound iodine jód viazaný na proteíny. Nepriamy ukazovateľ koncent-rácie
hormónov štítnej ţľazy (a i. tyrozínov) viazaných na väzbové proteíny séra v krvi. Metóda (vyzráţanie
transportných proteínov, mineralizácia) je nešpecifická, pretoţe sa stano-vujú spolu aj iné org. zlúč.
jódu (napr. po uţívaní jódovaných rtg kontrastných látok al. lie-kov. Referenčné hodnoty sú 315 – 440
nmol/l (4,0 – 5,6 mg/dl). Špecifickejšie je stanovenie hormónov štítnej ţľazy rádioimunoanalýzou a
enzýmoimunoanalýzou.
PB-NOX® (Penick-Bio) – insekticídum, obsahuje piperonylbutoxid a rotenón.
PBP – zloţka kys. filixovej, anthelmintikum z rastliny Dryopteris filix-mas.
PBU – feneturid.

PBZ® (Ciba) – antihistaminikum; tripelennamín.
PC – 1. skr. angl. phosphocreatine kreastínfosfát 2. skr. angl. phosphatidylcholine fosfatidyl-cholín; 3.
skr. angl. personal computer osobný →počítač.
PC® (Squibb) →fosfokreatín.
PC 1® – choleretikum; →fenipentol.
PC 904® – antibiotikum; →apalcilín.
PC 1238® – anticholínergikum; endobenzylínbromid.
PC 1421® – antipsychotikum, trankvilizér; →piperacetazín.
PCA – skr. angl. passive cutaneous anaphylaxis pasívna koţná anafylaxia, syn. →Prausnitzo-vaKüstnerova reakcia.
PCBs – skr. angl. polychlorinated biphenyls polychlórované bifenyly.
PCC – pyridíniumchlórchromát, oxidant v org. syntéze.
PCNB – pentachlórnitrobenzén, fungicídum; →chintozén.
P-component – SAP, zloţka P, sérový globulárny glykoproteín, zloţka uloţenín amyloidu.
PCP – 1. analgetikum, antipyretikum; 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín; fencyklidín; 2. insekticídum;
pentachlorfenol.
PCR – skr. angl. polymerase chain reaction polymerázová reťazová reakcia, automatizovaná metóda
získavania veľkého počtu kópií určitého úseku molekuly DNA. Na dvojvláknovej DNA izolovanej napr.
z jedného lymfocytu sa pomocou komplementárnych oligonukleotidov (sondy, primera) označí úsek
obsahujúci poţadovaný gén. Ten sa rozmnoţí (amp- lifikuje) opakovanými cyklami denaturácie,
ochladenia a pripojenia primérov a ich následného predĺţenia (dosyntetizovania) pomocou
termostabilnej DNA-polymerázy. Jeden cyklus trvá asi 3 min a znamená vţdy zdvojenie prítomných
molekúl DNA. Tak môţe z jednej molekuly DNA teoreticky za 60 min vzniknúť 220, t.. j. viac ako 2
milióny kópií. Tieto kópie sa dajú vyuţiť v prenatálnej a normálnej dg. gen. podmienených, infekčných
a i. chorôb, pri určovaní patogenézy, gen. charakterizácie jedinca a populácie, ako aj pri rišení zákl.
otázok molekulo-vej genetiky a med.
PD 93® – chinolónové antibiotikum; kys. piromidová.
PD 107779® – fluórované chinolónové antibiotikum; →enoxacín.
PDB – p-diochlórbenzén.
3-PDC – pentadecylkatechol.
PDDB – lokálne antiseptikum; →domifénbromid.
PDGA – skr. angl. pteroyldiglutamic acid kys. pteroyldiglutámová; →diopterín.
PDGF – skr. angl. platelet-derived growth factor rastový faktor odvodený od trombocytov. Ide o
cytokín, glykoproteínový mitogén trombocytov, aktivovaných makrofágov, fibroblas-tov, endotelových
buniek, hladkých svalových a gliových buniek, Mr ~ 30 000. Z trombocy-tov sa uvoľňuje počas
krvného zráţania.Účinný je len vo forme diméra, kt. pozostáva z 2 reťazcov A a B; má 3 izoformy: AA,
BB a AB. Reguluje rast spojivového tkaniva a hojenie rán, stimuluje proliferáciu fibroblastov a
produkciu zákl. bipolymérov medzibunkovej hmoty, ako je fibroinektín a kys. hyalurónová. Má
chemotaktický účinok na fibroblasty, monocyty a neutrofily, indukuje vazokonstrikciu a uvoľnenie
lyzozómových enzýmov, zúčastňuje sa na patogenézy aterosklerózy a fibroproliferatívnych procesov,
napr. pri glomerulonefritíde, pľúcnej fibróze, myelofibróze a i.

P-DHP® – antiakne; →algestónacetofenid.
P-DMEA® – psychotonikum; →demanylfosfát.
PDP® – antihypertenzívum, látka s účinkom proti alopecii; 6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidíndi-amín 3
oxid; →minoxidil.
PDX Chloride® – anticholesterolemikum; →polidexid.

