polymerázy – enzýmy, kt. katalyzujú tvorbu polyméru, napr. biosyntézu proteínov, polysacharidov,
väzbu nukleotidov so vznikom polynukleotidov obsiahnutých v RNA (RNA-p.) al. DNA (DNA-p.).
Taq-polymeráza – p. získaná Thermus aquaticus proteín s Mr ~ 65 000, kt. katalyzuje pripojenie 60
,
– 120 nukleotidov/s, optimum aktivity má pri teplote 70 – 80 °C a nemá 5 -exonukleázovú aktivitu.
polyméria – [poly- + g. meros časť, diel + -ia stav] 1. prítomnosť nadpočetných orgánov v organizme;
2. chem. jav pri org. zlúč., keď jeden empirický vzorec vyhovuje radu zlúč., kt. sú násobkom
empirického vzorca; napr. vzorec C2H4O patrí aj zlúč. C4H8O2, C6H12O3 aj C8-H16O4. Pri p.
vysokomolekulové al. makromolekulové látky spájajú do jednotiek s väčších potom rovnakých
členov, kt. sa však líšia niekt. vlastnosťami.
polymerizácia – polyreakcia, pri kt. sa nenasýtené molekuly zákl. látky (monoméru) zlučujú do
väčšieho celku (polyméru) reťazovým mechanizmom bez vzniku vedľajšieho produktu. Podľa
podmienok a zariadení, v kt. p. prebieha sa rozoznáva:
• bloková polymerizácia – p. monoméru al. zmesi monomérov s prídavkom al. bez prídavku
iniciátora;
• emulzná polymerizácia – p. monoméru nerozp. vo vode, kt. prebieha vo vodnom prostredí;
obsahuje emulgátor a iniciátor p. – rozp. vo vode;
• iónová polymerizácia – prebieha iónovým spôsobom: molekuly monoméru sa postupne adujú na
rastúci reťazec v tom mieste (obyačjne na konci), kt. nesie ión, t. j. atóm s nábojom kladným
(katiónová p.) al. záporným (aniónová p.); príslušný iónový náboj pritom postupuje s rastúcim
reťazcom;
• izomerizačná polymerizácia – p., pri kt. je vzniknutý polymér štruktúrnym izomérom pôvodného
monoméru;
• radikálová polymerizácia – p. prebiehajúca radikálovým spôsobom: molekuly monoméru sa
postupne adujú na rastúci reťazec v tom mieste, kde je atóm s nepárovým elektrónom (radikál);
radikál sa pritom prenesie na novoadovanú monomérnu jednotku; radikály vznikajú účinkom
iniciátorov, zriedka účinkom ţiarenia al. tepla;
• roztoková polymerizácia – p. monoméru rozp. spolu s iniciátorom v rozpúšťadle;
• stereošpecifická polymerizácia – p., pri kt. vzniká stereošpecifický izomér.
• suspenzná (perličková) polymerizácia – p. nerozpustného a vo vode mechanicky rozptýle-ného
monoméru; iniciátor p. je rozpustený v monoméri.
Fotopolymerizácia je p. monoméru vyvolaná svetelným ţiarením, kt. energia spôsobí vznik
iniciačných radikálov.
Cyklopolymerizáciou vznikne z cyklických monomérov cyklický polymér (s kruhmi).
Regulátorom p. je látka ovplyvňujúca dĺţku vznikajúcich polymérnych reťazcov; ako regulátor p. sa
pouţívajú napr. n-alkylmerkaptány.
Aktivátorom p. je látka, kt. urýchľuje p. tým, ţe chem. reaguje s časťou iniciátora a urýchľuje jeho
rozpad. Sú to obyčajne redukujúce látky, napr. siričitany, redukujúce cukry ap.
Medzifázová polykondenzácia je p. na rozhraní 2 kvapalných fáz, navzájom nemiešateľných; v
kaţdej z nich je rozpustený jeden z reaktívnym monomérom; rýchlo sa tvoriaci film polyméru na
rozhraní kvapalín moţno plynule odťahovať.
Homopolymerizácia je p. jediného nenasýteného monoméru.

Iniciátor p. je látka, kt. vyvoláva p. tým, ţe sa rozkladá na radikály, na kt. adíciou monoméru rastú
makromolekuly polyméru. Zvyšky iniciátorod zostávajú viazané v polyméri. Patria sem peroxidy,
persulfáty a i.
Telomerizácia je p. v prítomnosti účinného prenášača, telogénu, pričom vzniká telomér. Monomér
pri tomto type reakcie sa nazýva taxogén.
Radiačná polymerizácia je p. inciovaná rtg al. -ţiarením.
Kopolymerizácia je p. 2 al. viac monomérov, pri kt. vzniká kopolymér. Podľa spôsobu a druhu
iniciácie sa rozoznávajú podobné druhy kopolymerizácií ako pri p.
Modifikátor p. je látka, kt. ovplyvňuje dĺţku vznikajúcich polymérnych reťazcov.
polymerizačný stupeň – miera, kt. udáva počet zákl. stavebných jednotiek (monomérov) v reťazci
makromolekul. Označuje symbolom n. Reťazové molekuly s p. s. < 50 sa označujú ako
oligopolyméry, s > 50 ako makromolekuly (predtým od 50 do 100 ako hemikoloidy, od 100 do 500
ako mezokoloidy, > 500 ako eukoloidy). Napr. prírodná celulóza a prírodný kaučuk majú p. s. 2000
– 3000, polysterén > 6000, polyamid 150 – 300.
polymetylmetakrylát – (–CH2–CCH2–COOCH3)n, makromolekulová látka, kt. sa pripravuje
radikálovou polymerizáciou metylesteru kys. metakrylovej. Je to pevná sklovitá látka (org. sklo,
–3
plexisklo).  1,18 g.cm , formovateľná pri 120 – 150 °C, pri vyššej teplote nastáva depolymerizácia,
pri 400 °C rozklad. Odoláva vode, kys. do 20 %, hydroxidom a olejom, rozp. v mnohých org.
rozpúšťadlách.
polymicrogyria, ae, f. – [poly- + g. mikros malý + g. gyros závit] polymikrogýria, abnormálny počet
úzkych závitov mozgu.
polymorbiditas, atis, f. – [poly- + l. morbus choroba] polyborbidita, súčasný výskyt viacerých chorôb
u jedného jedinca (charakteristický v starobe).
polymorfia – [polymorphia] →polymorfizmus.
polymorfizmus – [polymorphismus] mnohotvárnosť, rôznotvárnosť, stav charakterizovaný bohatosťou
vzhľadu, prejavov al. príznakov v rámci jedného javu..
Biologický polymorfizmus – variabilnosť jednotlivcov v rámci druhu, typická pre kaţdý druh.
Prejavuje sa navonok morfol. (somatickými) znakmi, určitým typom reakcií a správania (psychické
prejavy) a na celulárnej, subcelulárnej a molekulovej úrovni. K prvým znakom b. p. patrili →krvné
skupiny AB0, v súčasnosti poznáme 14 gen. systémov erytrocytov, niekt. z nich sú relat.
jednoduché, s 2 – 3 alelami, iné sú zloţitejšie. Patrí sem aj variabilnosť antigénov leukocytov,
lymfocytov a trombocytov, molekúl bielkovín vrátane enzýmov, ako aj tkanivové – histokompatibilné
systémy (H-systémy), najmä hlavný histokompatibilný komplex (MHC) príslušného druhu. B. p. sa
vyvíjal v závislosti od selekčného tlaku na gen. materiál.
Vývoj je výsledkom náhodných zmien a prírodného výberu, ktorým sa fixujú pozit. znaky
a vlastnosti. Selekcia však nepôsobí len zvýhodňovaním funkčných mutácií (ako to tvrdí
darwinizmus), ale zachováva aj afunkčné štruktúry, kt. neohrozujú existenciu príslušného druhu. Vo
vývoji prevaţujú neutrálne mutácie, kt. neinterferujú s funkčnými vlastnosťami proteínov. Napriek
prevahe neutrálnych mutácií existencia gen. variabilnosti umoţňuje vznik dostatočného mnoţstva
takých mutácií, kt. sú predmetom prirodzeného výberu. Z vyše 500 miliónov ţivočíšnych druhov, kt.
uţ osídlilo našu Zem, 99 % zaniklo pre nedostatočnú schopnosť adaptácie. Evolúcia pp. závisí viac
od rokov ako počtu generácií Najdôleţitejší selekčným tlakom boli a sú mikroorganizmy.
Makroorganizmus napadnutý mikroorganizmami je schopný rozpoznať infikované bunky iba vtedy,
ak majú tieto bunky niekt. spoločné oblasti MHC. Pozmenenie vlastných molekúl infekčným

agensom sa stáva selekčným faktorom vývoja p. tkanivových antigénov i rozvoja bunkovej imunity.
Disponuje.
Génový polymorfizmus – variabilnosť génov, kt. je výsledkom mutácií, duplikácií, rekombinácií,
ako aj panmixie; biologický polymorfizmus.
Chemický polymorfizmus – vlastnosť zlúč. vyskytovať sa vo viacerých kryštalických modifikáciách, z kt. kaţdá môţe stabilne existovať iba v určitom rozpätí teplôt a tlakov. Dve rôzne
modifikácie sú stabilné vedľa seba a majú roznaký tlak pár pri teplote premeny. Nad touto teplotou
je stála jedna modifikácia, pod ňou druhá modifikácia. Napr. jodid ortutnatý HgI 2 < 126 °C je stály
vo forme červenej modifikácie (štvorcovej). > 126 °C vo forme ţltej modifikácie (kosoštvorcovej).
Podobná vlastosť prvkov sa nazýva alotropia (napr. -, - a -modifikácia ţeleza).
Polymorfizmus dĺžky reštrikčných fragmentov – angl. restriction fragment length
polymorphismus, RFLP, je variabilita dĺţky reštrikčných fragmentov vyvolaná mutáciou DNA s
následnou variabilitou lokalizácie sekvencií báz, kt. predstavujú reštrikčné miesta pre reštrikčné
enzýmy. Tieto mutácie nemajú odozvu vo fenotype, ale nimi utvorený p. moţno vyuţiť ako DNA
marker v dg. gen. chorôb pomocou nepriamej analýzy DNA.
Reštrikčný fragment vzniká štiepením molekuly DNA reštriktázou. Reštriktázy sú enzýmy
baktériového pôvodu, kt. štiepia DNA al. RNA v mieste určitej sekvencie báz, špecifickej pre kaţdý
enzým, na krátke fragmenty o dĺţke do 50 000 kilobáz (50 kb).
Pretoţe mutácie v jednotlivých DNA znemoţňujú štiepenie na typických restrikčných miestach a
vyvolávajú štiepenie na iných, vzniká variabilita dĺţky takto získaných fragmentov (alely fragmentov).
Získané fragmenty moţno pomnoţiť (klonovať), čo sa docieli ich inzerciou do biol. vektorov
(plazmidov, fágov, kozmidov). Tak vzniká rekombinantná DNA a v prípade plazmidu rekombinantný
plazmid. Pouţitím príslušných antibiotík utvárajúcich selekčný tlak na rast baktérií, moţno pripraviť
klony baktérií, kt. vo svojom plazmide majú špecifický reštrikčný fragment cudzorodej (t. j. napr.
ľudskej) DNA. Vyštiepenie takto klonovaných, vsunutých úsekov DNA (napr. z baktériového
plazmidu), nepredstavuje technický problém.
Pretoţe štiepením DNA pomocou reštrikčných endonukleáz vznikne veľký počet reštrikčných
fragmentov (aţ 2 milióny), treba ich separovať napr. elektroforézou na agarózovom géli,
denaturovať (utvoriť z dvojreťazcových jednoreťazcové DNA) a prepijakovaním preniesť na
hybridizačnú membránu. Pomocou sond (úsekov DNA označených rádioaktívnym izotopom) sa
pomocou molekulovej hybridizácie zisťujú fragmenty, kt. majú komplementárne sekvencie báz a sú
dg. dôleţité (tzv. Southernova hybridizácia).
Nález na hybridizačnej membráne závisí od druhu pouţitej sondy. Mutácia detegovaná príslušným
reštrikčným enzýmom, kt. podmieňuje RFLP, nie je zodpovedná za vznik patol. procesu (výnimkou
je napr. kosáčiková anémia). Dedičnosť alel reštrikčných fragmentov sa riadi Mendelovými zákonmi.
Nepriamu dg. závaţnejších gen. chorôb umoţňuje tzv. väzbová mapa RFLP.
Rozoznávajú sa 2 druhy mutácií, bodové a mnohonásobne opakovania tandémovo usporiadaných
úsekov DNA (hlava–chvost) krátkych sekvencií DNA (angl. variable number of tandem repeats,
VNTR). Bodové mutácie rušia pôvodné al. utvárajú nové cieľové (reštrikčné) miesto pre príslušnú
reštriktázu. Pri VNTR reštriktáza štiepiaca DNA v blízkosti VNTR utvorí fragmenty, kt. dĺţka je
odrazom dĺţky VNTR. RFLP DNA medzi jednotlivými homologic-kými chromozómami varíruje
natoľko, ţe pravdepodobnosť nájsť u dvoch jedincov, ak len nie sú homozygotnými dvojčatami,
identický charakter VNTR, sa prakticky rovná nule. Metóda sa preto vyuţíva najmä pri riešení
spornej paternity v súdnom lekárstve.
polymorphismus, i, m. – [poly- + g. morfé tvar] →polymorfizmus.

polymorphocellularis, e – [poly- + g. morfé tvar + l. cellula bunka] polymorfocelulárny, vyznačujúci sa
tvarovou pestrosťou, mnohotvárnosťou buniek.
polymorphonuclearis, e – [poly- + g. morfé tvar + l. nucleus jadro] polymorfonukleárny,
charakterizovaný mnohotvárnosťou jadier.
polymorphus, a, um – [poly- + g. morfé tvar] polymorfný, rôznotvarový.
®

Polymox (Bristol) – antibiotikum; →amoxicilín.
polymyalgia, ae. f. – [poly- + g. mýs-myos sval + g. algos bolesť] svalová bolesť, kt. sa zjavuje vo
viacerých svalových skupinách; mnohopočetné bolestivé postihnutie svalov.
Polymylagia rheumatica – reumatická p., syn. obrovskobunková vaskulitída. Postihuje asi 0,05 %
jedincov >30. r. ţivota, najmä však > 55 r. Ochorenie sa obyčajne začína difúznou hlbokou bolesťou
svalov šije, plecového a bedrového pletenca, môţe však postihovať len panvovú a proximálnu
stehnovú oblasť. Pacienti sa sťaţujú na stuhnutosť ráno a po dlhšej nečinnosti, slabosť,
unaviteľnosť, v chron. štádiu trpia depresiou, prítomné sú subfebrility, strata hmotnosti, zrýchlená
sedimentácia krviniek (>50/h) a anémia. Autoprotilátky v sére nebývajú prítomné, aktivita svalových
enzýmov v sére nebýva zvýšená, EMG nález býva negat. Komplikáciou môţe byť strata zraku
následkom obrovskobunkovej arteritídy. Dfdg. treba odlíšiť: 1. polymyozitída, 2. fibromyalgia; 3.
hypertyreóza. Bolesti dobre odpovedajú na kortikosteroidy. Podáva sa prednizón v dávke 5 – 20
mg/d p. o. do zlepšenia stavu a potom v udrţovacich dávkach 5 – 10 mg/d; bolesti zmierňujú
nesteroidové analgetiká.
polymyoclonia, ae, f. – [poly- + g. mýs-myos sval + g. klonos rýchly] polymyoklonia, náhle kŕčovité
zášklby mnohých svalov; →myoklonus.
polymyopathia, ae, f. – [poly- + g. mýs-myos sval + g. pathos choroba] polymyopatia,
nešpecifikovaná choroba viacerých svalov.
polymyositis, itidis, f. – [poly- + g. mýs-myos sval + -itis zápal] polymyozitída, mnohopočetný zápal
svalov. Je to idiopatická zápalová myopatia, kt. sa prejavuje slabosťou a bolestivosťou svalov
bedrového a ramenného pletencam, neskôr vývojom amyotrofie a svalových kontraktúr.
Dermatomyozitída sa okrem poríznakov p. spája aj s erytémom na mihalniciach, nazolabiálnych
brázdach, nad kĺbmi končatín a periungválne.
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Incidencia idiopatických myozitíd je 2 – 50/10 za rok. Výskyt je porovnaní s reumatoidnou artritídou
1/10, s LES 1/3, so sklerodermiou 1/2 a s polyarteriitis nodosa 2-násobný. Pri PM sa pozorovala
asociácia s prítomnosťou antigénov HLA. U dospelých pacientov s PM je častejšia prítomnosť
antigénu HLA-B8 a DR3, u detí HLA-A1, B8 a DR3. Asi 2/3 dospelých pacientov s protilátkami proti
Jo-1 sú nositelia znaku DR3.
Klin. obraz – v anamnéze sa často vyskytujú horúčkové choroby, „chrípka“, niekedy prejavy
Raynaudovho fenoménu, príp. stuhnutosť kĺbov aţ artritída pripomínajúca reumatoidnú artritídu.
Klin. obraz – dominantným príznakom je svalová slabosť. Postihuje symetricky proximálne svaly
končatín, trupu a krku. Začína sa obyčajne pomaly, v akút. prípadoch naraz proximálne i distálne
svaly a rýchlo vzniká svalová atrofia. V chron. prípadoch nemusí byť atrofia viditeľná, pretoţe svaly
nahradzuje tukové a spojivové tkanivo. V ťaţších akút. prípadoch sa môţe zjaviť opuch a
presiaknutie svalstva. S postupom choroby sa vyvíjajú svalové kon-traktúry. Výraznejšia myalgia sa
vyskytuje len v polovici prípadov, pohmatová citlivosť aţ bolesť sa však vyskytuje v rôznych štádiách
choroby u takmer všetkých pacientov. Svalová slabosť na dolných končatinách sa prejavuje
ťaţkosťami pri stúpaní do schodov a vstávaní z nízkej stoličky al. drepu. Chôdza sa stáva kolísavou,
niekedy so sťaţenou koordináciou svalov. Na horných končatinách komplikuje dvíhanie predmetov
na poličku, obliekaní a česa-ní. Leţiaci pacient máva ťaţkosti s dvíhaním hlavy od podloţky. V

ťaţších prípadoch býva dysfágia (10 – 15 %) a príp. aspirácia tekutín a jedla. Postihnutie svalstva
hrtana a mäkkého podnebia sa prejaví chrapotom a nazolaliou. Rtg a manometricky sa pozorovala
aj dysfunkcia dolnej časti paţeráka a porucha vyprázdňovania ţalúdka. Opísal sa aj trizmus.
Rozoznávaju sa 4 formy p.: 1. prim.; 2. juvenilná; 3. asociovaná s inou imunoalteračnou chorobou.;
4. asociovaná s nádorovou chorobou. P. granulomatosa je granulomatózny zápal svalstva pri
sarkoidóze.
Kožné zmeny bývajú súčasťou dermatomyozitíd: opuch okolo očí, heliotropný exantém
(červenofialové sfarbenie koţe), Gottronov príznak (tmavočervené aţ fialové, mierne vyvýšené,
väčšinou nesvrbivé vyráţka na extenzorovej strane ruky, najmä drobnými kĺbmi ruky, hyperémia a
teleangiektázie okolo nechtových lôţok v tvare V, na chrbte, lakťoch a vnútorných členkoch. U detí
sú prejavy vaskulitídy (mäkké uzly na koţi, periungválne infarkty, ulcerácie prstov).
Pľúcne zmeny sú trojakého druhu: 1. intersticiálna pľúcna fibróza (5 – 10 % s PM a DM), niekedy
predchádza myopatii. Klin. sa prejaví dýchavicou a suchým kašľom. Ide o reštriktívnu ventilačnú
poruchu; prítomné bývajú protilátok proti antigénu Jo-1; 2. aspiračná pneumónia (30 % PM a DM),
vzniká u pacientov so slabosťou fhltanového svalstva a oslabeím schopnosti kašľať, signalizuje ju
väčšinou dysfágia; 3. respiračná insuficiencia (7 %) následkom slabosti interkostálneho svalstva a
bránice.
Kardiálne príznaky – vyskytujú sa pomerne často, ale len zriedka sú symptomatické. Prejavujú sa
na EKG (blokády, rôzne predsieňové a komorové arytmie).
Kalcifikácie v spojivovom tkanive okolo svalov a v podkoţí pri dermatomyozitíde sú častejšie u detí.
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Pri rtg-negat. náleze sa dajú dokázať pomocou fosfátov označených
Tc, kt. ukáţe vychytávanie
látky uţ v začiatočných kalcifikátoch. V loţiskách je zvýšený obsah kys. -karboxyglutámovej
Často sa spájajú s cytoplazmatickými, príp. vnútrojadrovými eozinofilnými inklúziami. V parafínových
rezoch sa granuly rozpúšťajú, takţe ostávajú len anonymné vakuoly. V niekt. prípadoch je
postihnutých aţ 70 % svalových vláken, inokedy sa však zistia len zriedka. Imunohistochem.
vyšetrením sa dá dokázať v lemovaných vakuolách amyloid Ab, ApoE a ubikvitín. Amyloid sa
najčastejšie nachádza v susedstve vakuol, menej často perinukleárne a zriedka v jadre. hodnotu. Vo
vakuolizovaných vláknach sa zisťujú epitopy prekurzorového proteínu -amyloidu (APP), z kt.
niekt. sú pozit. na kongočerveň. Imunoreaktivita na trieda I MHC sa obmedzuje výlučne na vlákna,
kt. sú čiastočne infiltrované lymfocytmi (na rozdiel od polymyopzitídy, kde sú všetky vlákna pozit.).
Vo vláknach svalu s myopatiou s inklúznymi telieskami sa dokázal aj ubikvitín. Na polotenkých
rezoch sa dajú dokázať okrúhle osmifilné granuly rozličnej veľkosti pod sarkolemou, často v
zhlukoch.
Elektronopticky sú abnormálne cytoplazmatické, menej často jadrové zväzky abnormálnych
filamentov charakterizované cirkulárnymi rúrovitými profilmi (na dobre orientovanom priečnom reze)
a na pozdĺţnych rezoch zvlnenými s periodickým priečnym pruhovaním. Cytoplazmatické filamenty
(15 – 19 nm) sú väčšie ako vnútrojadrové (12 – 15 nm). Filamenty môţu byť obkolesené
membránovými praslenovými útvarmi. Elektronopticky moţno vo vláknach dokázať pri myopatiách s
inklúznymi telieskami aj priónový proteín.
Dg. – opiera sa o EMG a vyšetrenia aktivity svalových enzýmov (CK a LD), potvrdzuje ju bioptický
nález. V bioptickej vzorke je nekróza svalových vláken, fagocytóza nekrotického tkaniva,
perivaskulárny a intersticiálny zápalový infiltrát z lymfocytov, makrofágov a menšieho počtu
plazmatických buniek a regenerácia svalových vláken. V chron. prípadoch ide o atrofiu vláken najmä
na periférii fasciklu, zmnoţenie spojiva, príp. ukladanie lipidov; zápalový infiltrát môţe chýbať. Pri
paraneoplastickej myozitíde prevaţuje nekróza svalových vláken. V niekt. prípadoch sú prejavy
denervácie a reinervácie (vymiznutie normálneho šachovnicového usporiadania vláken, zhlukovanie
jedného typu vláken). Histochem. Výrazným nálezom je aktivácia lyzozómovej kyslej fosfatázy v

zápalových elementoch. Elektronopticky sa zisťujú abnormality anastomózy medzi priečnymi
tubulami a terminálnymi cister-nami sarkoplazmatického retikula, kt. je pp. príčinou úniku enzýmov
zo svalových vláken. Pri detskom type dermatomyozitídy sa zisťuje vaskulopatia (nekróza, zápalový
infiltrát v stene ciev, ich obliterácia a svalové infarkty). Niekedy sa však loţisková zápalová lézia
nezachytí. Choroba sa spája s kardiomyopatiou, hypomotilitou paţeráka, dysfágiou, dysfóniou,
koţnou vaskulitídou, intersticiálnou pneumóniou a akút. respiračnou insuficienciou zapríčinenou
aspiráciou al. oslabením svalstva bránice.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kritériá dg. polymyozitídy a dermatomyozitídy (podľa Bohana a Petera, 1975, modifikované Hudgesom a
Peterom, 1984)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Prevaţne al. výlučne proximálna, obvykle symetrická svalová slabosť, kt. progreduje al. mes. s mylagiou al.
bez nej, príp. bez kompatibilných koţných zmien.
2. Bioptický dôkaz nekrózy svalových vláken a ich regenerácie, dôkaz mononukleárneho zápalového infiltrátu
(perivaskulárny al. intrafascikulárny) s perifascikulárnou atrofiou al. bez nej.
3. Zvýšenie aktivity CK (izoenzýmu MM), aldolázy al. myoglobínu v sére.
4. Multifokálne EMG myopatické zmeny (malé, krátke a polyfázické potenciály) so zvýšenou inzerčnou aktivitou a spontánnymi potenciálmi al. bez nich.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dg. je istá pri prítomnosti všetkých 4 a pp. pri prítomnosti 3 kritérií.
Pre dg. a klasifikáciu myozitíd je dôleţité stanovenie protilátok MSA a MAA, kt. umoţňujú odlíšiť
prim. myozitídy a myozitídy pri chorobách spojiva od paraneoplastických myozitíd, a tým aj včasnú
dg. karcinómu.
Dfdg. – treba vylúčiť: 1. postihnutie periférneho a centrálneho nervového systému; 2. sarkoidózu; 3.
aktívnu infekciu postihujúcu sval; 4. lieky al. toxíny asociované s myopatiou; 5. rabdomyolýzu
známej príčiny; 6. metabolické myopatie; 7. endokrinné myopatie; 8. svalovú dystrofiu; 9.
obrovskobunkovú arteritídu a i. formy vaskulitíd; 10. myasthenia gravis; 11. vakcináciu proti
ruţienke; 12. ateromatóznu al. karcinomatóznu mikroembolizáciu; 13. Guillainov-Barrého sy.; 14.
malnutríciu.
Th. – osvedčuje sa prednizón v dávke 30 – 60 mg/d p. o., kt. sa po zlepšení stavu zniţuje na
udrţovaciu dávku 10 – 30 mg/d. Pri nádorovej p. sa th. zameriava na odstránenie nádoru, príp. sa
podáva prednizón s cyklofosfamidom (1 mg/kg/d), metotrexátom (0,1 – 0,3 mg/kg/ týţd.) al.
azatioprínom (1,5 – 3 mg/kg/d). Dôleţitý je liečebný telocvik a aktívna asistencia v rozsahu
pohyblivosti.
polymyxíny – polypeptidové antibiotiká, kt. základ tvorí zásaditý polypeptid, produkt Bacillus
polymyxa. Známe sú p. A, B, C, D, E a M.
P. A je zmes p. B1 a B2.
Polymyxín B: B1 – C56H98N16O13; R = (+)-6-

metyloktanyl; X = fenylalanín; Y = leucín; Z
= L-DAB; B2 – C55H96N16O13; R = 6metylheptanoyl; X = fenylalanín; Y leucín;
Z = L-DAB; D1 – C50H93N15O15; R = (+)-6-metylaoktanoyl; X = leucín; Z = D-serín; D2 –
C49H93N15O15; R = 6-metylheptanoyl; X = leucín; Y = treonín; Z = D-serín.
Polymyxín E →kolistín
P. sa viaţu na cytoplazmatickú membránu baktérií, inaktivujú jej zákl. funkcie a zvyšujú jej
permeabilitu. Majú silný baktericídny účinok proti všetkým aeróbnym gramnegat. paličkám
s výnimkou Proteus sp., Providencia sp. a Serratia sp. Patria k najúčinnejším antibiotikám proti

Pseudomonas aeruginosa. Rezistentné sú aeróbne grampozit. a gramnegat. koky a anaeróbne
baktérie.
Po podaní p. o. sa z GIT neresorbujú. Po parenterálnom podaní sa 50 % liečiva inaktivuje sérom,
takţe aktívne koncentrácie v sére sú pomerne nízke. Na bielkoviny plazmy sa viaţe ~ 75 %.
Opakované dávky majú za následok kumuláciu. Pri th. dávkach sú nefrotoxické. Vylučujú sa
obličkami, zle prenikajú do tkanív a likvoru.
Indikácie – celkove: infekcie vyvolané gramnegat. paličkami citlivými na p.: sepsa, endokarditída,
purulentná nefritída, pyelonefritída a cystitída, pneumónia, meningitída. Lokálne: th. infikovaných
rán, popálenín, infekcií slizníc, ďalej očných, ušných, kostných a klbových infekcií; profylaxii
pooperačných infekcií.
Kontraindikácie – absol.: alergia na p.; relat.: poruchy funkcie obličiek.
Nežiaduce účinky – prejavy neurotoxickosti (parestézie, nystagmus, diplopia, kefalea hlavy, ataxia,
nauzea, vracanie); prejavy nefrotoxickosti (albuminúria, cylindrúria, hematúria, hyperazotémia);
koţné prejavy, horúčka.
Dávkovanie – 1,5 – 2,5 mg/kg(d, pri celkových infekciách max. 200 mg/d, v 3 – 4 čiastkových
dávkach i. m. počas 6 – 7 (max 10) d. Deťom sa podáva 1,5 – 2,5 mg/kg/d v 3 – 4 čiastkových
dávkach. Pri renálnej insuficiencii treba dávky upraviť. Lokálne sa pouţíva vo forme rozt. al. mastí
®

®

Prípravky – sulfát Aerosporin‹ inj. sicc., Maxitrol susp. ophth. a ung. ophth., Nerosporin gtt. ophth.,
®
®
Otosporin gtt. otc., Polymyxin B gtt. oct.
®

Kombinované prípravky – Statrol
gtt. ophth. (obsahuje sulfát p. B, neomycín, fenylefrín
®
a hypromelózu), Trivivac Sevac s. c. inj. (obsahuje sulfát p. B, vakcínu proti ruţienke, osýpkam a
parotitíde, neomycín a ľudský sérový albumín)
polyneuralgia, ae, f. – [poly- + g. neuron nerv + g. algos bolesť] boelsti v priebehu viacerých nervov;
→neuralgia.
polyneuralis, e – [poly- + g. neuron nerv] polyneurálny, vzťahujúci sa na mnoho nervov.
polyneuritis, itidis, f. – [poly- + g. neuron nerv + -itis zápal] polyneuritída, mnohopočetný zápal
nervov; →neuritis.
Polyneuritis cranialis multiplex – skr. PCM, kraniáílna polyneuritída, vyskytuje sa niekedy v seku.
štádiu lymeskej →boreliózy.
polyneuromyositis, itidis, f. – [poly- + g. neuron nerv + g. mýs-myos sval + -itis zápal]
polyneuromyozitída, mnohopočetný zápal nervov a svalov.
polyneuropathia, ae, f. – [poly- + g. neuron nerv + g. pathos choroba] polyneuropatia,
nešpecifikovaná choroba viacerých periférnych nervov.
Príčinou p. môţu byť hereditárne, metabolické faktory (diabetes mellitus, dysproteinémie,
amyloidóza, urémia, porfýria, nedostatok vitamínu B1 a B12), infekčné a toxické faktory vrátane
alkoholu, Pb, As, Hg, a i., cievne poruchy (artérioskleróza, polyarteriitis nodosa, kolagenózy,
vaskulitídy), →Guillainov-Barrého sy., paraneoplastické p. (najmä pri malobunkovom karcinóme
bronchov, cirhotických formách karcinómu ţalúdka) a i. Asi 25 – 35 % p. ostáva etiologicky
nejasných, 40 % z nich tvoria poruchy metabolizmu CNS. Najčastejšou formou je diabetická a
alkoholická p.
Rozlišujú sa 4 formy p.: 1. neurónové; 2. axónové; 3. demyelinizujúce; 4. intersticiálne.
1. Neurónové (perikaryónové) polyneuropatie – charakterizujú poruchy metabolizmu DNA a
syntézy nukleolárnej RNA v neurónoch spinálnych ganglií a autonómneho nervového systému.

Periakryón sa zdurí, neurofilamenty sa zhlukujú, čo zapríčiňuje poruchy centrifugálneho transportu a
výţivy proximálnych úsekov axónov. Príčinou bývajú uţívanie liekov (adriamycín, talidomid,
vikristín), pôsobenie toxických látok (hliník, kadmium, zlúč. ortuti – otrava rybím mäsom
obsahujúcim org. zlúč. Hg v jap. prístave Minimata).
2. Axónové polyneuropatie – delia sa na dezintegrujúce a dystrofické formy s proximálnou a
distálnou lokalizáciou. Dezintergujúca forma sa vyznačuje porucha metabolizmu najmä v
proximálnom úseku axónu. Uplatňuje sa tu najmä inhibícia glykolytických enzýmov neurotoxínmi. Jej
príčinou môţe byť diabetes mellitus, alkoholizmus, urémia a uţívanie lieky (INH, nitrofurán).
Mikroskopicky sú poškodené nervové vlákna väčšieho kalibru. Ultraštrukturálne je v axónoch
zmnoţenie organel s poškodenými membránami. Neurofilamenty a mikrotubuly sa zhlukujú al.
rozpadajú a sek. vznikajú zmeny myelínu. Cytoplazma Schwannových buniek v blízkosti jadra je
zdurená, lamely myelínu sú rozrušené a myelín sa rozpadá ako pri Wallerovej degenerácii.
Dystrofická forma je najčastejšou formou p., postihuje najmä neurofilamenty a neurotubuly
v distálnych úsekoch axónu. Ide najmä o dlhé myelinizované axóny väčšieho kalibru, v kt. vzniká
retrográdna degenerácia. Perikaryón je menej poškodený a preţíva periférnu degeneráciu (angl.
dying-back process proces spätného odumierania). Mikroskopicky v Bodianovej impregnácii sa
zisťuje zdurenie a fragmentácia axónov, ultraštrukturálne agregácia mikrofilamentov v blízkosti
zdurených axónov pri Ranvierových zárezoch. Paranodálna retrakcia myelínu a demyelinizácia
vznikajú sek. Dystrofická forma sa vyskytuje pri amyotrofickej laterálnej skleróze, miechových
svalových atrofiách, Friedreichovom sy a avitaminóze B1.
3. Demyelinizujúce polyneuropatie – sú charakterizované prim. poškodením Schwannových
buniek pri relat. zachovaní axónov. Postihujú nervy väčšieho kalibru a zmeny sú prevaţne
segmentálne. Príčinou býva otrava olovom, poruchy metabolizmu lipidov (metachromatická
leukodystrofia) a bielkovín. Rozoznáva sa hypertrofický a deštruktívny typ. Hypertrofický typ sa
vyznačuje výraznou hyperpláziou Schwannových buniek v priebehu nadmernej regenerácie axónov
al. pri opakovaných procesoch demyelinizácie a remyelinizácie s tvorbou cibuľovi-tých útvarov
(hyperplastické Schwannove bunky). Tento typ sa vyskytuje pri hereditárnych motorickosenzorických p. s atrofiou svalov, ako je Déjerinova-Sotatasova hypertrofická intersticiálna
neuropatia (hypertrofia nervov najmä na dolných končatinách s hyperpláziou Schwannových buniek,
zmnoţením kolagénných vláken a degenratívnymi zmenami v zadných koreňoch a rohoch miechy),
Charcotova-Marieova-Toothova peroneálna svalová atrofia, Roussyho-Lévyovej hereditárna
areflektorická dystázia (denervačná atrofia svalov dolných končatín s ,,vysokým priehlavkom“,
cerebelárnymi príznakmi a kardiomyopatiou), Bassenova-Kornzweigova abetalipoproteinémia,
Refsumovej chorobe.
Štrukturálne lézie myelínu vyvoláva toxický účinok cytozínu (arabinozidu), olova a telúru, kt.
vyvolávajú hydropickú degeneráciu Schwannových buniek. Súčasné poškodenie myelínu a axónov
zapríčiňuje izoniazid a nitrofurán. Poruchy odbúravania vznikajú pri toxických segmentálnych
myelinopatiách a enzymopatiách (napr. pri metachromatickej leukodystrofii).
4. Intersticiálne polyneuropatie – zahrňujú ischemické p. vyvolané aterosklerózou, diabetickou
mikroangiopatiou, amyloidózou, nodóznou periarteritídou a i. vaskulitídami. Pri zápalových
procesoch sú zmeny najmä v epineuriu, pri metabolických poruchách v endoneuriu (najmä
v endoteli a bazálnych membránach ciev). Na podklade lokálnych ischemických zmien vznikajú
multiplexné ,,mononeuritídy“ so segmentálnym poškodením myelínu a axónov.
Klin. obraz – prejavy p. sú pestré, rôznou mierou sa na nich zúčastňujú motorické, senzitívne a
vegetatívne poruchy, najmä distálne lokalizované, proximálne neohraničené, tupé, niekedy
,,rukavicovité“ al. ,,pančuchové“ symetrické poruchy citlivosti; parézy a trofické zmeny pritom
chýbajú, resp. vyvíjajú sa aţ v neskorších štádiách. Atrofie postihujú najmä malé svaly nôh. Akút.

formy sú zriedkavé, častejšie sa klin. obaz vyvíja týţd. i mes. Pacienti sa sťaţujú na pocity tepla,
zimy, mravenčenie, precitlivenosť al. bolesti nôh, zriedkavejšie rúk. Bolesti sú výrazné v pokoji a
nezväčšujú sa pri pohybe ani chôdzi. Silne sa pociťuje pohyb pokrývky na nohách. Najskôr vyhasína
reflex Achillovej šľachy, neskôr aj patelový reflex. Z porúch citlivosti sa zjavujú najprv výpady
vnímania vibrácie. Z vegetatívnych porúch sú to najčastejšie hypotónia, synkopové stavy, poruchy
funkcie močového mechúra a čreva, poruchy potencie. Poruchy potencia sú zväčša symetrické
(anhidróza dolných končatín), často s kompenzačne zvýšeným potením hornej polovice tela. Ako
dôsledok neurotrofických zmien sa môţu neskôr zjaviť na stupajách vredy. Denervácia arteriol má
za následok vazodilatáciu, kt. pacienti vnímajú ako pocit ,,horúcich nôh“.Pri ,,denervácii“ srdca
vzniká trvalá pokojová tachykardia, môţe prebehnúť ,,bezbolestný“ akút. infarkt myokardu. Pri
poruche inervácii ţalúdka a čreva vzniká hnačka. Zriedkavejšie sa vyskytujú asymetrické p. s
proximálnejším postihnutím – prim. lézie hlavových nervov (diabetická proximálna amyotrofia,
neuralgická amyotrofia lopatky) al. mononeuropathia multipex.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. vyšetrenia a potvrdzuje sa pomocou elektroneurografie (ENG) a
elektromyografie (EMG). Normálny nález pri ENG nevylučuje p. Vyšetrenie likvoru odlíši
polyneuritídy, biopsia najmä poruchy metabolizmu, dysproteinémiu, amyloidózu a vaskulitídy.
Th. – zameriava sa na odstránenie príčiny, resp. th. zákl. choroby.
Diabetická polyneuropatia – je komplikáciou →diabetes mellitus. Predtým sa pokladala za
následok mikroangiopatie, je to však osobitný patol. proces, na patogenéze kt. sa zúčastňuje viac
faktorov, najmä metabolických a vaskulárnych. Postihuje rovnako obidve pohlavia. Jej prevalencia
závisí od trvania diabetu: v čase dg. sa zisťuje v 8 %, po 25 r. aţ v 50 % prípadov.
Najvýznamnejším patogenetickým faktorom je hyperglykémia, kt. sa spája so zvýšeným obsahom
glukózy, fruktózy a sorbitolu a poklesom myoinozitolu v nerve (následkom kompetitívnej inhibície
jeho vychytávania a zvýšenej aktivity polyolovej cesty). Zvýšená neenzýmová glykácia vyvoláva
zníţený axónový transport aţ atrofiu axónov, ako aj zníţenie biosyntézy myelínových lipidov a
spomalenie vedenia v nerve. Zníţenie obsahu myoinozitolu v nerve vyvoláva zníţenie aktivity
+, +
Na K -ATPázy (pp. následkom zmien metabolizmu fosfoinozitidov). Zniţuje sa aj vychytávanie
+
aminokyselín nervom, závislé od Na , a klesá membránový potenciál, čo zapríčiňuje pokles akčného
potenciálu v nerve.
Na vzniku d. n. sa zúčastňuje aj postihnutie vasa nervorum (→diabetická mikroangiopatia) so
zhrubnutím steny kapilár aţ obliteráciou ich priesvitu. U starších diabetikov sa pripája ateroskleróza
väčších ciev (makroangiopatia). Glykácia hemoglobínu a erytrocytárnych memrán má za následok
zvýšenie viskozity krvi a pokles deformovateľnosti erytrocytov, čím sa zvyšuje rezistencia
endoneurálnych ciev a zniţuje prietok krvi nervom, čo prispieva k ischémii nervu. V dôsledku
ischémie sa aktivuje endogénna fosfolipáza, čím klesá obsah membránových fosfoinozitido a
+ +
aktivita Na ,K -ATPázy.
D. n. moţno rozdeliť na demyelinizačné, axónové a zmiešané. Klin. sa rozoznáva subklin.
(spomalenie vodivosti a zvýšenie prahu pre citlivosť bez klin. príznakov) a klin. manifestná
neuropatia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klasifikácia diabetických neuropatií (podľa Greena spol., 1990)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Subklinická neuropatia
II. Klinická neuropatia
1. difúzna neuropatia
a) distálna symetrická senzomotorická polyneuropatia
• primárna neuropatia tenkých vláken (A• primárna neuropatia hrubých vláken (A-

• zmiešaná neuropatia
b) autonómna neuropatia
• abnormálne funkcie zreníc
• sudomotorická dysfunkcia
• urogenitálna autonómna neuropatia
• gastrointestinálna autonómna neuropatia
• kardiovaskulárna autonómna neuropatia
• asymptomatická hypoglykémia
2. fokálna neuropatia
• mononeuropatia
• mnohopočetná mononeuropatia
• radikulopatia
• kraniálna neuropatia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

• Symetrická senzomotorická polyneuropatia – vzniká následkom postihnutia periférnych nervových
vláken, predilekčne distálnych častí končatín, prstov nôh al. rúk s postupným šírením sa proximálne
(tzv. ,,pančuchové“ al. ,,rukavicové“ postihnutie). Rozoznáva sa nebolestivá, bolestivá a zmiešaná
forma.
Nebolestivá forma s postihutím hrubých myelinizovaných vláken A- zodpovedných za pociťovanie
dotyku a tlaku sa prejavuje stratou polohocitu, pociťovania ľahkého dotyku, vibrácií a svalovou
slabosťou. Neuropatia sa môţe prejaviť aţ komplikáciami (→diabetická noha, neuropatický vred) s
strata polohocitu senzorickou ataxiou (pseudotabická forma).
Bolestivá forma je následkom postihnutia nemyelinizovaných tenkých vláken C zodpovedných za
rýchle vedenie bolestí, reflexné odpovede a autonómnu inerváciu. Prejavuje sa parestéziami
(spontánny vznik nepríjemných pocitov), dyzestéziami (kontaktné parestézie) al. neuropatickou
bolesťou. Bolesť býva tupá, kŕčovitá, pálivá, bodavá al. zdrvujúca, charakteristicky sa zhoršujúca v
nočných h. Niekedy pacienti pociťujú extrémne pálenie. kt. ich núti chodiť po chodbe al. vkladať
nohy do studenej vody, čo prináša úľavu a odlišuje neuropatickú bolesť od periférnej ciervnej
insuficiencie. Pacienti pociťujú trvalý chlad, necitlivosť, brnenie al. pálenie, niekedy majú pocit
mŕtvych nôh a zdá sa im, ţe chodia po bavlne al. vzduchu. Prítomná býva anorexia a depresia.
Zmiešanú formu vyvoláva postihnutie hrubých i tenkých vláken. Jej včasným príznakom je
zoslabenie šľachovookosticových reflexov, najmä reflexu pätovej šľachy; motorický deficit nebýva
vyznačený.
Osobitnou formou je diabetická neuropatická kachexia, kt. postihuje muţov najmä v 6. dekáde.
Vyznačuje sa symetrickou periférnou neuropatiou s ťaţkou pálivou bolesťou nôh, prevaţne v noci,
anorexiou, depresiami, impotenciou. Diabetes mellitus býva mierneho stupňa, niekedy sa odhalí aţ
po manifestácii neuropatie. Ide o poškodenie axónov s potihnutím všetkých vláken. Prognóza
neuropatie je dobrá, po úprave metabolickej poruchy príznaky ustupujú.
• Autonómna neuropatia – prejavuje sa poruchami motorickej senzorickej a reflexnej funkcie rôznych
systémov, spočiatku následkom výraznejšieho poškodenia parasympatika. Často zniţuje kvalitu
ţivota diabetikov, zhoršuje metabolickú situáciu, sťaţuje th. ostatných komplikácií (napr.
hypertenzie, arytmií) a môţe zakryť príznaky iných ochorení (napr. bezbolestný infarkt). Môţe sa
prejaviť poruchou funkcie zreníc, potových ţliaz, močového mechúra, sexuálnymi poruchami GIT,
kardiovaskulárneho systému al. asymptomatickou hypoglykémiou. Porucha autonómnej inervácie
zreníc má za násleok symerickú miózu, pomalšiu reakciu na osvit a dlhšie sa prispôsobujú na
zníţené osvetlenie. Sudomotorické poruchy vznikajú následkom poškodenia sympatikových vláken
inervujúcich potné žľazy. Na dolných končatinách vzniká atrofia potových ţliaz s anhidrózou, kt.
prispieva k vzniku →diabetickej nohy. Denervované arterioly nie sú schopné reagovať na zmeny

teploty. Neskôr vzniká aj porucha termoregulácie: postihnutí sa v teple, kt. neznášajú, značne potia
na tvári, šiji a rukách. Ide o kompenzačnú hyperhidrózu v hornej polovici tela. Značné potenie býva
v noci, čo sa pripisuje hypoglykémii. V teplom prostredí sa zvyšuje rektálna teplota viac ako
u zdravých. Potenie na tvári a krku sa dostavuje aj po jedení, najmä poţití syrov, alkoholu
a korenených jedál.
N. vyvoláva zníţené pociťovanie podnetov z oblasti močového mechúra, poškodenie parasympatika zníţenie tonusu a ochabnutie detruzora, poškodenie sympatika dysfunkciu sfinkterov.
Predlţujú sa intervaly medzi močením, chýba potreba močenia v noci a väčšií objem moču býva v
skorých ranných h. Postupne sa zväčšuje kapacita močového mechúra. Spočiatku si diabetici vedia
vyvolať mikciu zvýšeným úsilím, tá je však predĺţená a so slabým prúdom moču. Neskôr sa podarí
vyprázdniť močový mechúr len pomocou tlaku na brucho, zvyšuje sa reziduálny objem, pacienti
majú hmatateľný preplnený mechúr, sú inkontinentní, najmä pri stresoch. Pridruţujú sa komplikácie,
ako je infekcia močových ciest (E. coli, Aerobacter aerogenes, kvasinky), niekedy pneumatúria
(zistiteľná na natívnej rtg. snímke al. katetrizáciou, pri kt. uniká moč pod tlakom a nasleduje výstup
plynu). Na moţnosť neuropatie močového mechúra treba myslieť pri viac ako 2 močových
infekciách za rok, najmä u muţov. O autonómnej poruche močového mechúra (rezíduum > 150 ml
zistené sonograficky po vymočení, príp. cystomanometriou) svedčí oslabenie prúdu moču s
predlţeným močenia, nyktúria a inkontinencia moču. U muţov treba vylúčiť hypertrofiu prostaty.
Dôleţitým príznakom je strata bolestivosti testes po ich stlačení.
Sexuálne poruchy sa vyskytujú asi v ½ diabetikov. Postihnutie sympatika zapríčiňujú poruchy
orgazmu a ejakulácie, postihnutie parasympatika poruchy erekcie a lubrikácie vagíny. Hlavnou
sexuálnou poruchou diabetikov je impotencia následkom poruchy erekcie. Niekedy je len prechodná
a po úprave metabolickej situácie ustúpi, častejšia je však chron. forma, kt. sa postupne zhoršuje.
Prejavuje sa predlţovaním interkoitálnej periódy a zniţovaním tuhosti penisu. Spontánne erekcie
úplne chýbajú. Libido sa zniţuje aţ neskôr. Pri impotencii je vhodné sexuol. vyšetrenie. Treba
vylúčiť jej iné príčiny (úrazy, liečivá) a stanoviť hodnoty testosterónu a prolaktínu v sére. Poruchy
spontánnych nočných erekcií sa dajú overiť pomo-cou pletyzmografie (u zdravých muţov vzniká
erekcia 3 – 6-krát počas REM-fázy spánku). Retrográdna ejakulácia sa dokáţe katertizáciou
močového mechúra po masturbácii (v moči sa zisťuje veľký počet ţivých spermií). Toto vyšetrenie
treba urobiť kaţdému diabetikovi, kt. je vyšetrovaný pre sterilitu. Príznakom neuropatie môţe byť aj
znížené pociťovanie bolesti v ob-lasti semenníkov na tlakové podnety. Zriedkavou formou je
retrográdna ejakulácia následkom poruchy sympatikovej inervácie vnútorného zvierača močového
mechúra, kt. je počas ejaku-lácie relaxovaný. Výsledkom je neprítomnosť ejakulácie bez straty
orgazmu a neplodnosť. Pocit ejakulácie je pritom zachovaný. Zníţenie lubrikácie vagíny môţe
vyvolať atrofiu jej steny. Sexuálne dysfunkcie sa dajú zmierniť aplikácou vagínových lubrikancií.
• Kardiovaskulárna autonómna neuropatia – tvorí 17 – 40 % diabetických n. Ich najčastejším
prejavom je: 1. Sy. kardiálnej denervácie – pokojovou tachykardiou, kt. pacient pociťuje ako
búchanie srdca. Po pridruţení sa sympatikovej neuropatie srdcová frekvencia nebýva zvýšená.
Charakteristickým príznakom d. n. u diabetikov je zníţená variácia srdcovej frekvencie. Pokladá sa
za prvý prejav vágovej denervácie srdca. Vyskytuje sa aţ v 27 – 40 % diabetikov. V extrémnych
prípadoch sa pri 24-h monitorvaní zisťuje stabilizovaná frekvencia a reverzia diurnálnej variácie
srdcovej frekvencie s vyššími hodnotami v nočných h. Ako príčina exitu diabetikov s d. n. sa asi v
polovici prípadov uvádza zlyhanie obličiek, často sa však príčina náhleho úmrtia nezistí. Diabetici s
d. n. sú vystavení väčšiemu riziku kardiovaskulárnej labílity počas celkovej anestézie. Častejší je u
nich predlţený interval Q–T, čo je pp. príčinou náhlych arytmií, ako je fibrilácia komôr a asystólia. 2.
Ortostatická hypotenzia – vyskytuje sa asi v 7 – 15 % diabetikov. Prejavuje sa poklesom
systolického TK po náhlom postavení sa o > 30 mm Hg (> 4 kPa) so závratmi, zriedkavejšie
zahmlievaním zraku, celkovou slabosťou, pocitom neistoty, nauzeou aţ synkopou (následok hypoxie

mozgu); niekedy sa po najedení zjavia stenokardie al. mdloby. Príznaky ischémie mozgu pri
ortostatickej hypotenzii sa môţe chybne pripisovať hypoglykémii. Odpoveď srdcovej frekvencie na
katecholamíny býva zníţená. Ortostatická hypotenzia však môţe byť aj následkom zníţenej funkcie
ľavej komory, ako aj pôsobenia niekt. liečiv (hypotenzíva, diuretiká, tricyklické antidepresíva). 3.
Abnormálna reakcia na námahu – prejavuje sa zníţenou toleranciou telesnej záťaţe a zníţenou
max. spotrebou O2 pri telesnom zaťaţení. 4. Vazomotorické poruchy – sú následkom hypersenzitívnosti ciev na katecholamíny a chlad, vyvolaných abnormálnou vazokonstrikciou, najmä na
dolných končatinách. Pacienti sa sťaţujú na chlad a bolesti v nohách. Neskôr sa môţe vyvinúť úplná
denervácia s vazodilatáciou a tvorbou edémov. Pacienti udávajú pocit horúcich aţ ,,horiacich“ nôh.
Chýba normálna distribúcia koţnej teploty, nohy sú chladnejšie ako ruky.
Dg. kardiovaskulárnych diabetických neuropatií komplikuje to, ţe inzulín sám, ako aj potrava majú
vazodepresorické účinky. V dg. sa pouţíva viacero neinvazívnych funkčných testov. Vyšetrenie sa
má vţdy vykonať ráno a pokojnom prostredí bez rušivých vplyvov (hluk, svetlo, teplota, pacient má
byť vyspaný a relaxovaný. Deň pred vyšetrením nemá byť vystavený psych. al. fyzickej záťaţi a
nadmernému konzumu jedla, nemá fajčiť ani poţívať kávu a alkohol. K liekom, kt. ovplyvňujú
výsledky testov patria sympatikolytiká (guanetidín, klonidín, rezerpín a i.), - a -blokátory,
antagonisty vápnika, nitráty, bronchodilatanciá (-mimetiká), antidepresíva, diuretiká a i. Opatrnosť
pri hodnotení výsledkov testov je ţiaduca u hypertonikov. K funkčných testom patria: Reakciana
ortostázu – modifikovaný Schellongov test: po 5-min leţaní sa pacient vyzve, aby sa rýchlo (< 5 s),
bez cudzej pomoci postavil a zmeria sa mu 10-krát po sebe v 1-min intervaloch TK. Následkom
presunu krvi do ţilového kapacitného systému, a tým zníţenia ţilového návratu u zdravých jedincov
klesá systolický TK o < 30 Torr (4 kPa). Diastolický TK stúpa len mierne, výrazne sa však zvyšuje
tepová frekvencia; pokes diastolického TK o > 15 Torr (2 kPa) a tepovej frekvencie treba pokladať
za patol. Poklesu TK zabraňuje aktivácia sympatika (a systému renín–angiotenzín–aldosterón)
a inhi-bícia parasympatika.
Ewingov pomer – pomer 30/15. U zdravých jedincov sa po aktívnej ortostáze na EKG zjavuje
najkratší interval R–R pri max. frekvencii (15. systola) a najdlhší interval R–R pri min. frekvencii (30.
systola – max. relatívna bradykardia). Tento pomer u zdravých nebýva >1,04.
Dychový test – slúţi na hodnotenie funkcie eferentného parasympatika. Uvádza sa, ţe je citlivým
ukazovateľom a. p. pri diabetickej neuropatii a i. periférnych poruchách, pretoţe vetvy n. vagus –
vzhľadom na svoju dĺţku – bývajú najskôr postihnuté. V sediacej polohe pacient 5 s hlboko a
pravidelne dýcha otvorenými ústami. Od max. tepovej frekvencie pri vdychu sa odčíta hodnota min.
tepovej frekvencie pri výdychu. Priemer 6 takýchto rozdielov má byť >15/min; priemer <10/min sa
pokladá za patol.
Ďalším testom je →Valsalvov manéver.
Test izometrickej kontrakcie – cvičenie so zvieraním pästi: Pacient opakovane stláča gumovým
balónikom dynamometer (manometer) na hodnotu min. 20 mm Hg; vyšetrenie sa vykoná 2-krát po
sebe. Z max. hodnoty sa určí 30 % a touto silou sa udrţiava dynamometer stlačený 2 – 4 min.
Kaţdú min sa pritom na druhom ramene meria TK. U zdravých sa diastolický tlak zvýši >15 Torr;
vzostup <15 Torr je patol. Test sa pouţíva na hodnotenie funkcie eferentného sympatika.
Okrem toho sa v dg. kardiovaskulárnych a. p. pouţíva aj test pasívnej ortostázy (→tilting), chladový
test (ponorenie rúk do ľadovej vody) a i. Keď sú výsledky všetkých uvedených funkčných testov
negat., moţno s veľkou pravdepodobnosťou a. p. následkom neuropatie vylúčiť. Problematické sú
hraničné výsledky, kt. sa zisťujú u mladších, často však najmä u starších jedincov. Objektívnejšie
výsledky sa získavajú monitorovaním frekvencie činnosti srdca (spektrálna analýza srdcovej
frekvencie) a elektroneurografickým vyšetrením.

Pri pokojovej tachykardii > 120/min sa podávajú kardioselektívne -blokátory (metoprolol). Pri
ortostatickej hypotenzii sa okrem reţimovej th. (dostatočný prívod Na) pouţíva fludrokortizón;
sympatikomimetiká nie sú účinné.
• Gastrointestinálna autonómna neuropatia – je následkom denervácie parasympatika so zníţenou
peristaltikou jednotlivých úsekov GIT. Porucha autonómnej inervácie pažeráka sa prejaví dysfágiou
a odynofágiou. Dg. sa stanovuje ezofagograficky, porucha kvantifikuje ezofágovou manometriou;
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moţno pouţiť aj scintigrafické vyšetrenie pomocou potravy značenej
Tc. Pri funkčných poruchách
ezofázu sa podáva metoklopramid al. metycholín. Po jedení sa odporúča aspoň 2 h zotrvať vo
vzpriamenej polohe. Pri sprievodnej refluxnej ezofagitíde sa podávajú →antacidá a antagonisty
histamínových receptorov H2.
Postihnutie n. vagus inervujúceho ţalúdok môţe vyvolať atóniu žalúdka (gastroparesis diabeticorum). Najčastejšue sa prejavuje pretrvávajúcim pocitom plnosti, bolesťami v bruchu, nevoľnosťou
a vracaním, najmä po hlavných jedlách, príp. ráno. Niekedy býva prítomná anorexia, nafúknutosť,
špliechanie v ţalúdku. Následkom spomalenia pasáţe potravy vznikajú striedavé epizódy
hypoglykémie a kontraregulačnej hyperglykémie. Opakované vracanie zapríčiňuje acidózu. Peptické
vredy sú u diabetikov zriedkavejšie ako u nediabetikov (zníţená vágová stimulácia sekrécie
ţalúdkovej šťavy). Komplikáciou atónie ţalúdka a stagnácie potravy býva premnoţenie baktérií al.
osídlenie ţalúdka a dvanástnika plesňami. Dg. sa stanovuje rtg. vyšetrením. Typickým nálezom je
dôkaz kontrastnej látky v ţalúdku ešte 6 h po jej podaní. O atónii ţalúdka svedčia aj zvyšky jedla v
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ţalúdka pri scintigrafickom vyšetrení po podaní jedla značeného
Tc. Motilita ţalúdka sa dá
sledovať sonograficky, kt. umoţňuje merať veľkosť antra pred podaním potravy a po ňom. Tlak v
ţalúdku a jeho motilita sa dá merať manomatricky. K špeciálnym metódam patrí priama a nepriama
elektrogastromyogra-fia. V th. gastroparézy sa podáva metoklopramid, dromperidol, prostigmín,
cisaprid; osved-čuje sa aj erytromycín. V prípade akút. vzniknutých ťaţkostí sa ţalúdok vyprázdňuje
pomocu sondy. Poslednou moţnosť je chir. th. (gastroenteronastomóza, pyloroplastika).
Následkom postihnutia n. vagus inervujúceho žlčník je jeho zväčšenie (aţ 3 – 4-násobné), jeho
zníţená kontraktilita, stáza ţlče s prípadnou cholecystolitiázou. Dg. atónie ţlčníka sa stanovuje
pomocou sonografie, pri kt. sa zisťuje veľký ţlčník, kt. sa slabo kontrahuje po najedení.
Asi v 7 – 22 % diabetikov sa vyskytuje diabetická enteropatia, kt. sa prejavuje hnačkou; stolica býva
vodnatá, homogénna, hnedej farby a neobsahuje prímesi hnisu ani krvi. Počet stolíc niekedy
dosahuje 10 – 30/d, zvyšuje sa po jedení a v noci, dostavujú sa typicky v epizódach trvajúcich dni aţ
týţdne. V ťaţších prípadoch sú prítomné tenezmy. Hnačka môţe u diabetikov vyvolať aj psych.
stresy a zhoršenie metabolickej si- tuácie. Niekedy sa hnačka strieda s obstipáciou. Zvýšená motilita
a zrýchlená pasáţ sa dá objektivizovať sledovaním pasáţe pri rtg vyšetrení pomocou kontrastnej
látky. V th. sa podávajú →antidiareiká, príp. širokospektrálne antibiotiká. V prípade nezlepšenia
stavu sa skúša cholestyramín, klonidín al. metoklopramid.
Najčastejšou diabetickou neuropatiou GIT je diabetická obstipácia. Vyskytuje sa aţ v 60 %
diabetikov nezávisle od pohlavia. Jej príčinou je atónia hrubého čreva s hypomotilitou a spomalenou pasáţou črevného obsahu. V zriedkavých prípadoch môţe a. p. vyústiť do megakolónu
a megasigmoidea. Dg. sa stanovuje rtg vyšetrením, pri kt. sa zisťuje megakolón so zníţenou
haustráciou čreva, príp. manometriou a elektromyografiou pomocou endoskopic-ky zavedených
elektród do priesvitu čreva. Th. spočíva v diéte (zvyšková strava s dostatkom ovocia a zeleniny,
vlákniny, tekutín) a aplikácii prokinetík, príp. laxatív (laktulóza). Dobrý účinok má aj metoklopramid.
Následkom neurogénne podmieneného zníţenia tonusu vnútorného zvierača konečníka pri
zachovanej funkcii vonkajšieho zvierača, ako aj poruchy aferentných dráh vedúcich pocity
z naplneného rekta vzniká diabetická inkontinencia stolice. Nekontrolovaný odchod stolice je
častejší v nočných h, a spája sa obyčajne s hnačkou, kt. však nie je podmienkou inkontinencie. Aj

táto porucha máva epizodický charakter. Anorektálny kanál sa vyšetruje palpačne, proktosigmoskopiou, rtg a biopticky. Kontraktilnú aktivitu análnych sfinkterov moţno posúdiť pri EMG
vyšetrení a manometricky balónikovým katétrom.
U diabetikov s poruchou inervácie n. vagus sa často zisťujú poruchy sekrécie gastrointestinálnych
hormónov, ako je zníţená odpoveď sekrécie pankreatického polypeptidu na hypoglykémiu, príjem
potravy a telesnú záťaţ, zníţená odpoveď sekrécie somatostatínu a glukagónu a zníţená odpoveď
gastrického inhibičného peptidu na príjem potravy (pp. následkom oneskoreného vyprázdňovania
ţalúdka a abnormálneho uvoľňovania motilínu). U diabetikov s a. p. sú vyššie hodnoty gastrínu v
plazme nalačno i po jedení.
Denervácia pečene zapríčiňuje zníţené vyuţívanie glukózy týmto orgánom, čo má za následok
hyperglykémiu a hyperinzulinémiu so zhoršením metabolickej situácie. U pacientov so zníţenou
funkciou parasympatika je zníţená sekrécia pankreatických enzýmov, ako aj inzulínu.
• Asymptomatická hypoglykémia – je podmienená zníţenou sekréciou adrenalínu, noradrenalínu a
glukagónu na hypoglykemický podnet. Môţe sťaţovať th. kontinuálnymi infúziami inzulínu. Na
pokles glykémie reagujú zdravé osoby spočiatku parasympatikovou reakciou s bradykardiou a
hypotenziou a následnou sympatikovou odpoveďou s 10 – 15-násobným zvýšením koncentrácie
adrenalínu a miernejším vzostupom noradrenalínu a glukagónu v plazme, zvýšeným výdajom
ACTH, kortizolu, prolaktínu a STH, ako aj -endorfínov. V extrémnych prípadoch môţe pacient
upadnúť do bezvedomia bez varovných príznakov hypoglykémie. Prispieva k tomu aj zníţené
subjektívne pociťovanie príznakov hypoglykémie a zníţená reakcia autonómneho nervového
systému. Asymptomatická hypoglykémia sťaţuje th. inzulínom a podmieňuje metabolickú nestabilitu,
kt. zhoršuje funkcie ANS, čím sa uzatvára začarovaný kruh. Pacientom sa odporúča naučiť sa
vyšetrovať glykémiu (selfmonitoring) aby sa vyhli hypoglykemickým stavom.
Dysfunkcie paţeráka následkom parasympatikovej denervácie sa prejavujú uvoľnením tonusu
distálneho zvierača paţeráka a zníţením jeho peristaltiky. Dysfágia a odynofágia bývajú však
zriedkavé. V th. moţno podať metoklopramid al. metychlolín, pri sprievodnej refluxnej ezofagitíde sa
podávajú antacída a antagonisty histamínových H2-receptorov.
Atónia ţalúdka (gastroparesis diabetica) sa prejavuje pretrvávajúcim pocitom plnosti,
brucha, nevoľnosťou a vracaním, najmä po hlavných jedlách, ale aj ráno. Prítomná
anorexia, nafúknutosť, špliechanie v ţalúdku. Komplikáciou môţe byť premnoţenie
tenkom čreve a osídlenie ţalúdka baktériami a plesňámi. Pri gastroparéze sa
metoklopramid a domperidol.
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Atónia ţlčníka sa prejavuje jeho aţ 3-násobným zväčšením, slabou kontrakciou, stázou ţlče so
sklonom k tvorbe konkrementov. Diabetická enteropatia sa vyskytuje v 7 – 22 % diabeti-kov,
častejšie u muţov. Prejavuje vodnatou stolicou bez prímesí s frekvenciou stolíc medzi 10 aţ 30/d,
najmä po jedení a v noci; prítomná býva inkontinencia alvi a tenezmy. Typické sú epizódy takejto
hnačky, kt. trvajú niekoľko d al. týţd., najmä v obdobiach metabolického zhoršenia a expozície
stresom.
Častá je diabetická zápcha (aţ 60 % diabetikov). Je podmienená atóniou a hypomotilitou hrubého
čreva so spomalením pasáţe črevného obsahu. Komplikáciou chron. zápchy môţe byť megakolón.
V th. zápchy treba upraviť diétu (čerstvé ovocie, zelenina), zvýšiť príjem tekutín a zabezpečiť
dostatočný pohyb, príp. podávať metoklopramid.
• Urogenitálna autonómna neuropatia – neuropatia vyvoláva zníţené pociťovanie podnetov
vychádzajúcich z oblasti močového mechúra, postihnutie parasympatika navyše zníţenie tonusu a
ochabnutie detruzora, kým postihnutie sympatika dysfunkciu sfinkterov. Dysfunkcia močového
mechúra sa začína asymptomaticky a dá sa zistiť len cystometriou. Postupne sa predlţujú intervaly

medzi močením, pacient nepociťuje potrebu močenia v noci a máva veľké ranné porcie moču.
Kapacita močového mechúra môţe dosahovať > 1 l, rezíduum je zvýšené (> 150 ml). U muţov treba
vyšetrením per rectum vylúčiť hypertrofiu prostaty. Rezíduum moţno objektivizo-vať sonografickým
vyšetrením, i. v. urografiou so zobrazením močového mechúra po vymočení, metódou voľby je však
cystomanometria s meraním sily prúdu moču. Pri cystoskopii sa zisťuje veľký, atonický močový
mechúr s min. al. úplne vymiznutou trabe-kulizáciou. EMG vyšetrenie sfinkterov môţe doplniť údaje
o poruche inervácie močových orgánov.
Spočiatku si pacienti vyvolávajú mikciu zvýšeným úsilím, trvanie mikcie je však predlţené a prúd
môču slabý. Neskôr sa dá močový mechúr vyprázdniť len pomocou tlaku na hmatateľný preplnený
močový mechúr, prítomná je inkontinencia, najmä po stresových podnetoch. Komplikáciou býva
infekcia močových ciest (treba na ňu myslieť pri výskyte > 2 epizód/r, najmä u muţa), príp.
prítomnosť plynu v močovom mechúri (pneumatúria), kt. vzniká pôsobením, baktérií na cukor v
moči, najmä E. coli a Aerobacter aerogenes, ale aj kvasiniek. Po katetrizácii močového mechúra
uniká moč pod tlakom a nasleduje výstup plynu. Na natívnej snímke sa zisťuje prítomnosť plynu v
suprapubickej oblasti.
Asi v ½ diabetikov a ⅓ diabetičiek sa vyskytujú sexuálne poruchy. Postihnutie sympatika vyvoláva
poruchy orgazmu a ejakulácie, lézia parasympatika poruchy erekcie a lubrikácie pošvy. Hlavnou
sexuálnou poruchou diabetikov je impotencia následkom poruchy erekcie. Impotencia môţe
vzniknúť prechodne pri zhoršení metabolickej situácie, častejšie však býva chron. Chýbajú pritom
spontánne, nočné i denné erekcie. Spontánne erekcie penisu počas nočných h sa vyšetrujú
pomocou pletyzmografie (u zdravých muţov vzniká erekcia počas spánku 3 – 6-krát vo fáze REM).
Treba však vylúčiť poruchy erekcie následkom uţívania niekt. liečiv, napr. antihypertenzív
(antagonistov 1-adrenergických receptorov, inhibítorov ACE, antagonistov vápnika a i.). Libido sa
obyčajne zniţuje aţ neskôr. Hodnoty gonadotropínov a testosterónu nie sú pritom zmenené.
Prejavom urogenitálnej neuropatie je aj zníţené vnímanie tlakových podnetov a pociťovania bolestí
v oblasti semenníkov.
Pomerne zriedkavou poruchou je retrográdna ejakulácia následkom poruchy sympatikovej inervácie
vnútorného zvierača močového mechúra, kt. je počas ejakulácie relaxovaný, a to bez straty
orgazmu. Pocit ejakulácie je pritom zachovaný. Pacienti sú infertilní. Pri katetrizácii po masturbácii
sa v močovom mechúri zisťuje veľké mnoţstvo ţivých spermií.
Zníţenie lubrikácie pošvy sa spája s atrofiou jej sliznice. Sexuálnej dysfunkcii diabetičiek sa dá
predísť aplikáciou lubrikancií a estrogénových pošvových krémov.
• Abnormálne reakcie zreníc – následkom včaššieho postihnutia sympatika (čo sa vysvetľuje jeho
dlhšími vlákami ako sú vlákna parasympatika) vzniká symetrická, zriedkavejšie asymetrická mióza
(anizokória) a porucha akomodácie na osvetlenie, čo môţe zapríčiniť ťaţkosti pri riadení
motorového vozidla v nočných hodnách. Zrenicové poruchy moţno objektivizovať infračervenou
reflexnou pupilografiou. Súčasne meranie statických aj dynamických veľkostí zrenice umoţňuje
videopupilografia.
• Sudomotorická dysfunkcia – následkom poškodenia sympatikových vláken inervujúcich potné
ţľazy vzniká anhidróza na dolných končatinách, čo môţe prispievať k vzniku →diabetickej nohy.
Denervované arterioly nie sú schopné reagovať na zmeny teploty, neskôr vzniká aj porucha
termoregulácie. Pacienti neznášajú teplo a následkom kompenzačnej hyperhidrózy sa značne potia
v hornej polovici tela, tvári, šiji a rukách, a to najmä v noci. Rektálna teplota býva pritom vyššia ako
periférna. Výrazné býva aj potenie na tvári a krku po jedení, najmä po konzumácii syrov, alkoholu a
korenených jedál. V dg. anhidrózy moţno pouţiť farebné koţní testy s pouţitím zmesí citlivých na
vlhko, napr. ninhydrínový test podľa Moberga al. jódový test podľa Minora. Pri acetylcholínovom
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teste sa koţa na dorzálnej strane nohy natrie v rozsahu 5 cm 2 % alkoholickým rozt. jódu a

následne sa do stredu označeného poľa aplikuje 0,1 ml 1 % acetylcholínu. Za normálnych okolností
vzniká bodkovitá zmena zafarbenia jódom potretej koţi následkom vylučovania potu do 6 min po
aplikácii. Pri anhidróze zmena zafarbenia koţe nevznikne.
Sek. autonómne polyneuropatie môţu byť aj následkom syfilisu (tabes dorsalis), porfýrie,
pernicióznej anémie, Wernickeho-Korsakowovho sy., urémie, alkoholizmu a amyloidózy.
Amyloidóza ako príčina a. p. nie je zriedkavá, preto treba na ňu myslieť v nejasných prípadoch a
príp. vykonať bioptické vyšetrenie reaktálnej sliznice. V th. diabetických a. p. sa nádeje vkladajú
najmä do transplantácie pankreasu.
• Plexopatia (femorálna neuropatia, diabetická amyotrofia) je náhle vzniknutá paréza so silnou
neuralgickou bolesťou vo svalstve stehna, najmä v noci, kt. vyţaruje zo stehna do nohy, príp.
sakroiliakálnou bolesťou, kt. vyţaruje pozdĺţ dorzálnej strany stehna. Reflexy bývajú zníţené aţ
vymiznuté, senzitívne poruchy však nebývajú prítomné. Niekedy plexopatia pretrváva niekoľko r., al.
sa vracia.
• Radikulopatiu (interkostálna neuropatia) charakterizuje bolesť v určitom dermatóme a strata koţnej
citlivosti. Zriedkavá je paréza svalov brušnej steny s vyklenutím brušnej steny. Obvykle do roka
spontánne ustúpi.
Dg. diabetickej polyneuropatie – sa opiera o anamnézu slabosti, unavenosti, porúch citlivosti,
bolestí a autonómnych porúch. K min. neurol. vyšetreniu patrí inšpekcia nôh (trofické koţné zmeny),
konfigurácie svalov (atrofie), vyšetrenie šľachovo-okosticových reflexov (bicipitálny, tricipitálny,
paterlárny reflex a reflex pätovej šľachy), vyšetrenie citlivosti (dotyk, tlak, bolesť, vibrácie, tepelná
citlivosť) a vyšetrenie koordinácie pohybov (skúška prst–nos a päta–koleno). Vyšetruje sa aj funkcia
hlavových nervov. Postihnutie senzitívnych a motorických nervov sa dá odlíšiť elektrofyziol.
vyšetrením, kt. sa dajú dokázať poruchy motorickej vodivosti (n. medianus–lakeť–zápästie; n.
peroneus – koleno–členok) a senzitívnej vodivosti (n. medianus – 2. prst–zápästie; n. suralis –
distálna časť m. gastrocnemius–laterálny maleolus). K dg. prispieva ihlová EMG a vyšetrenie
somatosenzorických evokovaných potenciálov.
Th. diabetickej polyneuropatie – základom th. je udrţovanie pacienta v stave optimálnej
kompenzácie. V profylaxii p. a v jej počiatočnej fáze sa skúšali inhibítory aldózareduktázy, kt.
zlepšujú vodivosť nervov a vibračnú citlivosť. Podávajú sa vysoké dávky vitamínov skupiny B
(tiamín, pyridoxín, vitamín B12) s ATP, po kt. sa zmierňujú bolesti a zlepšuje funkcia nervov. Pri
linolénovej. Pri bolestiach sú indikované analgetiká (kys. acetylosalicylová, paracetamol ap.), pri
ťaţších bolestiach lidokaín v i. v. infúzii (5 mg/kg aspoň počas 30 min). Osvedčuje sa aj kys.
tiooctová, mexiletín a kalcitonín. V prípade refraktérnosti bolestí sa podávajú antidepresíva
(amitriptylín, imipramín, dezipramín). Zvýšené potenie po jedle si niekedy vyţaduje malé dávky
atropínu al. klonidínu.
polynoxylín – polymér močoviny s formaldehydom; poly[metylén(dihydrometyl)močovina];
®
®
oxymetylénmočovina; polyoxymetylénmočovina; miestne antibiotikum (Abnaflex , Larex ,
®
Ponoxylan ).
polynuclearis, e – [poly- + l. nucleus jadro] →polynukleárny.
polynukleárny – [polynuclearis] mnohojadrový; 1. obsahujúci väčší počet jadier; 2. vzťahujúci sa na
poly(morfo)nukleáry.
polynukleáry – hovor. názov pre →polymorfonukleáry.
polyodontia, ae, f. – [poly- + g. odús-odontos zub + -ia stav] polyodoncia, utvorenie nadpočetných
zubov.

polyoestrus, a, um – [poly- + l. oestrus ruja] polyestrový, vo vzťahu k niekoľkým rujám do roka.
Polyomavirus – syn. Miopapovavirus, onkogénne DNA-vírusy, kt. patria do rodu Papovaviridae. P. sú
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menšie (Ø 45 nm) a ľahšie (Mr 3,6.10 ) ako vírusy rodu Papillomavirus a obsahujú prídavný
štruktúrny proteín. U prirodzene imunokompetentného hostiteľa (človek, opica, myš) vyvoláva klin.
inaparentné, perzistujúce infekcie; v experimente (škrečok a i.) môţe vzniknúť sarkóm, karcinóm a
glióm (napr. P. pri myšiach, vírus SV40 pri opiciach Rhesus, LPV pri zelených opiciach). Vírus SV40 sa preniesol na človeka kontaminovanou vakcínou proti poliomyelotíde a adenovírusom
(získanou z obličkového tkaniva opíc). Ľudské p. sú JC vírus a BK vírus (tzv. ľudský polyomavírus 1,
rsp. 2. Sú značne rozšírené, premorenosť je vysoká. Integrujú sa do ľudského genómu, perzistujú
v bunkách (obličiek), infekcie sa aktivujú najmä u oslabených osôb a vylučovanie močom býva aj
u gravidných. Vírusy moţno izolovať, pouţíva sa najmä molekulová biologická diagnostika.
Stanovenie protilátok má skôr epidemiologický význam.
polyonychia, ae, f. – [poly- + g. onyx-onychos necht + -ia stav] zmnoţenie nechtov, nadpočetné
nechty.
polyopia, ae, f. – [poly- + g. óps-ópos oko + -ia stav] polyopia, zraková porucha, pri kt. sa jeden
predmet zrakovo vníma niekoľkokrát.
polyorexia, ae, f. – [poly- + g. orexis chuť + -ia stav] chorobný hlad, polyfágia.
polyorganosiloxány →silikony.
polyorchia, ae, f. – [poly- + g. orchis semeník + -ia stav] vývoj nadpočetného semenníka.
polyorchi(di)smus, i, m. – [poly- + g. orchis semenník] polyorchi(di)zmus, prítomnozť viacerých ako
2 semenníkov u jedného jedinca.
polyorexia, ae, f. – [poly- + g. orexis chuť] chorobný hlad.
polyosteochondritis, itidis, f. – [poly- + g. osteon kosť + g. chondros chrupka + -itis zápal]
polyosteochondritída, mnohopočetný zápal kostí a chrupiek.
polyostoticus, a, um – [poly- + g. osteon kosť] polyostotický, týkajúci sa viacerých kostí.
polyotia, ae, f. – [poly- + g. ús-ótos ucho + -ia stav] polyócia, utvorenie nadpočetnej ušnice.
polyovaria, orum, n. – [poly- + l. ovarium vaječník] polyováriá, vyvinutie nadpočetných vaječníkov.
polyoxíny – poľnohospodárske fungicídne antibiotiká produkované kultúrou Streptomyces cacaoi var.
asoensis a S. piomogenus. Známe sú p. A aţ O, všetky s výnimkou p. C pôsobia špecificky proti
fytopatogénnym
polyp – [polypus, syn. adenoma polyposum] stopkatý útvar na sliznici nádorovej al. nenádo-rovej
povahy. P. sa vyskytujú v sliznici nosa, ţalúdka, čreva, maternice, nosa. Často sa ako p. označuje aj
stopkatý nádor, kt. nevychádza zo sliznice, napr. submukózny lipóm, fibróm, leiomyóm čreva, kt. je
pokrytý sliznicou (neepitelový p.).
Polypy ďasien – nádorovitý útvar pôvodom z hypertrofovanej medzizubnej papily. Môţe vrastať do
kazivej dutiny, a tak imitovať polyp pulpy.
Polypy nosa – zápalové p. nosa vznikajú pri chron. hypertrofickej, najmä alergickej rinitíde. Bývajú
mnohopočetné, guľovité, hruškovité al. kvapkovité. Pravidelne sú stopkaté, zriedka sesilné.
Vychádzajú najmä z laterálnej steny nosa, z oblasti ústia prinosových dutín al. z týchto dutín
samých. Sú lesklé, mäkké, šťavnaté, transparentné a majú myxoidnú konzistenciu. Farba je sivá al.
belavá. Tvorí ich silne edematózne väzivo chudobné na bunky. Na povrchu je cylindrický riasinkový,
niekedy dlaţdicovo metaplastický epitel. V p. je zápalová infiltrácia rôzneho rozsahu, s početnými
eozinofilmi, kt. rozpad dáva vznik Charcotovým-Leydenovým kryštálom.

Niekedy upchávajú nosovú dutinu, a po čase môţu roztláčať koreň nosa. Vznikajú pri chron. zápale
v prinosových dutinách, najmä etmoidových, najčastejšie na alergickom podklade. Býva pri nich
nádcha, bolesť hlavy, fufňavá reč a zhoršený čuch. Pri prednej rinoskopii sa zisťujú hroznovité
útvary sivoruţovej farby, vodnatého lesku, najčastejšie v strednom priechode nosovej dutiny. Dfdg.
treba odlíšiť juvenilný fibróm a malígne nádory (biopsia). P. sa dajú odstrániť slučkou, kliešťami
(polypektomia, polypotómia). Pretoţe najčastejšie vyrastajú z dutiniek riečice, traba príp. vykonať aj
etmoidektómiu.
Niekedy visia p. na dlhej stopke aţ z nozdier navonok al. do hltana (choánový typ). Pri chron. zápale
v čeľustnej dutine ako guľovitý úätvar so stopkou v čeľustnej dutine, na kt. visí v choáne
(antrochoánový typ), v nosovej dutine al. nosohltane. Dosahujú veľkosti aţ holubieho vajca a
upchávajú nosové priechody. Pri prednej rinoskopii sa zisťuje guľovitý útvar v zadnej časti nosovej
dutiny, pri zadnej rinoskopii v choáne al. nosohltane. Obturuje nos úplne al. ventilovite. Niekedy
stačí odstrániť p. pomocou slučky al. háčika, inokedy je potrebný radikálny výkon v čeľustnej dutine.
Makroskopicky a histol. môţu p. pripomínať myxóm, preto sa neprávom označujú ako myxoidné
fibrómy. Vplyvom zápalového presiaknutia môţu mať pseudocystický vzhľad.
Keď majú eozinofily v zápalovom infiltráte obojstranných recidivujúcich p. výraznejšiu prevahu (> 30
%), označujú sa ako alergické p. O prim. alergickej povahe rinitídy svedčí prítomnosť IgE s
intenzívnou seróznou exsudáciou do strómy pri relat. chudobnom infiltráte s prímesou
heparinocytov. Častá je sek. alergizácia, kt. dokazuje pribúdanie eozinofilov v guľatobunkovom
infiltráte v beţných zápalových p. Pri chron. alergizácii môţu byť proliferatívne zmeny s
prítomnosťou mnohojadrových endotelových buniek. Pri alergickej etiológii sa má pacient po chir. th.
podrobiť desenzibilizácii.
Na priehradke nosa v locus Kiesselbachi vzniká cievnatý fibróm, tzv. krvácavý p. priehradky. Býva
červený, hrboľatý, veľkosti hrachu aţ orecha. Zuţuje nosovú dutinu a opakovane, najmä pri dotyku,
značne krváca. Th. spočíva v exstirpácii pomocou galvanokautera al. chir. výkonom.
Polyp pulpy (zubnej) – nádorovitý útvar v kativej dutine, vzniká bujnením granulačného tkaniva. Na
rotzdiel od polypu ďasien súvisí stopkou s dreňou. Môţe sa komplikovať chronickou otvorenou
pulpitídou (pulpitis chronica aperta) charaktzerizovanou otvorenou dreňovou dutinou, čo umoţňuje
odtok zápalového exsudátu. Má ulceróznu formu s nekrózou na povrchu obnaţenej drene
a polypóznu formu s výraznou proliferatívnou zloţkou granulačného tkaniva. Subjektívne ťaţkosti sú
pri druhej forme malé.
Polypy žalúdka a dvanástnika – sú zriedkavé (výskyt v beţnej populácii 0,4 – 0,7 %). Zisťujú sa
najčastejšie u osôb vo veku 50 – 60 r. Podľa Elstera (1974) sa rozoznávajú tieto typy p.: 1. fokálna
foveolárna hyperplázia; 2. hyperplaziogénny p.; 3. adenóm (10 – 20 %); 4. ,,hraničná lézia“; 5.
včasný karcinóm typu IIa a I; 6. glandulárna cystická proliferácia s bunkovou dyspláziou al. bez nej.
Tendenciu k malignite majú len epitelové adenómy. Fokálna foveolárna hyperplázia sa uţ k p.
nezaraďuje a pokladá sa za vývinové šťádium chron. erózie, pozápalovej regenerácie ţalúdkovej
sliznice al. hojenia vredu. Nakamura a Nakana (1985) rozlišujú 4 typy p.: 1. hyperplastické p.; 2.
regeneratívne p.; 3. adenómy s 2 vrstvami; 4. tubulárne, vilózne a tubulovilózne adenómy (z nich 1/3
sa môţe malígne zvrhnúť).
Najčastejšie sú hyperplastické a hyperplaziogénne p. (80 – 90 %), dosahujú Ø 1,5 cm, histol.
pozostávajú z buniek sliznice a ţľazových vývodov. Zriedkavejšie (10 – 20 %) sú adenomatózne p. s
Ø > 2 cm a tendenciou k malígnemu zvrhnutiu a zápalovo podmienené (pseudo)polypy a
adenomatózne p. pri Cronkhiteovom-Canadovom sy.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––
Klasifikácia nádorov žalúdka (SZO, Oota, 1977)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Epitelové nádory
7. Neklasifikovateľné nádory
a) benígne adenómy (papilárny, tubulárny,
8. Procesy podobné nádorom
tubulopapilárny)
a) hyperplastický polyp
b) malígne (adenokarcinómy)
b) zápalový fibroidný polyp (eozinofilný polyp)
2. Karcinoid
c) lymfoidná neoplázia
3. Neepitelové nádory
d) heterotopie (pankreas, Brunnerove ţľazy,
a) zo svaloviny (leiomyóm, leiomyoblastóm,
ţľazy ţalúdka)
leiomyosarkóm)
e) hamartómy (Peutzov-Jeghersov polyp a i.)
b) iné
f) juvenilný polyp
4. Hematopoetické a lymfoidné neoplázie
g) obrovské hypertrofické ţalúdkové krkvy
5. Zmiešané nádory
h) iné
6. Sekundárne nádory
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Polypy dvanástnika bývajú podmienené aj hyperpláziou Brunnerových ţliaz (brunnerómom), kt. sa
pokladá za hamartóm. Klin. sú zväčša nemé, al. sa prejavujú dyspepsiou, bolesťami v epigastriu a v
15 % aj zjavným krvácaním, príp. príznakmi obštrukcie čreva. Najčastejšie sa nachádzajú v rekte,
sigme a colon descendens. Počet prisadnutých p. sa zvyšuje aborálnym smerom: aţ 3/4 prípadov
sa lokalizuje v úseku od anusu po lienálnu flexúru. V céku sú relat. časté p. so širokou bázou; ide
lipómy.
Dg. – stanovuje sa endoskopicky s biopsiou a histol. vyšetrením.
Th. – endoskopická polypektómia, pri nejasnom histol. náleze al. prejavoch malignity chir. excízia al.
parciálna resekcia ţalúdka. Pre p. GIT platí zásada: kaţdý p. v GIT treba endoskopicky odstrániť
diatermickou slučkou (endoskopická polypektómia). Jeho ďalší osud závisí od výsledku histol.
vyšetrenia. Pri hyperplastických, teda benígnych p. (s Ø aj > 10 mm) nie je po ich odstránení
potrebná ďalšia th., resp. sledovanie. Pri veľkých adenomatózach, resp. vilóznych p. sa odporúča
následná resekcia, ak ide o dediferencovaný p., má sa pacient po polypektómii pravidelne sledovať.
Tieto tzv. hyperplaziogénne p. sa pokladajú za prekancerózy (angl. polyp–cancer sequence).
Polypy hrubého čreva – incidencia intravitálne dg. p. v hrubom čreve je 2 – 3 %, v sekčných
nálezoch 0,7 – 67 %. Častejšie sú u muţov a ich frekvencia sa zvyšuje s vekom (u 60 – 80-r. sa
zachytí aţ 1/3 p. hrubého čreva).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikácia polypov hrubého čreva (SZO, Morson, 1976)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Nádorové polypy
II. Procesy podobné nádorom
1. epitelové polypy
1. hamartómy
a) benígne (tubulárne, vilózne a tubulovilózne
a) Peutzov Jeghersov polyp
adenómy, adenomatózna polypóza)
b) juvenilný polyp
b) malígne (adenokarcinómy)
2. heterotopie
2. neepitelové polypy
3. hyperplastický polyp
a) benígne (leiomyóm, leiomyoblastóm, lipóm,
4. benígny lymfoidný polyp
hemangióm)
5. zápalový polyp
b) malígne (sarkómy, lymfómy)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hyperplastické polypy charakterizuje zhrubnutie sliznice so zmenenými kryptami, kt. vznikajú
nadmernou proliferáciou epitelu a nevykazuje bunkové atypie. Adenomatózne p. (tubulárny adenóm
podľa SZO) sú najčastejšie, histol. s rozdielne širokými tubulami a zápalovo infiltrovanou spojivovou
strómou bohatou na cievy. Riziko malígneho zvrhnutia pri p. s Ø < 2 % je ~ 10 – 20 %. Vilózne p.
(vilózne adenómy podľa SZO) sú zriedkavejšie, nasadajú širokou bázou, sú väčšinou solitárne a
vykazujú silnú proliferáciu epitelu; vyskytujú sa v kolóne a rekte. Riziko malígneho zvrhnutia je ~ 30
%. Tubulovilózne p. predstavujú zmiešanú formu medzi adenomatóznym a vilóznym p.

Klin. – sú väčšinou asymptomatické, niekedy sa prejavujú krvácaním a hlienovou sekréciou
z konečníka. Komplikáciou môţe byť invaginácia, anémia. Dg. – stanovuje sa vyšetrením per
rectum, endoskopiou s biopsiou, príp. rtg a histol vyšetrením.
Od nádorových p. čreva treba odlíšiť hamartómové p. (juvenilné p. a p. pri →PeutzovomJeghersovom sy.), autozómovo dominantne dedičný →Cronkhiteov-Canadov sy., hyperplastické p.,
zápalové a lymfoidné (benígne lymfoidné) p. (→syndrómy).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Výskyt polyposis intestinalis pri rozličných chorobách
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Choroba
Lokalizácia
Symptomatológia
Riziko
(histol. nález)
zvrhnutia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Adenomatosis coli
kolón, rektum
0
70 – 100 %
(adenomatózne polypy)
Turcotov sy.
kolón, rektum
Nádory CNS
~ 70 %
(adenomatózne polypy)
Gardnerov sy.
kolón, rektum
Osteómy (lebka),
aţ 85 %
(adenomatózne polypy)
dermoidové cysty,
aterómy, leiomyómy, fibrómy
Peutzov-Jeghersov sy.
tenké črevo,
Hyperpigmentácia
relat. malé
(hamartómy)
najmä ileum
ústnej sliznice a tváre
Cronkhiteov-Canadov
ţalúdok, črevo
Alopecia, hyperpigmalé
sy. (adenomatózne ponajmä jejúnum
mentácia na trupe
polypy
a ramenách, dystrofia nechtov
Sy. blue rubber bleb
celý GIT
Hemagniómy na ?
sy. modrého névu
koţi, vo vnútorných
orgánoch a svalstve
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Juvenilné polypy – zjavujú sa v 1. decéniu najmä v rekte a esovitej slučke, niekedy aj v tenkom
čreve. Vykazuje cysticky rozšírené krypty. Sú to okrúhle útvary s hladkým povrchom, kt. býva
niekedy zvredovatený. V hĺbke p. sú cysty s retinovaným mucínom (retenčné p.). Histol. sa skladajú
z rôzne širokých tubulov, niekedy cysticky rozšírených, vystlaných normálnym sliznicovým epitelom.
Medzi tubulami je bohatá stróma, väčšinou infiltrovaná polymorfonukleármi a lymfocytmi,
zoskupenými niekedy do folikulov. Ide o benígnu afekciu, kt. nie je prekancerózou.
Hyperplastické (metaplastické) polypy – sú vyvýšeniny sliznice hrubého čreva, najčastejšie rekta,
sú prisadnuté, väčšinou < 1 cm, rovnakej farby ako sliznica. Môţu byť solitárne al. mnohopočetné.
Tvoria ich pretiahnuté tubuly, prebiehajúce kolmo k povrchu, niekedy cysticky rozšírené.
Pohárikovité bunky bývajú redukované, v epiteli nie sú prejavy atypie. Sú asymptomatické a úplne
benígne.
Zápalové polypy – vyskytujú sa pri vredovitých chorobách hrubého čreva (colitis ulcerosa,
Crohnova choroba, dyzentéria a i.); sú pokryté normálnym epitelom, pod kt. je zápalová celulizácia.
Nemajú tendenciu k malígnemu zvratu.
Lymfoidné polypy – sú hladké okrúhle útvary vychádzajúce zo submukózy. Vyskytujú sa v dolnej
tretine rekta, častejšie u muţov ako u ţien. Sú zloţené z lymfoidného tkaniva väčšinou
folikulkárneho usporiadania. Niekedy sú prítomné tuberkuloidné granulómy. Sú zrejme odpoveďou
na lokálne noxy. K malígnym lymfómom nemajú vzťah.
Th. – chir. resekcia čreva, kt závisí od lokalizácie a stupňa diferencovanosti p.
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Polypy tela maternice – adenoma corporis uteri, vychádzajú z bazálnej vrstvy endometria
a pozostávajú z proliferujúcieho ţľazového tkaniva a vláknitej strómy, kt. sa počas menštruácie
následkom poruchy progesterónových receptorov neodlučuje, takţe môţe dosahovať značné
rozmery. Vyskytuje sa zvyčajne solitárne, najčastejšie v oblasti ústia vajíčkovodu. Ak sa
adenomatózny hrbolček na stopke vtláča do dutiny maternice, vzniká stopkatý p., kt. prerastá aţ do
cervikálneho kanála. Tu môţe pôsobiť ako ventil, brániť odtoku menštruačnej krvi a zapríčiniť
dysmenoroické bolesti. Dlhotrvajúca kompresia na stenu cervixu môţe vyvolať jeho povrchovú
nekrózu a metrorágiu z erózie ciev. Povrchová sliznica p., sa podobá silzinici endometria a počas
menštruácie sa nepravidelne odlučuje a nedokonale regeneruje, čo má za následok silné a
predĺţené krvácanie.
Dg. – ak p. vyčnieva z vonkajšej bránky, je jeho dg. jednoduchá. Pri lokalizácii v dutine maternice ho
moţno dg. pomocou hysterosalpingografie, hysteroskopicky al. ultrazvukom; na bioptické overenie
dg. je najspoľahlivejšia dg. kyretáţ.
Th. – odstránenie p. pomocou polypových klieští, kt. sa zachytia a odkrútia. P. so širšou stopkou
treba najprv podviazať a aţ potom excidovať, pretoţe stopka p. sa môţe retrahovať do dutiny
maternice a bez podviazania ciev nekontrolovane krvácať. Po abtorzii p. treba vykonať
frakcionovanú kyretáţ a získaný materiál vyšetriť histol. Kyretáţ umoţňuje vylúčiť polypózu
endometria a i. príčiny krvácania z maternice (karcinóm).
Polypy kanála cervixu – adenoma cervicis uteri, bývajú časté. Vznikajú účinkom chron.
zápalového al. mechanického dráţdenia. Môţu mať veľkosť zrnka prosa, no môţu byť aj dosť veľké.
Keď stopka dorastie po vonkajšiu bránku, stávajú sa prístupné zraku. Môţu siahať aţ do hĺbky
pošvy. Ich povrch je hladký al. papilárne členitý. Sú sýtočervené, lesklé, presiaknuté, mäkké. Ich
štruktúra zodpovedá sliznici cervixu, povrch pokrýva cylindrický al. viacvrstvový dlaţdicovitý epitel,
kt. môţe prerastať do ţliaz. Ţľazy sú vystlané vysokým hlienotvorným epitelom, často sú cysticky
dilatované. Klin. sa prejavuje maternicovým krvácaním, hnisovým al. krvavým výtokom, bolesťami
podobnými pôrodným. Dfdg. treba odlíšiť glandulárnu cystickú hyperpláziu. Th. – kyretáţ a histol.
vyšetrenie (zriedka sa malígne zvrháva).
polypapilloma (tis, n.) tropicum – frambézia.
polypathia, ae, f. – [poly- + g. pathos choroba] →polypatia.
polypatia – [polypathia] mnohonásobné ochorenia; multimorbidita, polymorbidita.
polyp–cancer sequence – [angl.] sled procesov pri vzniku karcinómov z adenómov. Začiatočná
bunková atypia v adenóme a preniknutie atypických buniek cez bazálnu membránu s infiltráciou
lamina propria mucosae a nakoniec prekročenie muscularis mucosae aţ do submukózy. Riziko
metastazovania vzniká aţ pri infiltrácii submukózy.
polypectomia, ae, f. – [g. polypús mnohonohý + g. ekromé odstrániť] →polypektómia.
polypektómia – [polypectomia] chir. odstránenie polypov; endoskopická p. →endoskopia.
polypeptid – [poly- + l. peptidum peptid] →peptid; napr. inzulín pozostáva z 51, paratyrín z 84
→aminokyselín. P. tvoria prechod k bielkovinám, kt. okrem ešte väčšieho počtu aminokyselinových
zvyškov obyčajne majú komplikovanejšie priestorové usporiadanie.
Pankreatický polypeptid – PP, lineárny p. z 36 aminokyselínových jednotiek, kt. sa tvorí v bunkách
Langerhansových ostrovčekov pankreasu bohatých na PP. Jeho výdaj riadia nervové mechanizmy.
Vo farm. dávkach inhibuje tok ţlče, motilitu čreva, a funkciu pankreasu. Pri chron. pankreatitíde sú
jeho bazálne hodnoty zníţené, pri diabetes mellitus závislom od inzulínu a endokrinne aktívnych
nádoroch (apudómy) nepravidelne zvýšené.
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polyphaenia, ae, f. – [poly- + g. fainestai zjaviť sa] →polyfénia.
polyphagia, ae, f. – [poly- + g. fagein hltať] →polyfágia.
polyphalangismus, i, m. – [poly- + g. falanx článok prsta] →polyfalangizmus.
polyphobia, ae, f. – [poly- + g. fobos strach] →polyfóbia.
polyphrasia, ae, f. – [poly- + g. frasis hovor] →polyfrázia.
polyphyletismus, i, m. – [poly- + g. fýlon rod] →polyfyletizmus.
polyphyodontia, ae, f. – [poly- + g. fyein rásť + g. odús-odontos zub] →polyfyodoncia.
polyplasmia, tis, n. – [poly- + g. plasma tekutina + -ia stav] polyplazmia, nadmerné zmnoţenie krvnej
tekutiny.
polyploideus, a, um – [poly- + g. haploeidés jednoduchý, jediny] polyploidný, charakterizovaný
viacnásobným počtom chromozómov.
polyploidia, ae, f. – [poly- + g. haploidés jednoduchý. jediný + -ia stav] zmnoţenie chromo-zómových
sád, prítomnosť viac ako dvojnásobného počtu chromozómov v jednej bunke s jedným jadrom.
polypnoe, es, f. – [poly- + g. pnoé dýchanie] zrýchlené dýchanie, dýchanie s vyššou frekvenciou.
polypoides, es – [polypus + g. eidos podoba] polypoidný, polypovitý, podobný polypu.
polypodia, ae, f. – [poly- + g. pús-podos noha + -ia stav] polypódia, malformácia s nadpočetnými
dolnými končatinami.
Polypodiaceae – sladičovité. Čeľaď triedy papradí, malých al. stredne veľkých trvácich bylín, často
epifytov, s plazivým podzemkom s diktyostélou a plevinami na stonke as mladých listoch. Kôpky
výtrusníc bez zásterky sú na rube listov. Výtrusy sú bilaterálne. Rastú po celej Zemi, najmä v
trópoch (10 – 65 rodov, ~ 1200 druhov). U nás na machnatých skalách rastie sladič obyčajný
(Polypodium vulgare). V skleníkoch sa často pestuje epifytický druh parohovec obyčajný
(Platycerium alcicorne).
Polypodiopsida – Filices, paprade, trieda oddelenia papraďorastov, výtrusných rastlín, podľa novšej
klasifkácie 1. trieda 6. oddelenia sladičorastov (→Polypodiophyta) výtrusných cievnatých rastlín.
Rastú 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 zdroje rôzne kvalitného uhlia.
Rozdeľujú sa (9300 recentných druhov) na 4 pod-triedy: prvopaprade, 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 paprade – Eusporingiidae, sú trvalé byliny, fosílne boli stromy. Stena dozrievajúcej 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 paprade – 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.

11612

Polypodiophyta – sladičorasty, 6. oddelenie výtrusných semenných rastlín; patrí sem trieda sladičov
(→Polypodiopsida).
Polyporaceae – trúdnikovité, čeľaď bazídiových húb; jednoduchšie typy majú rozloţené plodnice na
substráte, vyššie typy majú plodnice polkruhovité, guľovité, podkovovité al. konzolovité, niekedy
rozlíšené na klobúk a hlúbik. Sú mäsité al. drevnaté. Výtrusorodá vrstva vystiela vnútornú stranu
rúrok al. povrch krátkych nepravidelných lamiel. Od hríbovitých sa líšia najmä rozdielnou stavbou
tramy a subhymenia. Ţijú saprofyticky na rozpadávajúcom sa dreve al. paraziticky na stromoch a
zapríčiňujú ich chorobu. Práchnovej zápalný (Fomes fomentarius) má plodnice kopytovitého tvaru
(10 – 50 cm široké) na kmeňoch listnatých stromov, najmä bukov. Z jeho vnútra vyrábajú čiapočky a
vrecúška, predtým sa vyrábalo práchno na podpaľovanie a hemostyptikum. Veľmi častý je ohňovec
obyčajný na vŕbach, topoľoch a ovocných stromoch, zaviňuje ich hnitie. Plodnice trúdnika
šupinatého (Polyporus squamosus) a trúdnikovca pestrého (Trametes versicolor) rastú na kmeňoch
ţivých listnatých stromov. Lupeňovitým hymenoforom sa vyznačuje lupeňovka brezová (Lenzites
betulina). Plodnice niekt. trúdnikovcov sú za mlada jedlé. K jedlým druhom patrí trúdničník ovčí,
mlynárka (Albatrellus ovinus) a druhy rodu trstnatec (Grifola).
polypovce →Hydrozoa.
polyposis, is, f. – [polypus + -osis stav] →polypóza.
Polyposis endometrii – mnohopočetné polypy v dutine maternice rozličnej veľkosti, kt. vyvolávajú
silné a nepravidelné krácanie. Postihuje ţeny vo veku 40 – 60 r. Prejavuje sa výtokom s prímesou
krvi, predĺţenou menštruáciou, aţ aţ metrorágiami. V th. sa odporúča hysterektómia s cieľom
vylúčiť riziko malígneho zvrhnutia na sliznicový sarkóm, kt. sa v začiatočnom štádiu manifestuje pri
difúznej forme ako polypóza endometria. Ďalšia th. závisí od histol. nálezu získaného pod
hysteroskopickou kontrolou a cielenou biopsiou; →polyp maternice.
Polyposis familiaris coli – familiárna polypóza čreva.
Polyposis gastrointestinalis – výskyt mnohopočetných polypov v GIT s tendenciou k malígnemu
zvrhnutiu. Prejavuje sa krvácaním do GIT, hnačkou al. obstipáciou, príp. bolesťami brucha, kolikami,
ileom a malabsorpciou. Dg. sa stanovuje pomocou endoskopie a biopsie, rtg vyšetrením črevnej
pasáţe (metóda dvojakého kontrastu). Dfdg. treba vylúčiť najmä kolorektálny karcinóm, ulceróznu
kolitídu a divertikulitídu.
Polyposis intestinalis – črevná polyopóza, výskyt viac ako 100 polypov v čreve pri rôznych
chorobách.
Familiárna adenomatózna polyopóza (FAP), p. i. typ I je autozómovo dominantne dedičná
prekanceróza charakterizovaná veľkou penetranciou, s difúznou a rozsiahlou tvorbou polypov
(tubulóznych, tubulovilóznych al. vilóznych adenómov) v hrubom čreve, kt. sa často zvrháva na
multicentricky rastúce karcinómy.
Na báze polypov sa v priebehu ţivota u postihnutých prakticky vţdy vyvinie kolorektálny
adenokarcinóm. Riziko vzniku karcinómov závisí od početnosti a veľkosti polypov. V beţnej
populácii sa zisťujú asi v 1:5000 – 10 000. Asi 50 % potomkov a prvostupňových príbuzných má pp.
zdediť vlohu pre toto ochorenie, pričom obidve pohlavia sú rovnako ohrozené. Gén zodpovedný za
FAP sa nachádza na dlhom ramene 5. chromozómu (APC gén, adenomatous polyposis coli gen).
Má 15 prepisujúcich sa častí (exónov), kt. kódujú proteín pozostávajúci z 2843 aminokyselín.
Tento proteín v súčinnosti s intracelulárnymi proteínmi, kateínmi a transmembránovými proteínmi,
katerínmi kontroluje zatiaľ neznámym spôsobom normálne delenie buniek. Mutácia APC génu
zapríčiňuje zmenu štruktúry proteínu, najčastejšie skrátenie a stratu jeho schopnosti brániť sa
malígnej zmene, ako aj sled následných zmien v génoch regulujúcich bunkové delenie, kt. sú
príčinou vzniku karcinómu. Okrem polypov bývajú prítomné epidermoidové cysty a osteómy
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(Gardnerov sy.). Viacnásobný výskyt ochorenia v rodine je takmer pravidlom. Pri výskyte jediného
prípadu FAP v rodine ide o novú mutáciu, ale aj nezistenie predchádzajúcich ochorení pri
predčasnej smrti. Priemerná dĺţka ţivota u neliečených pacientov je asi 40 r.
Asi v 70 % prípadov je prítomná aj vrodená hypertrofia pigmentového epitelu (congenital
hypertrophy of the retinal pigment epithelium, CHRPE), kt. sa pokladá za dg. marker FAP. Opísal ju
uţ r. 1868 Mauthner ako ,,benígny melanóm“, vrodená hyperplázia sietnice. Jej výskyt pri
Gardnerovom sy. pozoroval Blair a Trempe (1980) a Lewis (1984). Ide o malé bod-kovité al.
čiarkovité škvrny na očnom pozadí, umiestené periférne (typ A), zriedkavejšie väč-šie oválne, príp.
okrúhle pigmentové škvrny obkolesené depigmentovaným dvorcom, uleţené centrálne (typ B).
Dg. – opiera sa o kolonoskopiu. Ak sú polypy prítomné vo vyšších častiach hrubého čreva, sú
takmer vţdy prítomné aj v rektosigmoidovej oblasti. Pri periodickej kontrole rizikových príbuzných
stačí preto vykonávať ,,krátku kolonoskopiu“. Presymptomatickú dg. umoţňujú priama nepriama
analýza génov. Pri priamej analýze sa hľadajú mutácie APC génov. Všetkých pozit. príbuzných
treba vyšetriťna prítomnosť tejto mutácie, pretoţe je extrémne nepeavdepodobné, aby aby sa v tej
istej rodine vyskytli dve rozličné mutácie APC génu. Ak sa u pacienta s FAP nepodarí dôkaz
mutácie v oblasti 15. exónu, vykonáva sa nepriama analýza. Mutácia sa ďalej neoveruje, pretoţe sa
vie, ţe pacient mutáciu má (len poškodený gén vyvoláva ocho-renie). Sleduje sa preto delenie
celého génu, resp. lokusu, o kt. sa vie, ţe sa na ňom gén nachádza. Opakujúce sa páry báz
cytozín–adenín (CA repeats), kt. sa nachádzajú na hranici APC génu, sa označia (rádioaktívne,
striebrom ap.) a hľadá sa ich výskyt u príbuzných, čím sa sleduje dedenie poškodeného génu. Ak sa
mutácia u príbuzných nedokáţa, treba ich dispenza-rizovať a pravidelne polročne sledovať
(kolonoskopia, očné pozadie).
Dg. kritériá: 1. vznik polypov v 90 % uţ v puberte, prvé klin. príznaky v tretej dekáde; 2. epizódy al.
recidívy silných hnačiek s melénou, pri polypóze rekta aj s prímesou hlienu v stolici; sideropenická
anémia; 3. endoskopia; 4. rtg mnohopočetné defekty náplne pri zachovanej štruktúre steny, rias a
haustier; 5. niekedy adenómy aj v terminálnom ileu, dvanástniku a ţalúdku.
Multicentricky rastúci karcinóm vzniká asi 10 r. po klin. manifestácii p. prakticky u všetkých
postihnutých. Pravdepodobnosť ochorenia v príbuzenstve 1. stupňa je asi 50 %. Patol. gén je
lokalizovaný na chromozóme 5q. Dg. dôleţité je včasná endoskopické vyšetrenie (sigmoidoskopia),
a to aj u presymptomatických príbuzných. U pacientov a asymptomatických príbuzných sa zisťujú uţ
pred klin. manifestáciou polypózy poruchy rastu kultivovaných fibroblastov získaných biopsiou koţe.
Aj keď sa FPC na rozdiel od Gardnerovho a Turcotovho sy. nespája s inými nádormi, rtg vyšetrením
sa dajú zistiť diskrétne zmeny na kostiach.
polyposus, a, um – [polypus polyp] polypózny, tvaru, podoby polypu.
polypóza – [polyposis] výskyt viacerých polypov v jednom orgáne, napr. hrubom čreve.
polypragmázia – [poly- + g. pragma čin] spôsob th., pri kt. sa pouţíva veľa liekov odrazu al. po sebe.
polypropylén – [–CH2–CH(CH3)–]n, makromolekulová látka pripravovaná polymerizáciou propylénu.
Podľa usporiadania metylových substituentov sa delia na izotaktické (majú pravidelné usporiadanie
metylových skupín na jednej strane) a ataktické (usporiadanie metylových skupín má náhodný
charakter). P. je najľahší plast. Mechanické vlastnosti sú priaznivejšie ako pri polyetylén, napr.
pevnosť v ťahu pri 100 °C je ešte taká veľká ako pri polyetyléne pri obyčajnej teplote. Aj odolnosť
proti chemikáliám je lepšia ako pri polyetyléne. Pouţíva sa na výrobu vodičov (okrem medených),
na lisostrekové výrobky, vlákna, fólie.
polyradiculitis, itidis, f. – [poly- + l. radicula korienok + -itis zápal] polyradikulitída.
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polyradiculoneuritis, itidis, f. – [poly- + l. radicula korienok + g. neuron nerv + -itis zápal]
→polyradikuloneuritída.
polyradiculoneuritis, itidis, f. – [poly- + l. radicula korienok + g. neuron nerv + -itis zápal]
→polyradikunoleuritída.
Polyradiculoneuritis acuta acsendens – akút. vzostupná polyradikuloneuritída.
polyradikuloneuritída – [polyradiculoneuritis] mnohopočetný zápal miechových koreňov a nervov.
Akútna vzostupná polyradikuloneuritída – [polyradiculoneuritis acuta ascendens] syn.
polyneuritis acuta ascendens, celluloradiculoneuritis, encephalomyeloradiculoneuritis, polyneuritis
infectiosa acuta, schwannosis. Je to relat. benígne prebiehajúcu polyradikuloneuritídu s pohybovými
poruchami a vymiznutím šľachových reflexov. Ochorenie sa začína 2 – 4 týţd. po infektoch
parestéziami na rukách a nohách, bolesťami v chrbte, pocitom choroby, únavnosťou,
ťaţobou v údoch. Asi po 1 – 2 týţd. nastupuje progresívna, chabá slabosť, narastajúca
distoproximálne. Svalstvo je citlivé na tlak, prítomné sú symetricky vyhasnuté šľachové reflexy,
paréza hltania a n. facialis, v ťaţkých prípadoch obrna dýchania a asystólia. Koţné reflexy sú
spočiatku zachované. V likvore sa zisťuje albuminocytologická disociácia (zmnoţenie bielkovín > 3
g/l pri normálnom počte buniek), príp. mononukleárna pleiocytóza, albumínový kvocient (pomer
3
koncentrácie albumínu v likvore a v sére) je výrazne zvýšený (do 50.10 ), v krvi je eozinofília. Stav
sa obyčajne upravuje v priebehu niekoľkých mes. v opačnom slede ako príznaky vznikli.
Osobitnou formou rýchlo akút. vzostupnej p. je akút. vzostupná miechová obrna [paralysis
spinalis acuta ascendens], syn. Kussmaulova-Landryho paralýza, Landryho paralýza, Landryho sy.,
Landryho-Kussmaulov sy., Landryho-Guillainov-Barrého sy., Strohlov sy., paralysis spinalis acuta
ascendens, polyneuritis acuta ascendens, akút. vzostupna miechová obrna, pp. osobitná forma
Guillainovho-Barrého-Strohlovho sy. Je to progredujúca motorická polyneuritída al.
polyradikuloneuritída rôznej etiológie. Klin. sa prejavuje chabou obrnou, kt. sa začína na dolných
končatinách a postupuje aţ do tetraplégie s areflexiou, atrofiou svalov, príp. poruchami citlivosti.
Postihnutie miechového segmentu C4 má za následok obrnu dýchania, postihnutie kaudálnych
hlavových nervov poruchy hltania, príp. diplegia facialis. Prognóza je nepriaznivá, často sa choroba
končí letálne (obrna dýchania).
Dfdg. – treba odlíšiť atypickú encefalitídu, Nenoho-Froinov sy., myelitídu, Landryho paralýzu,
polyneuropatie, poliomyelitis epidemica anteriror acuta a Refsumov sy.
Th. – odporúčajú opatrenia na zabránenie trombóz, dekubitov a infekcie a včasná rehabilitácia, príp.
plazmaferéza; v prípade potreby umelá ventilácia a pacemaker.
polyreakcie – chemické reakcie, pri kt. vznuikajú al. zanikajú, resp. sa menia polyméry;
polykondenzácvia, reťazová polymerizácia (iónová, radikálová), polyadícia, depolymerizácia atď.
polyribonukleotid – reťazec →RNA.
polyribozómy – polyzómy, zhluky viacerých →ribozómov nahromadených na jednej mRNA, na kt.
prebieha zvýšená →proteosyntéza.
polysaccharidum, i, n. – [poly- + g. sakcharon cukor] →polysacharidy.
polysacharidy – vysokomolekulové polykondenzáty monosachirových jednotiek (najčastejšie
pyranóz) al. ich derivátov, zlúčené - al. -glykozidickou väzbou, sumárneho vzorca (C6H10O5)n, kde
n > 10.
P. sú lineárne a vetvené. Podľa druhu monosacharidov sa delia na: 1. homoglykány (obsahujú
rovnaké monosacharidy, napr. glykogén a škrob z glukózy); 2. heteroglykány (z rozličných
monosacharidov); →sacharidy. P. sú nerozp. vo vode, nekryštalizujú a neprejavujú vlastnosti
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nízkomolekulových látok. Podľa biol. úlohy sa p. delia na stavebné (napr. celulóza, chitín), zásobné
al. energetické (napr. škrob, glykogén) a fyziol. aktívne (napr. heparín, polysacharidy krvných
skupín).
K p. rastlinného pôvodu patrí celulóza, rastlinné gumy (arabská guma a i.) a slizy (agar, tragant a i.),
škrob, inulín a i., k p. izolovaných z mikroorganizmov dextrány, mureín a i., k ţivočíšnym p. patrí
glykogén, chitín, mukopolysacharidy (glykózaminoglykány), heparín a i.
polyscelia, ae, f. – [poly- + g. skelos noha + -ia stav] malformácia s nadpočetnou dolnou končatinou.
polysclearadenitis, itidis, f. – [poly- + g. skléros tvrdý + g. adén-adenos ţľaza + -itis zápal]
polyskleradenitída, zápal a nadprodukcia väziva vo viacerých lymfatických uzlinách.
polyserositis, itidis, f. – [poly- + tunica serosa serózna blana + -itis zápal] →polyserozitída.
polyserozitída – [polyserositis] syn. familiárna horúčka Stredozemného mora, autozómovo recesívne
dedičné ochorenie neznámej genézy.
Familiárna recidivujúca polyserozitída – polyserositis familiaris recurtrens, autozómovo recesívne
dedičá choroba neznámej genézy, kt. sa vyskytuje najmä v okolí Stredozemného mora, postihuje
najmä Arabov, Arménov a Ţidov, obidve pohlavia, najmä u mladých jedincov (< 20 r.). Prejavuje sa
recidívami vysokej horúčky (100 %) s peritonitickými (96 %, tzv. pseudoperitonitída), artritickými
((kolená, členky – 61 %), myalgickými al. pleuritickými (52 %) príznakmi, príp. erytémami podobnými
eryzipelu na stehnách, predkoleniach a chrbte nôh, kt. sa opakujú v nepravidelných intervaloch. V
časti prípadov vzniká sek. amyloidóza SAA typu, najmä obličiek, kt. býva najčastejšou príčinou exitu
následkom renálnej insuficiencie, a to obyčajne uţ pred 40. r. ţivota. Záchvaty vyvoláva námaha,
emočné stresy, menštruácia, tučné jedlá, expozícia chladu. Dfdg. treba odlíšiť tzv. horúčku
Stredozemného mora, maltskú horúčku (→brucelóza), iné formy peritonitídy, peptický vred a
porfýriu. Th. je symptomatická. Podávajú sa nesteroidové antiflogistiká, analgetiká; steroidy sú
neúčinné. Recidívam a rozvoju sek. amyloidózy zabráni th. kolchicínom (v záchvate nepôsobí).
polysialia, ae, f. – [poly- + g. sialon slina + -ia stav] zvýšené vylučovanie slín.
polysiloxán – najrozšírenejší druh silikónového polyméru, kt. reťazec tvoria výhradne siloxánové
väzby, t. j. pravidelne sa striedajúce atómy Si a O:
R

R

– Si – O – Si – O –

R

R

Rozoznávajú sa: a) základné polysiloxány – polydimetylsiloxán, resp. polydialkylsiloxán; b) fenylové
polysiloxány –R=CH3 a čiastočne R = fenyl; c) vinylové polysiloxány –R=CH3 a čiastočne R = vinyl;
tým sa zlepší vulkanizačnosť polyméru na silikónový kaučuk; d) modifikované ppôysiloxány v
bočných skupinách R je jeden al. niekoľko vodíkov nahradených halogénom (Cl, F – fluórosilikóny,
kyánovou skupinu); e) rebríkovité polysiloxány s dvojitým siloxánovým reťazcom; známe sú aj
zmiešané typy p.
polysinusitis, itidis, f. – [poly- + l. sinus dutina + -itis zápal] polysínusitída, zápal niekoľkých
prinosových dutín, pansinusitída.
polysomia, ae, f. – [poly- + g. sóma telo + -ia stav] polyzómia, organizmus s väčším počtom
homologických chromozómov v bunke ako 2 (napr. trizómia pri Downovej chorobe).
Polysorbatum 60 – skr. Polysorbat. 60, ČSL 4, polysorbát 60, Sorbitmacrogolum stearicum, ester
kys. steárovej a polyetylénglykol-300-monoanhydrosorbitéteru; pomocná látka. Je to ţltá olejovitá
tekutina al. priesvitná gélovitá hmota, kt. sa pri tepolote > 25 °C stáva tekutou, charakteristického
zápachu, slabo horkej chuti. Je vemi ľahko rozp. vo vode a 95 % liehu, ľahko rozp. v chloroforme.
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Dôkaz*
a) Asi 0,3 g látky sa zmieša v kádičke na 50 ml s 5,0 ml vody, 5,0 zriedeného rozt. hydroxidu
sodného a ~ 3 min sa povarí. K ešte horúcemu rozt. sa pridá 5 ml zriedenej kys, chlorovodíkovej;
vznikne biely zákal.
b) Asi 0,5 g sa v kuţeľovej banke na 50 ml zmieša s 15,0 ml vody, vloţí sa vhodný teplomer
a zahrieva sa za občasného pretrepania; látka sa do 30 °C rozpustí, K rozt. sa pridá asi 0,75 g
chloridu sodného a po jeho rozpustení sa ďalej zahrieva; pri teplote asi 70 °C sa rozt. zakalí,
miernym ochladením zákal zmizme.
c) Asi 0,3 g látky sa zmieša s 5,0 ml vody. K rozt. sa po kvapkách pridáva brómová voda, kt. sa
roztokom neodfarbuje (rozdiel od polysorbátu 80).
Uschováva sa dobre uzavretých nádobách.
Polysorbatum 80 – skr. Polysorbat. 80, ČSL 4, polysorbát 60, Sorbitmacrogolum stearicum, ester
kys. steárovej a polyetylénglykol-300-monoanhydrosorbitéteru; pomocná látka. Je to ţltá aţ
ţltohnedá olejovitá tekutina, slabého charakteristického zápachu, slabo horkej chuti. Je vemi ľahko
rozp. vo vode, 95 % liehu, chloroforme a mastných olejoch; je prakticky nerozp. v minerálnych
olejoch.
Dôkaz
a) Vykonajú sa skúšky a) a b) hesla Polysorbatum 60.
c) Asi 0,3 g látky sa zmieša s 5,0 ml vody. K rozt. sa po kvapkách pridáva brómová voda, kt. sa
roztokom odfarbuje (rozdiel od polysorbátu 60).
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.
polyspermia, ae, f. – [poly- + g. sperma semeno + -ia stav] 1. polyzoospermia; 2. vniknutie
niekoľkých spermií do jedného vajíčka; 3. semetonok, zvýšený výtok spermií, spermatorrhoea.
polysplenia, ae, f. – [poly- + g. splen slezina + -ia stav] polysplénia, nadpočetná, viaclaloč-natá
slezina.
polystichiasis, is, f. – [poly- + g. stichos rad] polystichiáza, vrodená anomália mihalníc, vývin
viacerých očných rias.
polystyrén – (–CH2–CHC6H5–)n, makromolekulová látkaporipravená blokovou, emulznou,
suspenznou al. roztokovou polymerizáciou styrénu za pôsobenia peroxidických katalyzátorov.
Tvrdá, pevná, transparentná látka vynikajúcich elekt. vlastností., bez zápachu, chem. inerntná. Je
rozp. v benzéne, toluéne, xyléne, pričom rozt. v benzéne sa pouţíva ako lepidlo pre p. Moţno ho
dobre spracovať výtlačným striekaním. Výlisky, kt. neobsahujú plnivo sú priehľadné ako sklo a majú
kesklý povrch. Do p. moţno zalisovať aj kovové súčiastky. Teplota mäknutia 70 °C. Pridaním plnív,
najmä anorg. sa dá zvýšiť. Spevňovaním p. moţno pripraviť penový p., kt. má výborné teploizolačné
vlastnosti.
Polyfluórstyrén je polymér styrénu substituovaný na fenylovom jadre fluórom, má výborné
dielektrické vlastnosti, odolnosť proti chem. činidlkám, zvýšeným teplotám, malú krehkosť.
Polydichlórstyrén je halogenovaný styrén, kt. sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti vriacej vode.
Sulfonáciou p. sa pripravujú tepelne veľmi stále ţivice, kt. sa pouţívajú ako vymieňače iónov.
polystomia, ae, f. – [poly- + g. stoma ústa + -ia stav] polystómia, vrodené utvorenie dvoch al.
viacerých ústnych otvorov.

11617

polysynovitis, itidis, f. – [poly- + synovia kĺbový maz + -itis zápal] polysynovitída, generalizovaný,
všeobecný zápal synoviových membrán, vnútorných vrstiev kĺbového púzdra.
polysylogizmus – zloţený →sylogizmus (sylogistika), kt. je postupnosťou, reťazou sylogizmov.
Závery predchádzajúcich sylogizmov (zvaných prosylogizmy) sú súčasťou premís nasledujúcich
sylogizmov (zvaných episylogizmy). Vo formálnej logike sa formulujú niekt. všeobecné podmienky,
kt. charakterizujú správnosť rozličných druhov polysylogizmu.
polyteizmus – [polytheismus] forma →náboženstva, kt. sa vyznačuje vierou v existenciu viacerých
bohov. Vývojovým predchodzcom p. je polydémonizmus, v kt. jednotlivé boţstvá ešte nemajú
osobnú jednoznačnosť. V p. existujú personifikovaní bohovia, kt. sa do istej miery líšia svojím
nadprirodzeným poslaním a majú vlastné kulty. Typickým príkladom p. bol starogrécke a
starorímske náboţenstvo. Bohovia sa zdruţovali v panteóne, čo bol chrám zasvätený všetkým
bohom. Charakteristickou črtou p. je patronácia jednotlivých bohov panteónu nad hlavnými
oblasťami prírody a najdôleţitejšími ľudskými činnosťami; častý je plynulý prechod medzi bohmi a
ľuďmi (hrdinovia a vladári sa blíţia bohom, príp. sa pokladajú za ,,polobohov“). V sociálne
diferencovanej spoločnosti sa vyostrovala hierarchia bohov, vznikla predstava hlavných, najvyšších
bohov, čo viedlo k monolatrii, t. j. uctievaniu jedného vybratého boha, bez toho aby sa popierala
existencia a kompetencia ostatných bohov. Predstupeň monoteizmu tvorí henoteizmus, kt.
nevylučuje existenciu ďalších bohov, ale ráta uţ len s jedným, na kt. prenáša atribúty ostatných.
polytendinitis, itidis, f. – [poly- + l. tendo šľacha + -itis zápal] polytendinitída, zápal viacerých šliach.
polytendovaginitis, itidis, f. – [poly- + l. tendo šľacha + l. vagina pošva + -itis zápal]
polytendovaginitída, zápal niekoľkých šľachových pošiev.
polytheismus, i, m. – [poly- + g. theos boh] →polyteizmus.
polythelia, ae, f. – [poly- + g. thélys jemná koţtička] polytélia, nadpočetné prsníkové hlávky,
rudimentárna papila s areolou.
polytiazid – polythiazidum, 6-chlór-2-metyl-3-(2,2,2-trifluóretyltiometyl)-3,4-dihydro-2H-1,
benzotiadiazin-7-sulfónamid, C11H13ClF3NO3, Mr 439,9; tiazidové diuretiku.

2,4-

polytopný – [poly- + g. topos miesto] vyskytujúci sa (vznikajúci) na viacerých miestach (tela).
polytoxicomania, ae, f. – [poly- + toxicomania] zastar. výraz pre závislosť od viacerých drog.
polytrauma, tis, n. – [poly- + g. trauma úraz] súčasné poranenie viacerých častí tela al. orgánov,
kombinované poranenie ohrozujúce ţivot.
Polytrichinae – ploníky, podtrieda triedy machov. Majú v pabyľke s multilaterálnymi palíst-kami
vyvinuté vodivé bunky. Ich obústie na výtrusnici pozostáva z celých buniek a čiapočka výtrusnice je
chlpatá. Patrí sem ploník obyčajný (Polytrichum commune), náš najväčší mach (vysoký aţ 50 cm),
rastie v močaristých lesoch a na vresoviskách. Častá je aj katarínka vlnkatá (Atrichum undulatum),
kt. rastie na holej zemi lesov.
polytrophia,a e, f. – [poly- + g. trofé výţiva] polytrofia, nadmermá výţiva, nadvýţiva.
polytropismus, i, m. – [poly- + g. tropé obrat] polytropizmus, schopnosť organizmu prispôsobiť sa
rôznym ţivotných podmienkam.
polyuretán – makromolekulová látka v kt. sú monomérne jednotky spojené uretánovými skupinami.
Pouţívajú sa najmä ako ľahčené látky.
polyuria, ae, f. – [poly- + g. úron moč] polyúria, vylučovanie moču (a príjem tekutín) > 3 l/d. Príčinou
p. môţe byť: 1. najčastejšie diabetes mellitus (vysoká špecifická hustota moču, glykozúria,
ketonúria); 2. chron. renálna insuficiencia (↑ kreatinín v sére, izostenúria) a polyurická fáza akút.
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renánej insuficiencie; 3. hyperkalciémia (prim. hyperparatyreóza); 4. hypokaliémia (po liekoch
vrátane alkoholu – saluretikách, glukokortikoidoch, amfotericíne B, lítiu; pri endokrinopatiách: prim.
hyperaldosteronizme, adrenogenitálnom sy., Cushingovej chorobe; 5. zvýšená natriuréza (Bartterov
sy. – kongenitálna rezistencia na angiotenzín II, hyperaldosteronizmus s hypokaliemiou a normo- al.
hypotenziou a pseudo-Bartterov sy. – po abúze laxatív al. diuretík); 6. diabes insipidus; 7. prim.
polydipsia. Dfdg. →diabetes insipidus.
polyvaccinum, i, n. – [poly- + vaccinum očkovacia látka] polyvakcína, polymikróbiová vak-cína,
očkovacia látka získaná z niekoľkých mikróbiových kmeňov.
polyvalens, entis – [poly- + l. valere platiť] polyvalentný, mnohostranný, široko pôsobiaci (napr.
sérum získané od zvierat, kt. boli imunizované niekoľkými kmeňmi mikróba).
Polyvidonum – skr. Polyvidon., ČSL 4, zmes polymérov poly-(1-vinyl-2-pyrolidón) s rôznou dĺţkou
reťazca a Mr 10 000 – 700 000, (111,14)n, (C6H9NO)n, pomocná látka, antiseptikum a dezinficiens.
Je to biely aţ naţltlý prášok, takmer bez zápachu, kyslastej chuti. Je slabo
hygroskopický. Je ľahko rozp. vo vode, 95 % liehu a chloroforme.
Polyvidonum

Dôkaz
a) Asi 0,5 g látky sa rozpustí v 25.0 ml vody. Rozt. sa pouţije aj na skúšku b) a c). K 10 ml rozt. sa
pridá 20,0 ml zriedenej kys. chlorovodíkovej a 5,0 ml rozt. dichromanu draselného; vznikne
oranţovo ţltá zrazenina.
b) 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa zmieša s rozt. asi 0,075 g dusičnanu kobaltnatého a 0,30 g
tiokyanatanu amónneho v 2,0 ml vody a zmes sa okyslí konc. kys. chlorovodíkovou; vznikne slabo
modrá zrazenina.
c) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá 0,50 ml rozt. jódu; vznikne červené sfarbenie.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g sa skúša spôsobom uvedeným v stati Stanovenie dusíka (str. 81/I) s tým rozdielom, ţe
sa tekutina titruje odmerným rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l.
1 ml odmerného rozt. kys. chlorovodíkovej 0,1 mol/l zodpovedá 0,001401 g N.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách.
polyvinylacetály – polyméry pripravované reakciou polyvinylalkoholu s aldehydmi. Najdôle-ţitejšie sú
polyvinylbutyrál a polyvinylformal. Pouţívajú sa ako email, lepidlo, impregnačný prostriedok.
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polyvinylchlorid – PVC, (–CH2–CHCl–)n, najznámejší plast. Pripravuje sa polymerizáciou
vinylchloridu. Biely termoplastický prášok, bez zápachu, fyziol. bezchýbny, chem. značne inertný, s
elekt. vlastnosťami polárnej látky. Vlastnosti PVC sa menia podľa spôsobu
prípravy, Mr a charakteru prísad. Zmesné polyméry sú jemné prášky (50 m)
vhodné na miešanie zmesi spôsobom Dry-blend (miešanie za sucha).
Suspenzné polyméry (100 – 200 m) sú kvalitné z elekt. hľadiska a môţu sa
pripravovať v priehľadnej forme. Lineárny polymér z hľadiska Mr
charakterizuje uzančná hodnota K: nemäkčený polymér s K 60 – 70 slúţi na výrobu lisostreku,
profilov a i., s K 67 – 70 hadíc, fólií, káblových plášťov, s K 70 – 80 tenkých fólií, elektroinštalácií
(jeho izolačné vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam tvrdej gumy – ebonitu). Tepelná rozťaţnosť je 6
– 7-krát väčšia ako ocele a 3,3-krát väčšia ako hliník. Nemäkčený PVC je látka pomerne tvrdá a
málo elastická. Pri teplote 60 – 80 °C získava vlastnosti podobné kaučuku (je mäkší, málo pruţný,
veľmi ťaţný). Pri teplotách > 100 °C uţ malé zaťaţenie zapríčiňuje deformáciu (tok). Ohybnosť a
mrazuvzdornosť sa dosahuje zmäkčovadlami (dioktylftalát, trikrezylfosfát, dibutylftalát, adipáty,
sukcináty atď.) Pri normálnej teplote je PVC nerozp. vo vode, alkoholoch a benzíne, odoláva účinku
kys., zle sa rozpúšťa v esteroch, ketónoch a chlórovaných uhľovodíkoch.
Polyvinylchlorid

Polyvinylidénchlorid (–CH2–CCl2)n, biely prášok resp. tuhá látka bez chuti, fyziol. bezchybný, pri
130 – 150 °C sa začína rozkladať, pričom sa odštepuje chlorovodík. Pouţíva sa v obalovej technike.
polyvinylkarbazol – makromollekulová látka pripravuje sa polymerizáciou N-vinylkarbazolu. Má
vlastnotsti polystyrénu, vyššiu tepelnú odolnosť, pri 130 – 150 °C sa nemení, teplota mäknutia min.
220 °C. Odoláva vode, anorg. kys. i hydroxidom, neroz. pre nepolárny charakter v alifatických a
aromatických uhľovodíkoch, rozp. v niekt. chlórovaných uhľovodíkoch, acetóne a cyklohexanóne.
CH2=CH
N
...–CH2–CH–CH2–CH–...
N

N

Polyvinylkarbazol

polyvinylpyrolidónjód – polyvidónjod.
Pomaceae – Malaceae, jabloňovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, stromov a krov so striedavými
jednoduchými al. zloţenými listami. Obojpohlavné a pravidelné kvety majú kvetnú čiašku, kt. zrastá
so spodným semenníkom. Plodom je malvica. Rastú prevaţne v sev. miernom pásme (15 rodov,
600 druhov). Všeobecne sa pestuje jabloň domáca (Malus domestica), hruška obyčajná (Pirus
communis) a dula podlhovastá (Cydonia elongata) ako ovocné dreviny. Z veľkého rodu jarabina
(Sorbus) známejšia je jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) a oskoruša domáca (Sorbus domestica). Z
rodu hloh (Crataegus) najznámejší je hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha), Pre guľaté malvičky sa
miestami pestuje mišpuľa nemecká (Mespilus germanica). Domácimi krami sú druhy rodu
muchovník (Amelanchier) a skalník (Cotoneaster). Ako okrasné rastliny sa pestujú dulovec japonský
(Chaenomeles japonica) a vţdyzelená hlohyňa šarlátová (Pyracantha coccinea). M. sa zatrieďujú aj
ako podčeľaď do čeľade ruţovitých (→Rosaceae).
Pompeho choroba – [Pompe, Johannes C., 1910 – 1941, amsterdamský patológ] glykogenóza typ II.
pompholyx, icis, m. – [g. pomfolyx puchier] pomfolyx, zápalová koţná choroba s tvorbou puchierikov
na rukách a nohách.
pomum, i, n. – [l.] jablko, ovocný plod.
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Pomum Adami – Adamovo jabĺčko, ohryzok, prominentia laryngea, štítna chrupka hrtana
vyčnievajúca viac u muţov ako u ţien.
,

ponc age – [franc.] dermabrázia.
Poncetova choroba – [Poncet, Antonin, 1849 – 1913, lyonský chirurg] zastar. označenie
rheumatismus tuberculosus.
ponderalis, e – [l. ponderare posudzovať, váţiť] ponderálny, zváţiteľný.
pondus, eris, n. – [l.] váha.
Pongidae – ľudoopi. Čeľaď, kt. patrí do radu primátov, skupiny úzkonosých opíc (Catarrhi-na). Má 2
podčeľade: 1. Dryopithecinae s vyhynutými rodmi Dryopithecus a Sivapithecus; 2. Ponginae
(Antropomorpha), kt. zahrňuje recentných ľudí s rodmi orangután (Pongo), kt. ţije v Indonézii,
šimpanz (Pan Oken – Troglodytes) a gorila (Gorilla) ţijúce v rovníkovej Afrike. Pre ľudoopov je
charakteristická stredná aţ značná telesná veľkosť, huňatá srsť po celom tele s výnimkou tváre,
dlaní a plosiek, horné končatiny dlhšie ako dolné, palec na nohách schopný opozície. Ľudoopi
nemajú chvost, pohybujú sa polovzpriamene tak, ţe sa opierajú o ohnuté kĺby prstov horných
končatín. Ţijú na pevnej zemi, občas aj na stromoch. Majú mohutné očné zuby, tzv. opičiu medzeru
– medzi očným a črenovým zubom v sánke a v čeľusti medzi bočným rezákom a očným zubom.
Samce mávajú na strednom šve temenných kostí sagitálny hrebeň (crista sagittalis), kt.
charakterizuje pohlavný dimorfizmus.
ponopathia, ae, f. – [g. ponos námaha + g. pathos choroba] ponopatia, chorobné prejavy
z prepracovanosti, únava, vysilenie.
ponorencovité →Hypocreaceae.
pons (tis, m.) Varoli – [l.] Varoliov most, časť mozgu nad predlţenou miechou, kt. patrí k
→mezencefalu. Ventrálna časť sa skladá z kriţujúcich sa vláken (fibrae pontis transversae),
pontínnych jadier (nuclei pontis, tvoriacich prepínacie stanice), cerebro-pontínno-cerebelárne dráhy,
pontínny úsek pyramídovej dráhy. Dorzálna časť, predný úsek rombencefala (dna 4. komory),
obahuje okrem rôznych dráh (lemniscus lateralis, fasciculus longitudinalis medialis et dorsalis) a
pontínnu časť formatio reticularis.
pontiacká horúčka – [Pontiac, mesto v USA, kde sa choroba opísala u 144 osôb] legionelóza
s mnohopočetnými príznakmi (horúčka, bolesti hlavy a svalstva, pneumónia nebýva). Pôvod-com je
Legionella pneumophila.
ponticulus, i, m. – [l. pons most] mostík, lávka.
pontiformis, e – [l. pons most + l. forma tvar, podoba] pontiformný, podobný mostu, mostí-ku.
pontinus, a, um – [l. pons most] pontínny, týkajúci sa Varolovho mosta, mostový.
pontocerebellaris, e – [l. pons most + l. cerebellum mozoček] pontocerebelárny, týkajúci sa
Varolovho mosta a mozočka.
pontomesencephalicus, a, um – [l. pons most + l. mesencephalon stredný mozog] pontomezencefalický, týkajúci sa Varolovho mosta a stredného mozgu.
pontoreticospinalis, e – [l. pons most + l. rete sieť + l. spina tŕň, chrbtica] pontoretikospinálny,
týkajúci sa Varolovho mosta, formatio reticularis a miechy.
pool – [angl.] hotovosť, zmes. Poolovaná plazma – zmesná plazma.
popáleniny – [combustio] postihnutia, kt. vznikajú vonkajším pôsobením tepla na povrch tela,
vyvolávajú porušenie integrity koţe s následnou stratou tekutín a termoregulácie, zvýšenou
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pravdepodobnosťou infekcie. Teplo sa v tuhých látkach šíri vedením od vrstvy k vrstve po tepelnom
spáde a v závislosti od vodivosti jednotlivých vrstiev. V tekutinách sa teplo šíri prúdením a okrem
toho sa tepelné lúče šíria všetkými smermi sálaním v závislosti od vlnovej dĺţky energie.
Teplo, kt. pôsobí na povrch tela, sa postupne prenáša do hlbšie uloţených tkanív a v závislosti od
teploty a dĺţky expozície vyvoláva poškodenie koţe a tkanív uloţených pod ňou. Teplota 69 °C
vyvolá v priebehu 1 s rovnaké poškodenie koţe ako teplota 53 ° počas 60 s. Nastáva pritom
ireverzibilná koagulácia bilekovín. Uţ pri teplote 45 °C nastáva aj reakcia ciev, uvoľňovanie
substancie H a kinínov, kt. pôsobia na nervové zakončenia a vyvolávajú pocit bolesti.
Šírenie tepla koţou závisí od jej vodivosti, tepelnej kapacity a odporu (hrúbky), kt. do značnej miery
determinuje obsah vody v bunkách a interstíciu. V stratum corneum je len 2 %, v stratum papillare
71 %, kým v podkoţnom tuku 30 % vody.
P. vyvolávajú porušenie integrity koţe s následnou stratou tekutín a termoregulácie, zvýšenou
pravdepodobnosťou infekcie. Vzniká povrchová al. hlboká deštrukcia koţe a podkoţných tkanív.
P. môţu byť ,,suché“, ,,mokré“ a ,,chemické“. Tzv. suché popáleniny vyvoláva plameň al. horúce
telesá. Osobitný druh p. vzniká trením, napr. o lano, povraz al. rýchle rotujúcim elekt. spotrebičom a
p. koţe nadmerným slnením. Mokré popáleniny (obareniny) zapríčiňuje para al. horúce tekutiny.
Chem. popáleniny al. poleptania vznikajú ţieravým účinkom na koţu a sliznice.
P. sa delia na štyri stupne závaţnosti. Povrchové p. postihujú len epidermis, stredne ťaţké aj dermis
a ťaţké popáleniny aj hlbšie vrstvy koţe a podkoţia. Hlboké lézie s obštrukciou ciev vznikajú najmä
po pôsobení elekt. prúdu. Stupeň p. závisí od teploty, trvania expozície a hrúbky postihnutej koţe.
Podobný účinok majú chem. látky. Klasifikácia p. podľa stupňov pre prednemocničnú pomoc však
stratilo opodstatnenie, pretoţe orientačný rozsah moţno stanoviť najskôr za 24 h po vzniku a bez
ohľadu na vyvolávajúcu príčinu a predpokladanú hĺbku treba p. liečiť čo najskôr.
Po p. vznikajú spočiatku akút., intenzívne, neskôr stále, exacerbujúce bolesti, kt. súbeţne s hojením
koţe postupne ustupujú. Majú ostrý, pálčivý al. bodavý charakter, dostavuje sa pri kaţdom pohybe
al. procedúre. Osobitne sú bolestivé záhyby, flexúry koţe a miesta vystavené tlaku – dlane, stupaje,
genitálie, uši. Tupé, hĺbkové bolesti sa dostavujú napriek deštrukcii všetkých nervových zakončení
následkom popálenia celej hrúbky koţe. S postupom hojenia sa po 1 – 2 týţd. mení na pocit
napínania al. sťahovania. Svrbenie a iritácia môţe pretrvávať 2 aţ 3 týţd. Po zahojení bolesť
zriedka pretrváva, ak nedošlo k poškodeniu hlbokých štruktúr (svaly, kosti, veľké nervy). Výrazné
zhoršenie bolestí môţe vyvolať celulitída v oblasti p. Trvanie bolestí môţe predlţovať hysterická
konverzná porucha al. bolesti psychologického pôvodu (účelové reakcie, napr. pri
pracovnoprávnych sporoch).
Rozoznávajú sa 3 zóny poškodenia: 1. zóna hyperémie, kt. je reverzibilná; 2. zóna kapilárnej stázy,
kt. sa bez th. stáva ireverzibilnou; 3. zóna nekrózy, v kt. nastali ireverzibilné zmeny ihneď. V
postihnutej oblasti nastávajú poruchy obehu v kapilárach, ich deštrukcia v papilárnej vrstve kória,
vazokonstrikcia a mikrotrombotizácia, a to aj v oblastiach priamo nesúvisiacich s popálením.
Intracelulárne vznikajú poruchy plazmatickej membrány, dehydratácia a denaturácia bielkovín.
Rizikové vekové skupiny sú deti do 2, resp. 5 r. a osoby >40-r., resp. 60-r., u kt. je priebeh
a prognóza p. horšia.
O závaţnosti p. rozhoduje: 1. rozsah; 2. hĺbka; 3. vek postihnutého; 4. pridruţené poranenia
a ochorenia; 5. lokalizácia.
2

Rozsah popálenia – povrch tela u dospelého meria 1,62 m . Jednoduchý spôsob stanovenia
rozsahu popálenia navrhli Pullasky a Tenison zaloţený na čísle 9: hlava a krk tvoria spolu 9 %,
horná končatina 9 %, hrudníka chrbát 2 × 9 a dolná končatina 2 × 9 %.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 1. Výpočet rozsahu popálenej plochy podľa ,,pravidla 9“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dospelí
Deti
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hlava a krk
9%
Hlava a krk
2×9%
Hrudník
2 × 9 % Trup
4×9%
Brucho
2×9%
Horné končatiny
2 × 9 % Horné končatiny 2 × 9 %
Dolné končatiny
4 × 9 % Dolné končatiny 2 × 9 %
Genitálie
1%
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

U dospelých 2 × znamená prednú a zadnú časť al. 2 končatiny, u detí 4 x trup zanemná hrud-ník
spredu a zozadu, brucho spredu a zozadu
Vo včasnej fáze má aspoň orientačný výpočet postihnutej plochy význam pre rýchlosť infúz-nej th. a
smerovanie postihnutého
Presnejšie moţno určiť rozsah popálenia pomocou tab. 2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 2. Rozsah predných častí tela v % (rozsah zadných častí je rovnaký)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Časti tela/vek (r.)
0
1
5
10
15
dospelí
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Hlava
9,75
8,5
6,5
5,5
4,5
3,5
Stehno
2,75
3,15
4,0
4,15
4,5
4,75
Predkolenie
2,50
2,50
2,75
3,0
3,15
3,5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. malé p. – p. II° < 10 % u detí a < 15 % u dospelých, p. III° < 5 % povrchu u detí a < 10 %
u dospelých, ak nezasahujú tvár, ruky a genitál
2. stredne veľké p. – p. II° > 10 % povrchu tela u detí a > 15 % u dospelých
3. veľké p. – p. II° > 20 % povrchu tela u detí a 25 % u dospelých, popáleniny III. – IV. stupňa > 5 %
povrchu u detí a 10 % u dospelých
4. kritické p. – presahujú rozsah uvedený pri veľkých p., prítomné sú pridruţené ochorenia
a závaţné poranenia.
V 40. r. 20. stor. zomierali všetci postihnutí s rozsahom > 40 %, v 80. r. sa posunula táto hranica na
70 % (Herndon, 1986).
Na základe uvedených 5 faktorov sa p. klasifikujú na 4 stupne závaţnosti.
postihujú len epidermis, stredne ťaţké aj dermis a ťaţké popáleniny aj
podkoţia. Hlboké lézie s obštrukciou ciev vznikajú najmä po pôsobení
popáleniny závisí od teploty, trvania expozície a hrúbky postihnutej koţe.
chem. látky:

Povrchové popáleniny
hlbšie vrstvy koţe a
elekt. prúdu. Stupeň
Podobný účinok majú

Popálenina I° – zasahuje len do epidermy a hojí sa spontánne, charakteriuje ju hyperémia a vysoká
citlivosť; hojí sa niekoľko d.
Popálenina II° – chakrateristické sú pľuzgiere, hyperémia a hypersenzitivita postihnutej oblasti.
Zničená je epiderma, derma, čiastočne je deštruovaná bazálna membrána. Rozoznáva sa
povrchový (IIa) a hlboký stupeň (IIb). Stupeň IIb pri nevhodnej th. a infekcii prechádza do III°; hojí sa
10 – 15 d.
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Popálenina III° – postihuje celú hrúbku koţe a podľa druhu p. (voda, plameň) sa zisťujú tvrdé,
suché, biele, ţltohnedé, hnedé aţ čierne plochy bez pľuzgierov a bez citlivosti. Pri dotyku sa farba
povrchu nemení a koţa je necitlivá; hojí sa 3 – 4 týţd., v ťaţších prípadoch sa nehojí a potrebné sú
koţné štepy.
Popálenina IV° – poškodené sú aj hlbšie uloţené tkanivá a orgány. P. sa nehojí, potrebné sú koţné
štepy.
Na stanovenie hĺbky p. sa navrhli rôzne metódy, ako je skúška citlivosti popálených plôch (Dingwall,
1943), test pomocou fluoresceínu sodného, resp. tetracyklínu a UV osvetlenia (Dobrkovský a Málek,
1964), test pomocou brómfenolovej modrej (Zawacky a Walker, 1970), pomocou termografie, pri kt.
sa znázornia popálené plochy ako ,,studené polia“ (Mason a spol., 1971), pomocou
fotopletyzmografické monitorovanie cirkulácie v koţi, v ostatnom čase aj pomocou ultrazvuku. V
praxi sú však tieto metódy zväčša nedostupné, preto sa hĺbka p. odhaduje na základe klin. obrazu.
Zásady prvej pomoci: 1. zabránenie ďalšiemu pôsobeniu tepla; 2. pátranie po pridruţených
poraneniach; 3. vyzlečenie neprilepených častí šiat; 4. čo najvčaššie ochladzovanie popálených
plôch studenou vodou (8 – 23 °C), pokiaľ moţno 30 – 60 min po úraze (pacient sa však nesmie
podchladiť, pri rozsiahlych p. nemá trvať > 5 min); 5. odhad rozsahu a hĺbky p.; 6. aplikácia krycieho
obväzu ak je nemocnica blízko, najjednoduchšie je zabaliť ranu do čistého uteráka al. prestieradla;
inak treba popálený povrch očistiť nealkoholickým antiseptickým rozt. al. mydlom a vodou a
aplikovať krycí obväz, ako kontaktnú vrstvu pouţiť gázu napustenú vazelínou (mastný tyl) a prekryť
ju absorbujúcou gázou, kt. vstrebe prí. exsudát z povrchu rany. Na ruke a nohe treba separovať
prsty vrstvami gázy; tvár sa ponecháva bez obväzu; 7. transportovať postihnutého do nemocnice.
Ambulantné ošetrenie p.: 1. profylaxia tetanu; 2. očistenie povrchu popálenej plochy nealkoholickým antiseptickým rozt. al. mydlom a vodou; 3. prekrytie popálenej rany jednou vrstvou
mastného tylu, vrstvou gázy namočenej do antiseptického rozt. (vodný flavín, borová voda al.
Dermazin) a ešte jednou vrstvou suchej gázy; fixácia obväzom; 4. prsty na končatinách treba pri
obväzovaní separovať; povrchové p. na tvári sa ponechajú voľne bez obväzu a odporučí sa
aplikácia studených rumančekových obväzov; po vysušení plochy a utvorení krúst sa aplikujú masti
as antibaktériovým účinkom; 5. tlmenie bolesti analgetikami (ešte opred aplikáciou obväzu); 6.
pacient, príp. jeho príbuzných inštruovať, čo robiť pri zvýšení teploty, porušení obväzov a ich
presiaknutí sekrétmi.; 7. ak sa pri kontrolnom preväze zistia príznaky lokálnej infekcie al. sa p. hojí >
12 d, pacienta treba hospitalizovať.
Indikácie na hospitalizáciu: 1. rozsah p. > 10 %; 2. hlboké p. stupňa IIb a III s potrebou aplikácie
koţných štepov; 3. nemoţnosť prekryť p. obväzom (napr. oblasť perinea); 4. nemoţnosť liečiť p.
ambulantne pre sociálne al. zdrav. podmienky; 5. podozrenie na p. dýchacích ciest al. údaj o
expozícii postihnutého poţiaru v uzavretom priestore, p. tváre, sadze al. sekrét v nosovom vchode,
príp. stridor.
Th. opatrenia po prijatí: 1. starosltivosť o primeranú ventiláciu; 2. úprava hemodynamiky, aplikácia
kryštaloidov, koloidných rozt. (podľa Brookovho, Carvajalovho al. Parklandovho vzorca); 3. úprava a
udrţovanie telesnej teploty, ochladzovanie popálených plôch do 1 h po úraze; 4. tlmenie bolesti
(parenterálna aplikácia morfínu al. dolzínu); 5. v prípade potreby uvoľňovacie nárezy; 6. očistenie a
pokrytie popálených plôch (po úprave dýchania, obehu a telesnej teploty); 7. elevácia popálenej
hlavy a končatín (po prekrytí).
Kontrola vitálnych funkcií: 1. systolický TK > 13,3 kPa (100 mm Hg); 2. pulz < 120/min; 3. diuréza
u dospelých > 0,5 ml//kg/h, u detí > 1 ml/kg/h; podľa nej upraviť prívod tekutín, v prípade
hemoglobinúrie zvýšiť diurézu > 2 ml/kg/h a aplikovať infúziu hydrogénuhličitanov; 4. hematokrit
+
+
< 0,50; 5. koncentrácia Na v sére < 150 mmol/l, K v sére < 5,6 mmol/l, albumínu v sére < 20 g/l a
+
Na v moči > 40 mmol/l.
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Náhrada strát tekutín: pri postihnutí > 10 % povrchu (u detí > 15 %) hrozí riziko hypovolemického
šoku následkom úniku tekutín do interstícia a strát popáleným povrchom odparovaním v závislosti
od teploty a vlhkosti prostredia. Podávajú sa kryštaloidné a koloidné rozt. v mnoţstve vypočítanom
podľa rôznych vzorcov:
Brookov vzorec: 1. d – 1,5 ml/kg/% popáleného povrchu – kryštalkoidy (Hartmannov rozt, F ½ 0,5
ml/kg/% popáleného povrchu), koloidné rozt. (plazma, dextrán) a 1500 – 2000 ml 5 % rozt. glukózy.
Pri rozsahu popáleného povrchu > 50 % sa ráta len s 50 % povrchu tela; 2. d – 1/2 vypočítaného
mnoţstva z 1. d, príp. sa upravuje podľa klin. stavu, hematokritu a diurézy.
2

2

Carvajalov vzorec: 1. d – 5000 ml/m popáleného povrchu + 2000 ml/m povrchu tela; 2. d – 3750
2
2
ml/m popáleného povrchu + 1500 ml/m povrchu tela. Podáva sa len izotonický rozt. s 20 %
albumínom na 500 ml izotonického rozt. sa pridáva 30 ml 20 % albumínu. Zloţenie izotonického
rozt.: 400 ml Ringerovho-laktátového rozt. + 100 ml 5 % glukózy). Tento spôsob sa hodí najmä u
detí < 10-r. Pozornosť treba venovať nezmeraným stratám vody (sledovať telesnú hmotnosť).
Evansov vzorec: 1. d – 1 ml Ringerovho-lakátového rozt. na kg a % popáleného povrchu, 1 ml
2
plazmy na kg a % povrchu tela, 2000 ml/m povrchu tela; 2. d – 50 % mnoţstva z 1. d. Pri rozsahu >
50 % sa ráta len s 50 % postihnutím povrchu tela. Straty vody popáleným povrchom sa dajú
2
vypočítať podľa vzorca: (25 ml + % popáleného povrchu) × povrch tela v m .
Po 3. d po úraze vzniká obyčajne hyperkatabolizmus, kt. pretrváva dovtedy, kým sa popáleninové
rany definitívne neprikryjú. Ide o následok strát tepla poškodenou koţou, zvýšenej telesnej teploty,
uvoľnenia tkanivových mediátorov z popálených tkanív, vyplavenia stresových hormónov a infekcie.
Hyperkatabolizmus koreluje s rozsahom popáleného povrchu, pri rozsahu 50 % dosahuje
dvojnásobok zákl. pokojového energetického výdaja. Jeho hlavným prejavom je negat. dusíková
bilancia s katabolizmom bielkovín, úbytkom buniek a rizikom exitu.
Na výpočet nutričných dávok slúţia tieto vzorce:
1. Curreriho vzorec: 25 kcal/kg + 40 kcal/% popáleného povrchu
2

2

2. Galvestonov vzorec: 1800 kcal/m povrchu tela + 1300 kcal/m popáleného povrchuˇ.
Z celkovej potreby energie potreby majú sacharidy tvoriť 60 – 65 %, bielkoviny 25 % a tuky 10 – 15
%. Uprednostňuje sa enterálna výţiva. Preventívne proti infekcii sa lokálne aplikujú antisepticky a
antibaktériovo pôsobiace látky. Začína sa očistením a umytím rany antiseptickým rozt. s následnou
®
aplikácou antibaktériových krémov obsahujúcich striebornú soľ sulfadiazínu (Dermazin ) al.
®
mafenidacetát (Sulfamylon ). Obväz sa aplikujke priamo na ranu vo vrstve neadherentného
materiálu (mastný tyl), kt. sa prikryje vrstvou suchej gázy a fixuje obväzom. Preväzy sa robia podľa
lokálneho a celkového stavu kaţdých 24 – 48 h.
poplachová reakcia – alarmová reakcia; →stres.
poples, itis, m. – [l.] podkolenie, podkolenová oblasť, zákolenie, zákolenová oblasť.
popliteus, a, um – [l. poples podkolenie] podkolenový, týkajúci sa podkolenia, zákolenia.
popľúcnica – l. pleura visceralis; →pleura.
Popper, Karl Reymund – (1902 – 1994) zakladateľ kritického realizmu. Popper nadväzuje na Kantov
kritický (transcendentálny) idealizmus. Vo svojom diele Bieda historizmu (1944 aţ 1945) vystupuje
proti moţnosti poznať základné zákony historického vývoja a formulovať predpovede budúceho
vývoja a ,,kaţdá snaha zriadiť nebo na zemi plodí peklo“. Podľa historizmu, kt. prevaţuje v
západných duchovných dejinách, vývoj dejín určuje zjavená boţská vôľa, víťazstvo vyvolenej rasy,
zákony dialektiky al. nevyhnutne prebiehajúce spoločensko-ekonomické procesy. V prvom zväzku
diela poukazuje na fatálne dôsledky platonizmu, v druhom proti Hegelovi, Marxovi a následkom.
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Podľa Poppera kaţdá snaha naplánovať a uskutočňovať totálnu koncepciu ľudskej spoločnosti musí
stroskotať a končiť stratou slobody. Pre spoločenskú a politickú prax to znamená postupné, pokusné
úpravy, pri kt. treba stále kriticky overovať, či sa prijaté opatrenie niekde inde al. pre iné osoby
neprejavujú neţiaducimi a vo-pred nepredvídateľnými škodlivými dôsledkami. Mali by sme sa preto
vzdať utopických nárokov uskutočniť šťastie všetkých (príp. za cenu dočasného utrpenia určitých
vrstiev al. celých generácií) a snaţiť sa skôr o to, aby sme zmiernili utrpenie; usilovať sa viac
o pozitív-ne šťastie v uţšom kruhu rodiny a priateľov. Štát nie je zariadením, kt. má priniesť šťastie
všetkým al. čo najväčšiemu počtu občanov; buďme spokojní, keď odvracia škody al. ich zmierňuje; o
osobné šťastie nech sa kaţdý stará vo svojom okruhu (Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia, 1944).
populácia – [l. populus ľud] súbor jedincov určitého ţivočíšneho druhu ţijúcich a reprodukujúcich sa
na vymedzenom území. P., kt. sídli relat. dlho na určitom území sa vzhľadom na p., kt. sa
prisťahovali neskoršie, označuje za autochtónnu p. Jednotlivé p. majú obyčajne spo ločný jazyk,
kultúru a pscyhol. zaloţenie, mentalitu. Môţu tvoriť samostatné etnikum, národ, štát. Preto sa často
ako synonymum p. pouţíva termín obyvateľstvo, kt. však sa však môţe skladať z rôznych p. Termín
p. sa pouţíva aj pre časti p., napr. dospelá p.; ide tu však o subpopuláciu.
Ľudské populácie majú priamych predchodcov v populačných systémoch iných ţivočíšnych
druhov, s kt. majú spoločný biol. základ. Z biol. predchodcov človeka sa postupne vyvinuli
biosociálni jedinci a na báze p. sa utvorili spoločnosti. Dnešné ľudské p. majú teda svoju biol.
i spoločenskú stránku. P. moţno pokladať za genotypovo rôznorodý súbor gen. príbuzných jedincov,
kt. pochádzajú zo spoločného predka a utvárajú spoločný genofond.
V ekológii je p. súbor jedincov toho istého taxónu, kt. sa vyskytuje v určitom období na
vymedzenom stanovisku. V prenesenom zmysle označuje p. štatistický súbor.
popularis, e – [l. populus ľud] populárny, ľudový, známy, obľúbený, prístupný.
popularita – [l. populus ľud + -izmus] stav krátkodobej i dlhodobej obľuby určitej veci, myšlienky,
osobnosti al. inštitúcie vo verejnosti al. zvýšený záujem o ne, kt. máva, ale nemusí mať črty módy.
Vysvetľuje sa rôzne: 1. prostredníctvom potrieb a záujmov, kt. v spoločnosti latentne existujú a
populárni jedinci vyjadrujú, konkretizujú, príp. priamo uspokojujú; 2. zo špecfických dispozícií javu,
najmä jedinca, obvykle z jeho charizmy al. bliţšie nedefinovaného čara, ktorým disponuje a pôsobí
univerzálne, nezávisle od toho, aké záujmy vyjadruje a ktoré potreby uspokojuje; 3. z manipulácie s
verejnou miekou (p. ako produkt reklamy, propagácie, propagandy). P. má hlbšie socioálnoekonomické korene a reflektuje sociálno-kultúrnu diferenciáciu spoločnosti.
populatio, onis, f. – [l. populus ľud] →populácia.
populizmus – [l. populus ľud + -izmus] súčasť politickej kultúry, zručné pouţívanie prvkov ľudovosti v
utváraní imidţu vlády, politickej strany, resp. jedinca usilujúceho sa o politickú popularitu.
populus, i, m. – [l.] ľud, národ.
Populus nigra →topoľ čierny.
poradenitis, itidis, f. – [g. poros otvor + g. adén-adenos ţľaza + -itis zápal] poradenitída,
mnohopočetné drobné abscesy a zmeny v lymfatických uzlinách pri lymphogranuloma venereum.
poradenstvo – profesionálne poskytovanie odbornej rady, návrh opatrení formulovaný jedným
subjektom na riešenie problému druhého subjektu. Obidva subjekty, póly tejto špecifickej
komunikácie môţu tvoriť jednotlivci, inštitúcie, organizácie. Zákl. organizačnou jednotkou
poradenských sluţieb sú poradne. V rámci zdrav. sa zriaďujú pri jednotlivých zdrav. zariadeniach,
resp. oddeleniach. Profesionálne intervencie do problémov manţelstva a rodinných vzťahov
vykonávajú manţelské a rodinné poradne, na pomoc jednotlivcom pri riešení problémov súvisiacich
s prácou, zamestnaním a profesiou sú zamerané pracovno profesijné poradne.
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porencephalia, ae, f. – [g. poros otvor + g. enkefalos mozog + -ia stav] porencefália, ohraničené
defekty, otvory lievikovitého tvaru na hemisférach mozgu, kt. komunikujú s bočnými komorami, resp.
arachnoidálnym priestorom. P. sa vyskytuje v plodovom období al. v ranom detstve. Dutiny sú
iobvyukle zvyškami detšruktívnych lézií (p. encephaloclastica), niekedy sú však následkom poruchy
vývoja (p. schizencephalica).
porfiromycín – metylový derivát mitomycínu C; antineoplastické antibiotikum produkované kultúrou
Streptomyces aridus.
porfobilinogén – skr. Pbg, prekurzor porfyrínov. Je to pyrolový kruh s acetylovým, propiony-lovým a
aminometylovým vedľajším reťazcom; 4 molekuly p. sa kondenzujú za vzniku 1 mo-lekuly
uroporfyrinogénu III, kt. sa mení na koproporfyrinogén III, protoporfyrín IX a hém. Nadprodukcia p. a
väčšie vylučovanie močom sa zisťuje pri akút. intermitentnej porfýrii a i. →porfýriách.
porfobilionogéndeamináza →hydroxymetylbilánsyntáza.
porfobiliogénsyntáza – syn. aminolevulinátdehydratáza, EC 4.2.1.24, enzým z triedy lyáz, kt.
katalyzuje kondenzáciu 2 molekúl 5-aminolevulinátu za vzniku porfobilinogénu pri syntéze
porfyrínov. Enzým inhibujú uţ malé mnoţstvá olova Gen. deficit enzýmu podmieňuje porfýriu
podobnú akút. intermitentnej porfýrii, ale s vysokými hodnotami kys. 5-aminolevulovej,
koproporfyrinogénu III a porotoporfyrínu (nie však porfobilinogénu) v moči.
porfýria – [porphyria] porfyrická choroba, vrodená al. získaná porucha metabolizmu porfyrínov
zapríčinená nedostatkom al. nedostatičným účinkom enzýmov, kt. sa zúčastňujú sa na ich tvorbe.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu a nálezu zvýšeného vylučovania celkových porfyrínov
(CP) močom. Zdraví jedinec vylučuje denne 200 mg/l (do 240 nmol/d (v nmol uroporfyrínu). Pri p.
dosahuje vylučovanie CP močom 2 – 10 mg/d. Moč a stolica po oţiarení UV svetlom červeno
fluoreskuje. Pri zvýšených hodnotách porfobilinogénu (Pbg) v moči je pozit. Ehrlichova reakcia.
Jednotlivé typy p. sa odlišujú na základe stanovenia kys. 5-aminolevu-lovej (-aminolevulovej,
DALA, referenčné hodnoty sú 2 – 4 mmol/d), Pbg (referenčné hodnoty sú 0,5 – 7,5 mmol/d) a CP v
24-h moči Moč počas zberu a transportu treba uchovávať v tme a chlade.
Neskorá kožná porfýria – porphyria cutanea tarda, PCT, vyskytuje sa najčastejšie. Hodnoty CP v
moči sú zvýšené > 700 mg/d, kým vylučovanie DALA a Pbg normálne.
Akútna intermitentná porfýria – (AIP) autozómovo dominantne dedičný deficit uroporfyrinogén-Isyntetázy, enzýmu zúčastňujúceho sa na syntéze hému, s rôznou penetranciou. Následkom deficitu
je zníţenie aktivity syntetázy kys. 5-aminolevulovej a nadprodukcia kys. 5-aminolevulovej a
porfobilinogénu. Chorobu charakterizujú záchvaty bolesti brucha, niekedy býva prítomná
hypertenzia, periférna a centrálna neuropatia (najmä motorická) al. psychóza; fotosenzitivita chýba.
Postihuje častejšie ţeny (3:2). Začína sa obyčajne po puberte kolikovitými bolesťami brucha. Často
býva prítomná obstipácia, nafúknutie brucha a profúzne vracanie. Záchvaty sa dostavujú
intermitentne, trvajú niekoľko d aţ viaceré mes. s asymptomatickými remisiami. Môţu ich vyvolať
rozmanité lieky, hormóny, metabolické a nutričné faktory (napr. diéta s nízkym prívodom
sacharidov). Niekedy sa pridruţujú rôzne neurol. príznaky, napr. periférna (motorická) neuritída,
poruchy autonómneho systému, poruchy kmeňa, hlavových nervov a dysfunkcia CNS. Častá je
hypertenzia. Brucho je palpačne bolestivé, ale mäkké a priehmatné a príznaky peritoneálneho
dráţdenia (défense a Blumbergov príznak) chýbajú. Na rtg. snímke sa pozorujú oblasti distenzie
čreva proximálne od miest spazmu. Prítomná je hyponatriémia. Moč má červenú farbu, kt. státím
tmavne. V akút. fáze sú v moči 5 – 10-násobne zvýšené hodnoty Pbg, DALA a CP, kým v remisii
bývajú normálne. Ťaţké prípady končia obyčajne letálne následkom respiračnej insuficiencie al.
azotémie. Často však ide o ľahké al. latentné formy s miernymi al. neurčitými príznakmi. Opatrnosť
si vyţaduje ordinácia akéhokoľvek lieku.
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Dfdg. – treba odlíšiť otravu olovom (stanovenie dehydratázy DALA v erytrocytoch. Dg. AIP býva
niekedy ťaţká a vedie k dg. omylom. 1. peptický vred; 2. cholelitiáza; 3. apendicitída; 4.
divertikulitída; 5. colon irritabile; 6. otrava olovom a i.
• Hereditárna koproporfýria – veľmi zriedkavá autozómovo dominantne dedičná porucha
metabolizmu porfyrínov následkom parciálneho bloku premeny koproporfyrínu III na protoporfyrinogén IX so zníţenou aktivitou koproporfyrinogénoxidázy, najmä v pečeni. Dosiaľ sa opísalo
len niekoľko rodín s postihnutím obidvoch pohlaví. Záchvatmi b. brucha, niekedy prítomnou
fotosenzitivitou, neurol. a mentálnymi poruchami sa podobá miernej forme akút. intermitentnej
porfýrie.
• Porphyria variegata – PV, zriedkavá autozómovo dominantná dedičná porucha metabolizmu
porfyrínov podmienenú parciálnym enzýmovým blokom medzi protoporfyrínom a hémom. Pri
autospii sa nezisťujú väčšie anat. abnormality. Vyskytuje sa sporadicky v rodinách pri obidvoch
pohlaviach. Začína sa obyčajne v 3. dekáde ţivota koţnou hypersenzivitou a neuropsychiatrickými
prejavmi. Záchvaty bolestí brucha sa podobajú akút. intermitentnej porfýrii. Vyvolávajú ich rôzne
lieky, najmä barbituráty, sulfónamidy, hormóny, anestetiká a etanol. Typické je vylučovanie veľkého
mnoţstva protoporfyrínu a koproporfyrínu stolicou, počas akút. záchvatu sú mierne zvýšené aj
prekurzory porfyrínov v moči (DALA a Pbg). Prítomná býva dehydratácia s azotémiou a
hyponatriémiou.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Interpretácia výsledkov stanovenia kys. 5-aminolevulovej
(DALA), porfobilinogénu (Pbg) a celkových porfyrínov
(CP) v moči pri jednotlivých formách porfyrickej choroby
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Porfýria
ALA
Pbg
CP
mmol/d
mmol/d
nmol/d
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Referenčné rozpätie
2 – 49
0,5 – 7,5
240
AIP
++
++
++
PV
++
++
++
HCP
+
+
++
PCT
–
–
++
EP
–
–
+
EPP
–
–
–
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Haematoporphyria congenita – syn. porphyria congenitalis erythropoetica, morbus Günther,
Güntherov sy. II. Ide o autozómovo recesívné dedičnú erytropoetickú porfyriu, kt. sa manifestuje od
1. r. ţivota, a to precitlivenosťou na slnečné svetlo, bulóznou epidermolýzou, hydroa vacciniformis,
vredmi s následnou tvorbou pigmentovaných jaziev, atrofiou koncov prstov, alopeciou,
hypertrichózou,
dystrofiou
nechtov.
Prítomná
býva
anémia,
hepatosplenomegália,
hyperpigmentácie. Príčinou ochorenia je deficit jednej z porfobilinogénizomeráz v erytroblastoch.
Erytropoetická koproporfýria – EPP, veľmi zriedkavá erytropoetická porfýria charakterizo-vaná
miernou koţnou fotosenzitivitou a zvýšeným obsahom koproporfyrínu III v erytrocytoch (erytrocyty
vo fluorescenčnom mikroskope červeno fluoreskujú). Mnoţstvo DALA, Pbg a CP v moči býva
normálne.
Hereditárna koproporfýria – angl. hereditary coproporphyria, HCP, hepatálna porfýria,
autozómovo dominante dedičná choroba, podmienená deficitom koproporfyrinogénoxidázy.
Charakterizujú ju recidívy GIT a neurol. príznakov podobných príznakom akút. intermi- tentnej p.,
niekedy aj koţná fotosenzitivita. Stolicou sa trvale vylučuje aţ 4-násobné mnoţstvo koproporfyrínu
III a močom intermitentne DALA a Pbg (zvyšujú sa pri záchvate).
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porfyrinémia – [porphyrinaemia] prítomnosť porfyrínov v plazme al. sére.
porfyrinúria – [porphyrinuria] nadmerné vylučovanie porfyrínov močom.
porfyríny – skupina zlúč., kt. obsahujú porfínovú štruktúru, 4 pyrolové kruhy spojené metylidénovými
mostíkmi (–CH=) v cyklickej konfigurácii, na kt. sú nadviazané rôzne vedľajšie reťazce. Druh
vedľajšieho reťazca sa označuje predponou, ako uro-, kopro-, proto-, etio-, hemato-, mezo-,
deuteroporfyrín. Štruktúrne izoméry sa označujú rímskymi číslicami. Voľné porfyríny sa v tkanivách
vyskytujú zriedka s výnimkou porúch biosyntézy hému; (→porfýrie), vyskytujú sa však v prostetickej
skupine hemoglobínu, myoglobínu a cytochrómov, komplexne viazané s kovovými iónmi.
porfyrizmus – [porphyrismus] psychické a emočné poruchy, kt. sa vyskytujú v záchvate akút.
intermitentnej porfýrie.
porfyroxín – C19H23O4N, ópiový alkaloid.
Porifera – hubky. Najniţšie organizované mnohobunkové ţivočíchy. Sú to morské ţivočíchy ţijú v
kolóniách na dne teplých morí. Majú vnútornú vápencovú al. kremičitú schránku zloţenú z ihlíc. Ich
telo sa skladá z ektodermy a entodermy. Vnútorná vrstva má golierikovité bičíkaté bunky. Medzi
vonkajšou a vnútornou vrstvou je mezoglea. Nepohybujú sa a sú necitlivé. Ţijú prisadnuto obyčajne
vo veľkých kolóniách v mori, malá skupina i v sladkých vodách. V mezoglei sú roztrúsené
špecializované bunky. Potravu získavajú filtrovaním vody. Opísaných je ~ 5000 druhov. Rozdeľujú
sa na: 1. vápencové h. (Calcispongia) – ţijú v mori, mnohé jednotlivo; v mezoglei majú vápencovú
kostru; 2. kremité h. (Silicispongia) – ţijú v mori, v mezoglei majú kremitú kostru. 3. rohovinové h.
(Cornacuspongia) – ţijú v moči i v sladkých vodách. Niekt. druhy majú kremnitú kostru zloţenú z
jednoosích ihlíc, kt. sú spojené špongiovými vláknami. Iným druhom kremitá kostra chýba. Hubka
mycia (Euspon-gia officinalis) ţije v Stredozemnom mori. V našich tečúcich i stojatých vodách ţije
hubka rybničná (Spongilla lacustris), v tečúcich h. riečna (Ephydatis fluviatilis). Sladkovodné h.
prečkávajú zimu utvorením osobitných pukov gemulí. V minulosti sa odumreté telá h. po úprave
pouţívali ako špongia na umývanie.
poríny – trieda transmembránových matrixových proteínov, kt. sa nachádzajú vo vonkajšej membráne
niekt. gramnegat. baktérií; tvoria triméry, kt. obsahujú kanály pre rôzne hydrofilné molekuly.
poriomania, ae, f. – [g. poreiá cesta + g. maniá vášeň] poriománia, chorobná túlavosť, neprimeraná
túţba po cestovaní, chôdzi.
porión – [g. poros pór] syn. bod Po, kraniometrický bod, najlaterálnejší bod stropu kostného
vonkajšieho zvukovodu, vertikálne nad stredom meatus acusticus externus.
pornographia, ae, f. – [g. porneiá smilstvo + g. grafein písať] pornografia, text al. vizuálny výtvor
obscénneho charakteru, kt. jediným účelom je sexuálne vzrušenie; pseudoumelecký brak so
sexuálnou tématikou.
pornolalia, ae, f. – [g. porneiá smilstvo + g. lalein hovoriť] pornolália, uţívanie neslušných slov,
obscénne reči.
por/o- – prvá časť zloţených slov z g. poros pór, otvor.
porocefaliáza – [porocephaliasis] porocefalóza,
porocefalóza – [porocephalosis] porocefaliáza, infekcia parazitmi radu Porocephalida.
porocephaliasis, is, f. – [Porocephalida + -asis stav] porocefaliáza.
Porocephalida – rad triedy Pentastomida, degenerovaných článkonoţcov podobných červom, do kt.
patria čeľade Porocephalidae a Linguatulidae.
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Porocephalidae – čeľaďradu Porocephalida, triedy Pentastomida. Majú valcovité telo. Dospelé
parazitujú v pľúcach vtákov a larvy sa našli v rôznych stavovcoch vrátane človeka. Patria sem rody
Armillifer, Porocephalus a Pentastoma.
Porocephalus – [poro- + g. kefalé hlava] rod článkonoţzcov podbných červom radu Porocephalida,
čeľade Porocephalidae. Druhy, kt parazitujú na človeku, sa predtým zaraďoval do tohto rodu.
Porocephalus armillatus – Armillifer armillatus.
Porocephalus constrictus – Armillifer armillatus.
Porocephalus denticulatus – Pentastoma denticulatum (larva Linguatula serrata).
porocrania, ae, f., porocranium, i, n. – [poro- + g. kránion lebka] porokránia, porokránium, tvorenie
otvorov v kostnej časti lebky pri narušení jej kostnej substancie.
porofocon – hydrofóbny materiál kontaktných šošoviek; rozoznáva sa p. A a B.
porogenes, es – [poro- + g. gignesthai vznikať] porogénny, vzniknutý cestou dutých orgánov (napr.
šírenie choroby).
porokeratosis, is, f. – [poro- + g. keras-keratos roh] porokeratóza, syn. porokeratosis Mibelli,
zriedkavá chron., progresívna autozómovo dominantne dedičná koţná choroba, kt. postihuje
väčšinou muţov, manifestuje sa uţ v detstsve. Charakterizuje ju prítomnosť kráterovitých loţísk s
centrálnou atrofiou a vyvýšeným zhrubnutým keratotickým okrajom, kt. sa šíri do okolia. Histol. sa
zisťujú typické zrohovatené lamely.
Porokeratitis actinica disseminata superficialis – diseminovaná povrchová aktinická porokeratóza, autozómovo dominantne dedičné ochorenie s výraznou senzitivitou. Postihuje najmä ţeny v
3. aţ 4. dekáde ţivota. Klin. sa prejavuje vznikom drobným hyperkeratotických červenohnedých
plochých puchierikov, lokalizovaných obvykle folikulárne na extenzorových plochách končatín.
Jednotlivé lézie sa šíria z okrajov, kým v ich centre vzniká mierne vtiahnutie, obklopené mierne
vyvýšeným valom s ostrým okrajom. Eflorescencie sú mnohopočetné, uniformné, niekedy svrbia.
Dg. sa dá potvrdiť histologicky. Dfdg. treba odlíšiť aktinickú keratózu, psoriázu, lichen planus a
lichen sclerosus et atrophicus, pytiariasis rubra pilaris a veruccae plane. V th. sa pouţíva
kryokaustika pomocou snehu kys. uhličitej al. tekutého dusíka, príp. lokálna aplikácia keratolytík.
Priaznivo pôsobia miestne nástreky suspenzií kortikoidov. V radiačnej sezóne musia postihnutí
pouţívať miestne fotoprotektíva.
Porokeratitis Mibelli →porokeratosis.
Porokeratitis palmaris et plantaris disseminata – osobitná autozómovo dominantne dedičná
forma p. s mnohopočetnými prstencovitými a špirálovitými plátmi na dlaniach a stupajoch, neskôr aj
inde.
poroma, tis, n. – [g. poros otvor + -oma bujnenie] poróm, nádor, kt. vychádza z póru (vývo-du)
ekkrinej ţľazy.
Poroma eccrinum – benígny tuhý nádor vývodov intradermálných potných ţliaz, červenej farby,
lokalizovaný väčšinou na dlaniach al. stupajách.
poroplastický – porézny a súčasne plastický.
porosis, is, f. – [g. poros otvor + -osis stav] poróza.
porositas, atis, f. – [g. poros otvor] porozita, pórovitosť, priepustnosť.
porotomia, ae, f. – [poro- + g. tomé rez] porotómia, meatotómia.
poróza – [porosis] úbytok (kostného) tkaniva; tvorba dutín.
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porphyria, ae, f. – [g. porfyrá mramorová látka] →porfýria.
porphyrinaemia, ae, f. – [pophyrinum + g. haima krv] →porfyrinémia.
porphyrinogenum →porfyrinogén.
porphyrinum →porfyríny.
porphyrinuria, ae, f. – [pophyrinum + g. úron moč] →porfyrinúria.
porphyrismus, i, m. – [pophyrinum + -ismus] →porfyrizmus.
porrigo, onis, f. – [l.] lupina.
porropsis, is, f. – [g. porró vzdialený + g. óps-ópos oko, opsis videnie] poropsis, optický klam,
pozorované predmety sa zdajú byť posunuté do diaľky.
Porrov cisársky rez – [Porro, Edoardo, 1842 – 1902, tal. pôrodník] cisársky rez s extirpáciou tela
maternice a vaječníkov; má len historický význam.
port – vstup laparoskopickej techniky pri laparoskopických operáciách. Torakoport – trokár
pouţívaný na zavádzanie do hrudníkovej dutiny pri torakoskopickej operácii.
porta, ae, f. – [l.] priechod, brána.
Porta hepatis – pečeňopvá bránka, priečna štrbina (vkleslina) na spodnom (viscerálnom) povrchu
pečene, miesto vstupu v. portae, a. hepatica a výstupu ţlčovodov (ductus hepaticus) a i. štruktúr
prebiehajúpcich v omentum minus (lig. hepatoduodenale), ako aj početných lymfatickýchciev
(niekedy s uzlinou). Vrátnica je uloţená v p. h. dorzálne, a. hepatica a ţlčovod ventrálne, pričom
tepna je vľavo od ţlčovodu. P. h. oddeľuje ventrálny lobus quadratus od dorzálneho lobus caudatus.
Porta infectionis – brána infekcie, miesto vniknutia nákazy do organizmu.
Porta labyrinthi – fenestra cochleae.
Porta lienis – hilum splenicum.
Porta pumonis – hilum pulmonis.
Porta omenti – foramen epiploicum.
Porta renis – hilum renis.
®

Portal – antidepresívum zo skupiny inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI); fluoxetín.
portalis, e – [l.] portálny, týkajúci sa brány, vrátnice (v. portae).
portálna hypertenzia – hypertensio portalis, nadmerné zvýšenie TK vo v. portae (normálne hodnoty 5
aţ 12 cm H2O, resp. 0,5 – 1,2 kPa, patol. hodnoty 40 – 50 cm H2O, t. j. 3,9 – 4,90 kPa). Príčinou p.
h. je zvýšený odpor následkom mechanických prekáţok v portálnom obehu, zriedka zvýšenie
objemu pri arterioportálnej fistule. Podľa lokalizácie prekáţky (bloku) sa rozoznáva: 1. prehepatálny
blok s prekáţkou v kmeni v. portae (napr. pyletrombóza) al. prívodných vetiev (napr. trombóza v.
lienalis pri pankreatitíde al. karcinóme pankreasu); 2. intrahepatálny blok s prekáţkou prietoku v
pečeni: a) presinusoidový blok (napr. pri lymfogranulomatóze, sarkoidóze, biliárnej cirhóze); b)
postsinusoidový blok (častý prejav cirhózy pečene, príp. chron. heptitídy); 3. posthepatálny blok
(porucha odtoku krvi v oblasti veľkých al. malých vv. hepaticae (tzv. Buddov-Chiariho sy.).
Následkom stázy v portálnom obehu sa tvoria rozličné kolaterálne obehy: 1. gastroezofágový
s tvorbou paţerákových varixov; 2. umbilikový s →caput medusae; 3. mezenteriko-hemoroidálny; 4.
gastrofrenikorenálny, resp. suprarenálny
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Klin. sa prejavuje krvácaním z paţerákových varixov (niekedy fatálnym), ascitom refraktér-nym voči
th., portokaválnou encefalopatiou, pyletrombózou (kombinácia intra- a prehapatál-neho bloku),
hypersplenizmom.
Dg. – stanovuje sa rtg vyšetrením paţeráka a ţalúdka, splenoportografiou, scintigrafiou peče-ne a
laborat. pečeňovými testami.
Th. – pri dobrej funkcii pečene prichádza do úvahy portosystémový skrat s cieľom zníţenia rizika
krvácania z paţerákových varixov.
Porteov bludiskový test – [Porteus, Stanley David, 1883 – 1972, austr. psychológ pôsobaci v USA]
→testy.
Porter, Rodney Robert – (*1918), angl. biochemik, r. 1972 dostal Nobelovu cenu spolu s Geraldom
Mauriceom Edelmanom za fyziol. a med. za výskum chem. štruktúry protilátok a opis Fc (fraction
crystlizable) a Fab (fragment antigen-binding) získaných pomocou pepsínu.
Porterov príznak – [Porter, William Henry, 1790 – 1861, ír. lekár] →príznaky.
Porterov test – [Porter, William Henry, 1790 – 1861, amer. lekár] →testy.
portio, onis, f. – [l.] diel, časť.
Portio supravaginalis (cervicis) – úsek hrdla maternice nad úponom pošvy obklopený väzivom.
Portio vaginalis (cervicis) – čapík maternice.
portligatúra – [franc. porte-ligature] inštrument na naloţenie ligatúry v hĺbke rany.
portocavalis, e – [porta + v. cava dutá ţila] portokaválny.
portoenterostomia, ae, f. – [porto- + g. enteron črevo + g. stoma ústa] portoenterostómia, chir.
anastomóza jejúna a intrahepatálnych ţlčových ciest, kt. sa vykonáva pri atrézii al. stenóze, príp.
nádore spoločného ţlčovodu.
portogram – [portogramma] rtg snímka vrátnice.
portografia – [portographia] rtg znázornenie v. portae po inj. kontrastnej látky. Pri portálnej p. sa
kontrastná látka injikuje do v. mesenterica superior al. jej vetvy počas laparotómie, pri splenickej p.
sa aplikuje perkutánne do tkaniva sleziny obyčajne cez 9. medzirebrový priestor v strednej axilárnej
čiare, pričom kontrastná látka prúdi ihneď slezinovou ţilou do vrátnice, čo umoţňuje vizualizáciu
obidvoch ciev.
portokaválny – [portocavalis] týkajúci sa vrátnice a dolnej dutej ţily.
Portokaválna encefalopatia – sy. portokoválnej encefalopatie, neurol. a psychopatol. poruchy pri
chron. hepatopatii, najmä →cirhóze pečene. Prejavuje sa depresiami, únavou, extrapyramídovými
motorickými príznakmi (tremor, flapping), príp. poruchami vedomia a pečeňovou kómou. Ide o
vyradenie pečene z portokaválneho obehu s tvorbou kolaterálneho obehu al. portosystémový skrat
po operačnej th. portálnej hypertenzie. Následkom toho sa nemôţu z krvného obehu vylúčiť toxické
látky produkované v čreve, najmä amoniak a i. degradačné produkty bielkovín (napr. fenoly). Th.:
obmedzenie prívodu bielkovín.
portosystemicus, a, um – portosystémový, spájajúci portálny a systémový ţilový obeh.
portovenogram – portogram.
Portulacacae →portulakovité.
portulakovité – Portulacaceae. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, jednoročných al. trvácich bylín,
zriedka krov a polokrov. Majú mäsité, striedavé al. kríţmoprotistojné listy. Pravidelné 4-početné
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kvety sú obojpohlavné. Plodom je tobolka. Rastú najmä v Amerike (19 rodov, 500 druhov), u nás iba
zdrojovka pramenistá (Montia fontana), ako burina rastie portulaka kapustná (Portulaca oleracea). Z
Ameriky pochádza okrasná rastlina portulaka veľkokvetá (Portulaca grandiflora).
porus, i, m. – [g. poros] priechod, otvor.
Porus acusticus externus – otvor vonkajšieho zvukovodu.
Porus acusticus internus – otvor vnútorného zvukovodu.
Porus galeni – canalis inguinalis.
Porus gustatorius – otvor nad vrcholom chuťového pohárika jazyka.
Porus opticus – otvor v sklére, kt. prechádza n. opticus.
Porus sudoriferus – ústie vývodu potnej ţľazy na koţi.
Posadasova mykóza – [Posadas, Alejandro, 1870 – 1920, argent. patológ] kokcidioidomykóza.
Posadasova-Wernickeho choroba – [Posadas, Alejandro, 1870 – 1920; Wernicke, Robert, 1854 aţ
1922, argent. patológovia] →choroby.
positio, onis, f. – [l. ponere klásť] pozícia, postavenie; →poloha.
Positio alta (diaphragmatis) – vysoká poloha (bránice).
Positio alta occipitalis – vysoká priama poloha plodu, hlavička je v priamom priemere panvového
vchodu s malou fontanelou a chrbtom vpredu (p. occipitalis pubica) al. vzadu (p. occipitalis sacralis).
Positio dorsosacralis – dorzosakrálna poloha, na kríţovej kosti a časti chrbta.
Positio genucubitalis – genukubitálna poloha, poloha v kľaku s oprením o lakte.
Positio genupectoralis – genupektorálna poloha, poloha v kľaku s oprením o hruď.
Positio uteri – poloha maternice v malej panve.
positivus, a, um – [l. ponere klásť] pozitívny, kladný, prospešný.
Posnerov test – [Posner, Carl, 1854 – 1929, nem. urológ] →testy.
poskokovité →Zapodidae.
possibilis, e – [l.] moţný.
POSSUM – skr. angl. Patient-Operated Selector Mechanism, prístroj určený pre invalidov, pomocou
kt. môţe invalid vdychovaním ovládať telefón, zvonček, zapínať televízor, vypínať svetlo, písať a
vykonávať rôzne iné funkcie.
post – [l.] po, za, vzadu.
post- – prvá časť zloţených slov z l. post za, po.
postabortalis, e – [post- + l. abortus potrat] postabortový, prebiehajúci po potrate.
postacutus, a, um – [post- + l. abcutus prudký] postakútny, v nadväznosti na prudké ochorenie.
postadolescentia, ae, f. – [post- + l. adolescere dospievať] postadolescencia, obdobie po dospievaní.
postaggressivus, a, um – [post- + l. aggredi útočiť] postabgresívny, po akút. fáze, relapse (choroby).
postalbumín – sérový proteín s elektroforetickou pohyblivosťou medzi albumínom a -globulínom pri
pH 8,6.
postanalis, e – [post- + l. anus konečníkový otvor] postanálny, leţiaci za konečníkovým otvorom.
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postantibiotická
postantibiotica.

pseudomembránová

enterokolitída

→enterocolitis

postemembranacea

postaorticus, a, um – [post- + l. aorta srdcovnica] postaortový, leţiaci za aortou.
postaurale – antropometrický bod za za ušnicou.
postauricularis, e – [post- + l. auricula ušnica] postaurikulárny, nachádzajúci sa al. vykonaný za
ušnicou.
postaxialis, e – [post + l. axis os] postaxiálny, leţiaci za osou; týkajúci sa mediálnej (ulnárnej) strany
hornej končatiny a laterálnej (fibulárnej( strany dolnej končatiny.
postbulbaris, e – [post- + l. bulbus cibuľa] postbulbárny, leţiaci za bulbom, za predĺţenou miechou al.
distálne od pileus ventriculi (bulbus duodeni).
postcapillaris, e – [post- + l. (vas) capillare vlásočnica] postkapilárny, leţiaci za vlásočnicou.
postcavalis, e – [post- + l. cavum dutina] postakaválny, leţiaci za dolnou dutou ţilou.
postcentralis, e – [post- + l. centrum stred] postcentrálny, leţiaci za stredom, napr. gyrus
postcentralis.
postcerebralis, e – [post- + l. cerebrum mozog] postcerebrálny, leţiaci za mozgom.
post cibum – l. po jedení.
postclavicularis, e – [post- + l. clavicula kľúčna kosť] postklavikulový, leţiaci za kľúčnou kosťou.
postclimactericus, a, um – [post- + l. climacterium prechod] postklimakterický, zjavujúci sa po
prechode.
postcoitalis, e – [post- + l. coitus súloţ] postkoitový, vzniknutý po súloţi.
postcommotionalis, e – [post- + l. commotio otras] postkomočný, vzniknutý po komócii, po otrase
mozgu.
postconceptionalis, e – [post- + l. conceptio počatie] post-koncepčný, vyvolaný koncepciou, počatím.
postcondylare – najvyšší bod curvatura posterior okcipitálneho kondylu.
postconvulsivus, a, um – [post- + l. convulsio kŕč] poskunvulzívny, vzniknutý po kŕči.
postcostalis, e – [post- + l. costa rebro] postkostálny, situovaný za rebrom.
postcranialis, e – [post- + g kránion lebka] postkraniálny, situovaný pod lebkou.
postdentalis, e – [post- + l. dens zub] postdentálny, (hláska) vyslovovaná tesne za zubami.
postdiastolicus, a, um – [post- + diastolé ochabnutie myokardu] postdiastolický, nasledujúci po
diastole.
postdiphthericus, a, um – [post- + l. diphtheria záškrt] postdifterický, pozáškrtový.
postembryonalis, e – [post- + g. embryon zárodok] postembryový, v období nasledujúcom po
embryovom štádiu.
posterior, ius – [l.] zadný.
posteroanterior, ius – [l.] zadopredný, v smere zozadu dopredu.
posterolateralis, e – [l.] posterolaterálny, leţiaci vzadu a po strane, v smere zozadu do strán.
posteromedialis, e – [l.] posteromediálny, leţiaci vzadu v strednej čiare.
posteroparietalis, e – [l.] posteroparietálny, týkajúci sa zadnej časti temenného laloka.
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posterotemporalis, e – [l.] posterotemporálny, týkajúci sa zadnej časti spánkového laloka.
postfebrilis, e – [post- + l. febris horúčka] postfebrilný, týkajúci sa obdobia po horúčke.
postganglionicus, a, um – [post- + g. ganglion nervová uzlina] postgangliový, uloţený za gangliom.
postgradualis, e – [post- + l. gradus hodnosť] postgraduálny, nasledujúci po ukončení štúdia.
posthaemorrhagicus, a, um – [post- + g. haima krv + g. rhagiá od rhégnynai výron]
posthemoragický, vzniknutý po krvácaní.
posthepatiticus, a, um – [post- + hepatitis zápal pečene] posthepatitický, vziknutý po zápale pečene.
posthe/i/o- – prvá časť zloţených slov z g. posthé predkoţka.
postherpetická neuralgia – ochorenie, charakterizované bolesťou, podmienenou zánikom mnohých
veľkých vláken senzorického nervu postihnutého vírusom →herpes zoster-varičela, chron.
zápalovými zmenami v gangliu a demyelinizáciou koreňa pri vstupe n. trigeminus. Bolesti sú chron.,
pálčivé bolesti, prítomná je hyperestézia, niekedy ide len o intenzívne svrbenie v postihnutej
inervačnej oblasti, spojené s koţnými zmenami v dermatóme po postihnutí senzorických ganglií.
Bolesť vyvoláva mechanický dotyk. Ochorenie trvá niekoľko mes. aţ r. a obyčajne spontánne
ustupuje. Býva refraktérne na analgetiká. Môţe vyvolať depresie a podráţdenosť. Proces sa môţe
rozšíriť na meningy a vstupnú zónu miechových koreňov. Periférne nervy sa obyčajne zahoja
fibrózou. Hrubšie A-vlákna sú postihnuté viac ako tenšie C-vlákna. V zadných stĺpcoch môţe
vzniknúť sek. degenerácia.
Postihuje skôr starších jedincov > 60-r. , najmä trpiacich rakovinou. Bolesť je mierna al. intenzívna,
má pálčivý, ostrý, bodavý, vŕtavý, hlodavý charakter, pociťuje sa niekedy ako krátke intenzívne
šľahy, inokedy ako parestézie. Bolesti moţno vyvolať dotykom. Najčastej-šie sú postihnuté
dermatómy na krku a končatinách. Vyskytuje sa najčastejšie v 2 formách, Ramsay Huntov sy.
(herpes zoster auricularis) a herpes zoster ophthalmicus.
Objektívne sa na koţi zisťujú následky herpes zoster vo forme matných belavých al. hnedých
depigmentovaných škvŕn v príslušnom dermatóme, jaziev po erupciách, strata normálnej
pigmentácie na postihnutých miestach, hyperestézia na dotyk, hypalgézia a hyperpatia. V príslušnom dermatóme sa dá termograficky znázorniť emisia tepla vo forme abnormálneho
,,termatómu“. Dfdg.: metastázy karcinómu.
postherpeticus, a, um – [post- + herpes opar] vzniknutý po →herpes zoster, napr. neuralgia n.
trigemini.
posthetomia, ae, f. – [posthe- + g. tomé rez] postetómia, obriezka, cirkumcízia.
posthioplastica, ae, f. – [posthio- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] postioplastika, plastická
operácia predkoţky.
posthitis, itidis, f. – [posth- + -itis zápal] postitída, zápal predkoţky.
postholithos, i, m. – [postho- + g. lithos kameň] postolit, konkrement predkoţky.
posthumus, a, um – [post- + l. humus zem, hlina] posthumný, posmrtný.
posthypnoticus, a, um – [post- + g. hypnos spánok] posthypnotický, v období po hypnóze.
posticus, a, um – [l.] zadný.
postinfectiosus, a, um – [post- + l. infectio nákaza] postinfekčný, vzniknutý po nákaze.
postinfekčná encefalomyelitída →postinfekčná encefalomyelitída.
postinflammatrius, a, um – [post- + l. inflammatio zápal] pozápalový.
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Postinor tbl. (Gedeon Richter) – Levonorgestrelum 0,75 mg v 1 tbl.; hormónový antikon-cepčný
prostriedok.
postmaterializmus – pojem zavedený Ingenhartom, znamená systém hodnotových preferencií v
súčasných vyspelých západných spoločnostich vstupujúcich do ich postindustriálnej vývojovej fázy.
Ingelhart vyšiel z pozorovania, ţe generácie po 2. svet. vojne sa socializovali v prostredí zvyšujúcej
sa prosperity, kde – v porovnaní s predvojnovými generáciami – uspokojovanie zákl. fyziol. a
materiálnych potrieb sa stalo samozrejmou skutočnosťou. V postindustriálnej spoločnosti preto
mladšie vekové skupiny preferujú hodnoty vyššieho rádu – pospolitosť, sebarealizáciu, →kvalitu
života v kvalitnom ţivotnom prostredí, kým star-šie vekové skupiny (narodené medzi vojnami) lipnú
ešte na materiálnych hodnotách – mate-riálnom dostatku, ekonomickej prosperite a stabilite.
Správanie ľudí čora viac ovplyvňujú nie ekonomické al. kultúrne faktory. Spomaľuje sa však súčasne
ekonomický rast, kladie sa men-ší dôraz na tradičné náboţenské normy, zdôrazňuje sa kultúrne (nie
ekonomicky) definovaná prestíţ.
postmaturus, a, um – [post- + l. maturus zrelý] postmatúrny, prenesený (plod).
postmeioticus, a, um – [post- + meiosis meióza] postmeiotický, uskutočnený po meióze, týkajúci sa
obdobia po meióze.
postmenopausis, is, f. – [post- + g. menopausis prestávka v menštruácii] postmenopauza, obdobie
po prechode.
postmenstrualis, e – [post- + l. menstruatio mesačné krvácanie] postmenštruačný, vzťahu-júci sa na
obdobie po menštruácii.
postmenstruum, i, n. – [post- + l. menstruatio mesační krvácanie] premenštruum, obdobie po
menštruácii.
postmitoticus, a, um – [post- + mitosis] postmitotický, uskutočnený po mitóze; vzťahujúci sa na
obdobie po mitóze.
postmodernizmus – postmoderna, nejednoznačný a kontroverzne chápaný pojem, kt. označuje éru
nastupujúcu po →modernizme. Modernizmus (protiklad tradicionalizmu) sa najsilnejšie prejavil vo
vede a umení. Optimistické vízie modernizmu však mali v sebe mnoho utopického a ich
radikalizmus je často výrazom precenenia moţností, kt. má moderný človek k dispozícii.
Modernizmus sa opieral o evolucionistické teórie pokroku. Podľa niekt. filozofov (napr. M. P.
Foucault) a sociológov (napr. J. Baudrillard) sa epocha modernizmu preţila. V súčasnosti sa proti
nemu kladie p. charakterizovaný skôr pesimizmom a obavami z budúc-nosti, otrasením viery vo
všemocnosť vedy a ľudského rozumu.
P. sa vzťahuje na spôsob ţivota a ţivotný štýl, ,,ţivotnú náladu“ a ,,ţivotnú prax“; podľa Königa
(*1906) na ,,stav pocitov a ducha“, kt. spočíval najmä na pluralite, heterogénnosti a diskontinuite ako
zákl. orientačnej smernici. Spory o povahe modernizmu sa zjavujú od začiatku 80. r. 20. stor. a
súvisia s érou ,,konca ideológie“. Ako alternatíva modernistického vedeckotechnického sveta sa
postuluje ţivotný svet (Lebenswelt): kým moderne sa pripisujú vízie neobmedzeného sociálneho
pokroku a odtiaľ plynúce zameranie na podrobovanie a zu-ţitkovanie prírody a jej bohatstva,
postmoderná paradigma sa spája s prebudením vedomia ekologických dôsledkov druhej
termodynamickej vety, t. j. so zabezpečením ,,sociálnych hra-níc rastu“ (Hirsch, 1976). Odmieta sa
logocentrizmus, jednostranne racionalistická projekcia sveta a koncepcie výlučnosti subjektu,
slobody ako jednoduchej ,,emancipácie“, akákoľvek uniformita myslenia a totalitarizmus všetkého
druhu.
Postmoderný človek si uvedomuje mnohoznačnosť, neurčitosť, náhodilosť, a tým do istej miery aj
absurdnosť sveta; z toho vyplýva sklon k transcendencii, duchovnému. Namiesto dobyvateľského
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vzťahu k prírode sa v p. prejavujú snahy o uprednostňovanie ekologických al. ekumenických
aspektov (v náboţenskom i sekulárnom zmysle).V oblasti umenia odmieta p. hierarchizáciu umenia
a tvorbu podľa klasických pravidiel nahrádza potenciami uvoľnenej fantázie. Proti modernistickej
axióme ,,funkcia určuje formu“ stojí postmoderná axióma ,,idea určuje formu“ (P. Koslowski). Kým
svet moderny preferoval ,,vedecký“ svetonázor, postmoderný svetonázor je skôr ,,umelecký“. O. i.
podrobuje kritike →funkcionalizmus. Odmieta dogmy a doktríny. V etickej rovine je akýmsi hybridom
spiritualistického ,,byť“ a konzumentárneho ,,mať“. Zameriava sa skôr na budúcnosť.
P. nachádza svoje zdôvodnenie najmä v architektúre, výtvarnom umení, filme, fotografii, rôznych
formách hudobného a vizuálneho pop-artu, beletrii, estetike a literárnej vede, ale aj v kvantovej
fyzike (princíp neurčitosti), biol., psychol. a parapsychol., kriticky poňatých dejinách osvietenstva,
racionalizmu a scientizmu, histórii mýtu a posvätnosti v jeho kresťan-ských i orientálnych podobách,
konštituujúcich sa ,,nových teológiách“.
Rozoznávajú sa tieto typy p.: 1. antimodernizmus; 2. pluralizmus a anarchizmus umeleckých štýlov
a myšlienkových orientácií; 3. transavantgarda; 4. postmoderný klasicizmus architektúre a
postmoderný esencializmus vo filozofii.
P. moţno chápať ako prechod dnešnej spoločnosti ku globálnej ľudskej civilizácii. Moţno ho prijímať
tak, ţe na riešenie globálnych hrozieb, v kt. zohrala negat. úlohu úzko utilitárne poňatá vedecká
racionalita, ostáva aj naďalej nevyhnutnosťou vedecky fundovaný rozum; vedeckosť by však mala
byť uplatňovaná dôsledne ekologicky a sociálne v zhode s múd-rosťou a pravidlami mravnosti.
postmolaris, e – [post- + l. (dens) molaris stolička] postmolárny, leţiaci za stoličkou.
postmortalis, e – [post- + l. mors smrť] postmortálny, týkajúci sa obdobia posmrti.
post mortem – [l.] po smrti.
postnasalis, e – [post- + l. nasus nos] postnazálny, situovaný za nosom.
postnatalis, e – [post- + l. natus narodený] postnatálny, vzniknutý po narodení.
postocularis, e – [post- + l. oculus oko] postokulárny, situovaný za okom.
postoj – 1. psychol. angl. attitude, sklon, ustáleným spôsobom reagovať na predmety, osoby, situácie a
seba samého. P. sú súčasťou →osobnosti, súvisia so sklonmi a záujmami osobnosti, predurčujú
poznanie, chápanie, myslenie a cítenie. Vedomosti, zručnosti a p. sa získavajú v priebehu ţivota,
najmä vzdelávaním a širšími sociálnymi plyvmi, ako je verejná mienka, sociálne kontakty a i. P. sú
relat. trvalé a obsahujú poznávaciu, citovú a konatívnu zloţku. Rozpor medzi vonkajším správaním
a vnútorným p. sa nazýva kognitívna dizonancia. Pociťuje sa ako nepríjemný a vyvoláva snahu
uviesť oboje do súladu. Podľa Festingera ide o konflikt medzi konaním a motívom, príp. konaním a
potrebami a záujmami.
P. moţno merať kvantit. stupnicami al. analyzovať obsahovo podľa vzťahu k →hierarchii hodnôt. P.
sa dajú deliť podľa rôznych kritérií na citové a poznávacie; kladné a záporné; slovné a mimoslovné;
skryté a zjavné; silné a slabé; súdrţné a nesúdrţné; vedomé a nevedomé; individuálne a skupinové;
stále a premenlivé a i.
2. Pohybový dynamický stereotyp, angl. posture, zabepečuje antigravitačné svalstvo; poloha jedinca
v ortostáze. Je charakteristický pre kaţdého človeka; ukazovateľ poruchy rovnováhy a svalovej
koordinácie. Je výsledkom zloţitého regulačného mechanizmu. Regulačné okruhy, kt. zabezpečujú
p., prebiehajú miechou, mozgovým kmeňom, extrapyramídovým systémom, mozočkom,
vestibulárnym systémom a mozgovou kôrou. Aferentácia na udrţovanie p. ide cez proprioceptory a
exteroceptory.
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Vyšetruje sa: p. I. pri normálne nezúţenej báze, t. j. mierne rozkročene, s otvorenými očami; p. II. pri
zúţenej báze a zatvorených očiach; p. III pri zúţenej báze a zatvorených očiach (Rombergov p.).
Hodnotí sa udrţanie rovnováhy, odchýlky od vertikálnej osi a ich smer (titubácie, pulzie) a drţanie
celého tela, napr. semiflekčné pri parkinsonskom sy., bazofobické pri status lacunaris a p., drţanie
hlavy, postavenie ramien, lopatiek ap.
P. sa vyšetruje vţdy, aj keď pacient udáva, ţe nemôţe al. nevládze stáť. Hodnotí sa pritom udrţanie
rovnováhy, odchýlky od vertikálnej osi a ich smer (titubácie, pulzie) a drţanie celého tela, napr.
semiflekčné pri parkinsonovskom sy., bazofóbické pri status lacunaris ap., drţanie hlavy, postavenie
ramien, lopatiek ap. Zaznamenáva sa, či pacient stojí len za pomoci dvoch osôb, al. jednej osoby,
za pomoci palice al. bez opory.
Kontraindikáciou vyšetrenia p. je podozrenie na tlakový konus, čerstvé fraktúry a luxácie stavcov,
poruchy vedomia, intraventrikukárny nádor ap. Od vyšetrenia p. sa upúšťa aj pre výraznejšie bolesti
v stojacej polohe.
Poruchy postoja
Abázia – neschopnosť chodiť.
Astázia–abázia – je neschopnosť samostatne stáť (astázia) ani chodiť (abázia), aj keď pole-ţiačky
pacient pohybuje dolnými končatinami pomerne dobre. Pacient sa chytá okolitých predmetov, akoby
mal strach postaviť sa. Vyskytuje sa pri status lacunaris.
Antalgický postoj – vyskytuje sa pri koreňových algických sy. zväčša v lumbosakrálnej oblasti.
Pacient zaťaţuje zdravú končatinu, šetrí postihnutú končatinu, kt. má ohnutú v kolenovom
a bedrovom kĺbe. Súčasne sa nakláňa na postihnutú stranu.
Cerebelárny postoj – prejavujú sa titubáciami, tzv. opileckým kolísaním s početnými záchranný-mi
pohybmi a pádmi. Pády nezávisia od polohy hlavy a zrakovej kontroly. Podmieňuje ho poškodenie
mozočka.
Funkčný postoj – charakterizujú titubácie rôznymi smermi a pádmi v smere očakávanej záchrany.
Pády majú teatrálny charakter, vyskytujú sa v prítomnosti druhej osoby.
Myopatický postoj – vyskytuje sa pri myopatiách. Pacient je v hyperlordóze, usiluje sa udrţať
postoj tak, ţe vysúva panvu a trup zakláňa dozadu. Na udrţovaní zpriameného postoja sa
zúčastňujú najmä axiálne svaly a svaly pletenca dolných končatín, a preto sú pri myopatiách najviac
postihnuté.
Parkinsonský postoj – semiflekčný p., na širšej báze, vzhľadom na posun ťaţiska dopredu je
zvýšená moţnosť pádov napred. V semiflekčom postavení je nielen trup, ale aj šija, horné a dolné
končatiny. Vyskytuje sa pri poškodení palida.
Pseudocerebelárny postoj – vzniká pri lézii prednej časti frontálneho laloka. Pacient padá na
stranu lézie al. dozadu po predchádzajúcej crescendovej retropulzii.
Rombergov postoj – stoj so zavretými očami; pri neurol. poruchách spojených s poruchou
rovnováhy a svalovej koordinácie, v stave opilosti a i. Pri lézii zadných povrazcov miechy sú
prítomné titubácie rôznymi smermi pri p. I a II; pacient nespadne; ak spadne pri p. III, ide o pozit.
Romberov príznak.
Vestibulárny postoj – pozoruje sa pri poškodení vestibulárneho aparátu. Pri p. III sa najprv nakloní hlava, potom trup a nakoniec pacient padá na jednu stranu. Smer pádu závisí od postavenia
hlavy, resp. smeru nystagmu vzhľadom na telo. Rombergov príznak je pozit.
Postoj pri lézii zadných povrazcov – je charakteristický titubáciami rôznymi smermi pri p. I a II;
pacient nespadne; ak spadne pri p. III, Rombergov príznak je pozit.
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2. Sociol. dôleţitá zloţka komunikácie; okrem zamerania má aj určitú mieru intenzity, miesto na škále
príjemnosť–nepríjemnosť a stupeň trvania. Utvárajú ho vnútorné (potreby, záujmy, charakter a i.) a
vonkajšie činitele (rodina, malé sociálne skupiny, kultúra).
3. Psychol. relat. ustálený sklon jedinca správať sa v určitej situácii určitým spôsobom, príp. reagovať
pozit. al. negat. na podnety spojené s takouto situáciou (osoby, predmety), ako aj na seba samého.
P. sú súčasťou osobnosti, súvisia s jej sklonmi a záujmami, predurčujú poznanie, chápanie,
myslenie a cítenie. Vedomosti a p. sa získavajú v priebehu ţivota, najmä vzdelávaním a širšími
sociálnymi vplyvmi, ako je verejná mienka, sociálne kontakty a i. Sú všetky relat. trvalé a obsahujú
zloţku poznávaciu, citovú a konatívnu. P. moţno merať kvantit. (škály) a analyzovať obsahovo
podľa vzťahu k hierarchii →hodnôt. Podľa rôznych kritérií sa delia na citové, poznávacie; kladné,
záporné; slovné, mimoslovné; skryté, zjavné; silné, slabé; súdrţné, nesúdrţné; vedomé, nevedomé;
individuálne, skupinové; stále, premen-livé a i.
postoperativus, a, um – [post- + l. operatio operácia] postoperačný, pooperačný.
postotómia – [circumcisio, posthotomia] odstránenie predkoţky. P. vykonávali uţ starí Egypťania.
Jeden z reliéfov zo Sakkáry (~ 2300 – 2150 pred n. l.) kráľovskom pohrebišti nedľaleko Gizy,
zobrazuje rozličné fázy p. Pri p. sa dojčaťu muţského pohlavia al. mladíkovi kamenným noţom
odstránila časť predkoţky. Podľa Herodota išlo Egypťanom najmä o hygienu, keďţe si čistotu a
hygienu cenili viac ako slušnosť. Väčšina egyptológov sa však domnieva, ţe išlo skôr o náboţenské
dôvody, iniciáciu (prijímací obrad), ktorou novoroden-cov al. mládencov uvádzali do okruhu ctiteľov
slnečného boha Réa. O rozšírení p. v staro-vekom Egypte svedčia aj literárne pramene a
archeologické nálezy, ale aj telá balzamovaných muţov. Nebola však taká záväzná ako neskôr v
ţidovstve al. islame. Pouţívali ju Polynéza-nia, indiánske kmene v Novom svete, kmene v Afrike a
Austrálii. V období rímskej nadvlády nad Egyptom (r. 30 pred n. l. – 395 n. l.) mohli kňazský úrad
vykonávať len obrezaní muţi. Keď sa Rimania pokúsili zrušiť rituál p., narazili na odpor Egypťanov,
kt. to pokladali za útok na svoju kultúru. Grécky zemepisec Strabón, kt. r. 254 pred n. l. navštívil
Egypt napísal, ţe Egypťania ,,muţov obrezávajú a ţeny vyrezávajú“ (odstraňujú klitoris a pysky
ohanbia). V niţších spoločenských vrstvách Egypta a v Sudáne dodnes pretrváva zvyk odstraňovať
dospievajúcim dievčatám pri iniciačných obradoch tieto časti pohlavných orgánov.
postparoxysmalis, e – [post- + g. paroxysmos záchvat] postparoxyzmálny, pozáchvatový.
post partum – [l. ] po pôrode.
postpneumonicus, a, um – [post- + l. pneumonia zápal pľúc] postpneumonický, vzniknutý po zápale
pľúc.
postpositio, onis, f. – [l. postponere klásť za niečo] postpozícia, neskorý výskyt, posunutie (orgánu)
dozadu.
postprandialis, e – [post- + l. prandium raňajky] postprandiálny, zjavujúci sa po jedení.
postprimarius, a, um – [post- + l. primarius prvý] postprimárny, nasledujúci po prvej afekcii.
postpubertalis, e, postpubescens, entis
postpubescentný, vzniknutý po dospievaní.

– [post-

+

l.

pubes

dospelý]

postupbertálny,

postpubescencia – obdobie po ukončení pohlavného dospievania, ~ 14. – 18. r.
post radiationem – [l. ] postradiačný, po oţiarení.
postreh – pohotová a primeraná reakcia na podnet, situáciu; tieţ rýchly →vhľad do problémovej
situácie.
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postrenalis, e – [post- + l. ren obličky] postrenálny; 1. uloţený za obličkou; 2. utvorený po opustení
obličiek; týka sa najmä biochem. procesov v močových cestách al. zlyhania obličiek následkom
procesov postihujúcich vylučovanie moču po jeho utvorení (na rozdiel od prere-nálnych procesov).
postremus, a, um – [l.] ostatný, posledný.
postrežník →pavúky.
postrhinoscopia, ae, f. – [post- + g. rhís-rhinos
vyšetrovanie zadných nosových dutín.

nos + g. skopein pozorovať] postrinoskopia,

postrolandicus, a, um – [post- + sulcus centralis cerebri Roland] nachádzajúci sa za sulcus centralis
cerebri.
post sing. sed. liq. – skr. l. post singulas sedes liquidas po kaţdej stolici.
postsinusoidalis, e – [post- + sinusoidum] postínusoidový, uloţený za sínusoidom al. postihujúci
obeh za sínusoidmi; týka sa najmä cievneho odporu pri portálnej hypertenzii.
postsphenoidalis, e – [post- + os sphenoideum] bazisfenoid, os pterygoideum + os alisphe-noideum;
v detstve sú tieto kosti oddelené, neskôr zrastajú do klinovej kosti.
postsplenicus, a, um – [post- +g. splen slezina] nachádzajúci sa za slezinou.
poststenoticus, a, um – [post- + g. stenosis zúţenie] post-stenotický, uloţený al. zjavujúci sa za
zúţeným úsekom.
postsynapticus, a, um – [post- + g. synapsis spojenie] postsynaptický, týkajúci sa časti ,,druhého“
neurónu, kt. je v kontakte s axónom ,,prvého“ neurónu.
postthromboticus, a, um – [post- + g. thrombos krvná zrazenina] posttrombotický, vzniknutý po
trombóze.
posttransfusionalis, e – [post- + l. transfusio prevod] posttransfúzny, nasledujúci po podaní
transfúzie.
posttraumaticus, a, um – [post- + g. trauma rana] posttraumatický, vzniknutý poranením, zjavujúci sa
po poranení.
posttraumatická encefalopatia –
→traumatická encefalopatia boxérov.

encephalopathia

posttraumatica;

→boxérska

choroba;

posttuberculosus, a, um – [post- + l. tuberculosis tuberkulóza] posttuberkulózny, vzniknutý po tbc.
postulatum, i, n. – [l. postulare ţiadať, postulatum poţadované] postulát, poţiadavka, sťaţnosť. P. je
princíp al. tvrdenie určitej vedeckej teórie, kt. táto teória prijíma za svoje východisko nedokazované
v jej rámci. V logike a metodológii vedy je to syn. axiómy. V antickej filozofii sa axiómami rozumejú
logické východiskové princípy niekt. teórie, postulátmi východiskové špeciálnovedné princípy tejto
teórie. V jednotlivých prípadoch sa označuje pojmom postulát axiómy aj pravidláa odvodzovania
určitej teórie.
Kochov postulát – tvrdenie, ţe na potvrdenie príčinného vzťahu medzi príslušným
mikroorganizmom a chorobou je potrebný experimentálny dôkaz a splnenie týchto podmienok: 1.
mikroorganizmus sa musí dokázať v kaţdomprípade choroby; 2. musí sa izolovať a pomnoţiť v
čistej kultúre; 3. inokulácia čistej kultúry vnímavéímu zvieraťu musí vyvolať reprodukovateľne
chorobu; 4. mikro-organizmu sa musí pozorovať v experimentálnom zvierati a získať z materiálu
odobratého z chorého zvieraťa.
posturalis, e – [l. postura postoj] posturálny, týkajúci sa postoja al. polohy.
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posturographia, ae, f. – [l. postura postoj + g. grafein písať] posturografia, testovacia procedúra na
hodnotenie vzpriameného postoja, rovnováhy a zmyslu pre rovnováhu. Pacient sa postaví na
podloţku a registruje sa poloha hlavy, bokov a sila dolných končatín; ďalšie hodnotenia sa týkajú
rôznych podmienok so zrakovými podnetmi a zmenou polohy podloţky.
postvaccinalis, e – [post- + l. vaccina očkovanie] postvakcinačný.
postvakcinačná encefalitída – encephalitis postvaccinalis, zápal mozgu, kt. vzniká ako komplikácia
→vakcinácie.
postvakcinačná encefalomyelitída – encephalomyelitis acuta disseminata; →vakcinácia.
postvesicalis, e – [post- + l. vesica mechúr] postvezikálny, leţiaci za močovým mechúrom.
postvitalis, e – [post- + l. vita ţivot] postvitálny, týka sa farbenia tkaniva, kt. sa predtým farbilo
vitálnymi metódami, po jeho odumretí.
posun antigénov – antigénový drift, postupné menšie zmeny sledu aminokyselín polypepti-dových
reťazcov povrchových antigénov vírusov vplyvom gen. mutácie a selektívneho tlaku pri ich replikácii v
čiastočne imúnnych ľudských, prí. zvieracích hostiteľoch. Dôsledkom p. a. je odlišnosť antigénov al.
vznik nového variantu vírusu (vírus chrípky, retrovírusy, rotavírusy atď.); por. skok.
poštípanie hmyzom – porušenie celistvosti koţe mechanickou traumou vyvolanou bodnutím
ţihladom hmyzu s príp. toxickou, zápalovou (následkom zanesenia infekcie) al. alergickou reakciou.
Poštípanie blchou – pulicosis.
P. h. sa vyskytuje sa najmä v jarnom a letnom období. U niekt. ľudí vyvoláva v mieste bodnutia búrlivé
reakcie najmä včela, osa, komár, čmeliak a sršeň. Pri jednom p. h. sa dostane do organizmu 0,5 – 2
ml toxínu. Reakcia je následkom toxického účinku, príp. u precitlive-ných osôb aj alergickej reakcie.
Po vpichu do koţe vzniká následkom mechanickej traumy porušenie celistvosti koţe s moţnosťou
zanesenia infekcie.
U zdravého človeka toxíny vyvolávajú len malé miestne poškodenie, pri nadmernom mnoţ-stve môţe
jed vyvolať aj celkovú reakciu organizmu (~ v 10 %). Bodnutie je bolestivé. Mieste vpichu sa prejaví
začervenaním a opuchom s miernou bolestivosťou zvýrazňujúcou sa na tlak. Lokálna reakcia môţe
pretrvávať 1 – 2 d. Veľká lokálna reakcia vzniká pri poštípaní včelou alebo osou v blízkosti dýchacích
ciest al. v ústnej dutine, kedy dochádza k opuchu jazyka al. hrdla, čo môţe vyvolať obštrukciu
dýchacích ciest a ohroziť ţivot postihnutého zadusením. Bolestivé sú poštípania vo veľmi husto
inervovanom tkanive, ako sú končeky prstov, pery úst, oblasť genitálií. Opísala sa otrava včelím jedom
po poštípaní 2340 vpichmi a exitus 4-r. dievčatka 250 osími vpichmi. Riziko úmrtia zvyšujú niekt.
choroby, ako je asthma bronchiale, ischemická choroba srdca a hypertenzia. U včelárov sa môţe
vyvinúť toleranciae, kt. kolíše v závislosti od sezóny; kaţdé prvé poštípanie v sezóne vyvoláva väčšiu
reakciu. Mechanizmus tolerancie má imunol. podstatu; opakované poštípania včelami má za následok
zvýšenie tvorby protilátok (IgG) proti včeliemu jedu. Výskyt anafylaktických (šokových) reakcií sa
odhadujú na 0,4 – 3 %. Atopici predstavujú aţ 33 – 40% týchto prípadov.
Včela (Apis melifera) má zahnuté ţihadlo, kt. zostane zabodnuté v rane, pričom sa obsah
kontraktilného jedového vačku postupne vyprázdňuje dutým ţihadlom. Čeľaď Vespidae zahrňujúce
osy (Vespula), osíky (Polistes) a sršne (Vespa) majú hladké ţihadlá, kt. môţu bodnúť viackrát, bez
toho, aby to hmyzu uškodilo. Len ojedinele ponecháva aj osa ţihadlo v rane a imituje bodnutie včelou.
Jedy hmyzu obsahujú vazoaktívne amíny a peptidy, najmä histamín a kiníny, ktoré sú príčinou
pseudoalergických a zápalových reakcií aj bez účastí mechanizmov precitlivenosti. Asi 50 %
hmotnosti včelieho jedu tvorí hemolytický peptid, kt. uvoľňuje histamín. Je to však slabý alergén.
Ďalšou zloţkou sú enzýmy fosfolipáza (~12 % hmotnosti jedu, v izolovanom stave 5-krát antigénne
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účinnejšia ako celý toxín) a hyaluronidáza (~ 2 %, izolovaná je 3-krát účinnejšia ako celý toxín),
neurotoxický peptid apamín (2 %) a i. sť navodiť priame uvoľne-nie histamínu.
Osí jed obsahuje tieţ hyaluronidázu ( 2 % hmotnosti) a fosfolipázu (0,4 %), kt. sú v porovnaní s
včelími enzýmami málo významné antigény. Najdôleţitejším osím proteínovým antigénom je A5 (15 %
hmotnosti).
Antigénne zloţky jedu včiel a ôs sa značne líšia a nevyvolávajú skríţenú reakciu. Jednotlivé druhy ôs
však majú mnohé alergény spoločné, takţe navodia ľahko skríţenú reaktivitu.
U alergického človeka vyvolá senzibilizujúce bodnutie tvorbu špecifických IgE protilátok, ktorými sa
obalia tkanivové mastocyty a cirkulujúce bazofily a nasledujúce bodnutie môţe iniciovať kaskádu
dejov alergickej reakcie I.typu podľa Coombsa a Gella. Protilátková odpo-veď v triede IGE je väčšinou
dlhodobá, môţe pretrvávať aţ 25 r. po bodnutí. Pri kaţdom bod-nutí vzniká protilátková odpoveď
triedy IgG, najmä IgG4. U často exponovaných osôb, ktoré dostávajú veľký počet ţihadiel (napr.
včelári), môţe byť táto odpoveď taká vysoká, ţe IgG 4 pôsobia ako blokujúca protilátka a chránia proti
alergickej reakcie. Titer IgG protilátok na rozdiel od dlhodobej produkcie IgE protilátok rýchle klesá uţ
po niekoľkých mes. od posled-ného bodnutia, takţe po zimnej prestávke môţe predtým odolný včelár
reagovať na pichnutie včelou silnou alergickou reakciou.
Dg. alergických reakcií po poštípaní hmyzom – stanovuje sa na základe anamnézy a potvr-dzuje sa
dôkazom vyvolávateľa a určením stupňa precitlivenosti. Pozostáva z testov in vitro (stanovenie
špecifického IgE metódou ELISA al. RAST) a in vivo (prick test a i. d. test). Po poštipnutí môţeme
ihneď stanoviť hladinu špecifického IgE (dokazujú sa len voľné, cirkulu-júce protilátky). Pri nízkej
hladine IgE môţe byť ich väčšina viazaná na mastocytoch a bazo-filoch, čo podmieňuje moţné
rozdiely výsledkov koţného testovania a testovania in vitro. Najvýznamnejšie je koţné testovanie
hmyzími alergénmi, kt. sa majú vykonať aţ po niekoľ-kých týţd. Pozitivita testu pretrváva podstatne
dlhšie ako hladina IgE.
Dg. alergény pozostávajú z extraktov zo ţihadiel a jedových vakov, príp. z čistého jedu osy al. včely.
Aplikujú sa metódou prick testu al. i. d. Pri oboch spôsoboch je potrebné dodrţať protišokové
opatrenia pre moţné riziko lokálnej i celkovej reakcie.
Alergické reakcie po poštípaní hmyzom sa rozdeľujú do stupňov 0 aţ IV. Zaradenie pacientov do
jednotlivých skupín má svoj význam pre určenie správnej počiatočnej koncentrácie alergé-nu na
testovanie, pri určení počiatočnej dávky očkovacej látky pre pacientove liečenie a tieţ pri hodnotení
úspešnosti liečby – pri novom bodnutí hmyzom a ďalšom sledovaní postihnu-tého počas th.
Alergická reakcia závisí od stupňa senzitivity. Rozoznáva sa 5 stupňov závaţnosti reakcie:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 ťaţká lokálna reakcia nadmerný opuch (veľkosti muţskej dlane)
1 ľahká celková reakcia
generalizovaná ţihľavka, svrbenie, nevoľnosť, strach
2 mierna celková reakcia
príznaky ako pri 1 + opuch mäkkých tkanív, tváre, stenokardie,
nauzea, vracanie,
závrat, bolesti brucha
3 ťaţká celková reakcia
príznaky ako pri 1 a 2 + dýchavica, dysfágia, zachrípnutie, zastretý
hlas, omámenosť,
strach zo smrti
4 šok
príznaky ako pri 1, 2, 3 + modré pery a prsty rúk, pokles TK, kolaps,
pomočenie sa,
bezvedomie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––
Th. – závisí od stupňa závaţnosti reakcie po poštípaní. Z miestnych antipruriginóz sa osved-čuje 1 %
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mentolalkohol, ocot, salmiak. Pri miestnej reakcii sa odstráni ţihadlo včely pinzetou, bodnuté miesto
sa potrie slanou vodou, dezinfekčnou tct. al. kolínskou vodou a na postihnuté miesto priloţí ľadový al.
alkoholový obklad. Pri pichnutí do krku al. do úst treba hneď cucať kúsok ľadu al. do úst vloţiť studenú
lyţicu a čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.
Pri alergickej reakcii stupňa 0 sa aplikuje studený obklad, pri silnom svrbení kortikoidové krémy. Pri
stupni I a II sa podávajú antihistaminiká i. m. Pri šoku treba udrţovať zákl. ţivotné funkcie dýchaním z
úst do úst a rýchle pacienta dopraviť k lekárovi. Pri celkovej reakcii a pri potvrdenej alergii na hmyz je
liekom voľby adrenalín, kt. sa podáva s. c. opakovane podľa stavu, pri šoku aj i. v. Ďalej sa aplikujú
-blokátormi v inhalač-nej forme. Opatrenia na zabezpečenie obehu a
dýchania sú nevyhnutné pri vyvíjajúcom sa →anafylaktickom šoku.
Pacienta po prekonanej celkovej reakcii treba: 1. poučiť o včasnej a účinnej samoliečbe, 2. vybaviť
preukazom s uvedením dg. alergie na včelí al. osí jed s 3. návodom ako postupovať v prípade
poštípania hmyzom a 4. osobným pohotovostným balíčkom, kt. obsahuje:
®

®

EPI-PEN (Center laborator) 1 amp. al. MIN-I-JET (IMS) amp. 1 amp.
®

Triamcinolon a 4 mg 5 tbl
®

Loratadin 1 tbl al. iné antihistaminikum s rýchlou účinnosťou
®

Synthophillin dg. 2 dg
®

Ventolin spray
Najúčinnejšou dlhodobou th. je špecifická imunoterapia. Dávka, intervaly podávania a trvanie th. sa
určia na základe anamnézy a výsledkov testov určí jej dávku, intervaly a trvanie. Na hyposenzibilizáciu
sa pouţíva výťaţok z tela hmyzu. Táto th. zmierňuje, príp. odstraňuje alergickú reakciu po poštípaní.
Extrakt sa podáva vo vzostupných koncentráciách. Počiatočná koncentrácia sa určuje podľa stupňa
reakcie na bodnutie hmyzu. Liečebná kúra trvá niekoľko mes. a po jej ukončení je precitlivený človek
pred následkami uštipnutia chránený. Vzhľadom nato, ţe sa táto odolnosť po nejakom čase vytráca,
musí pacient v pravidelných intervaloch injekcie opakovať. Uţ po 2 mes. th. sú pacienti chránení.
Hyposenzibilizačná liečba je indikovaná pri kaţdom stupni alergickej reakcie, pretoţe pri
nasledujúcom uštipnutí hmyzom môţe nastať anafylaktický šok, ba i smrť.
Alergický pacient sa musí pred hmyzom chrániť (vyhýbať sarýchlym pohybom a panike, pretoţe vtedy
sa cíti hmyz ohrozený, hmyz priťahujú čierne a pestrofarebné látky, v prírode nosiť dlhé rukávy a dlhé
nohavice, pevné topánky, pouţívať antirepelenty, nepouţívať parfu-my, voňavé krémy na opaľovanie,
šampóny a laky na vlasy, nekonzumovať potraviny a slad-kosti v prírode, nezdrţiavať sa v blízkosti
prezretého spadnutého ovocia, zvyškov potravín, košov na odpadky, nápoje vţdy prikrývať, prehltnutie
osa môţe byť ţivotu nebezpečné, pri jazde na motorke a bicykli nosiť prilbu a rukavice, nechodiť na
boso, pot hmyz priťahuje).
Preventívne proti komárom pôsobí klinčeková masť (Rp. Ol. Caryophyll. 1,5 aţ 3,0 + Lanolin 10,0,
Ung. Glycerin. ad 30,0).
pošvátky – Plecoptera.
pot – 1. syn. marihuany; 2. [g. hidros, l. sudor] exkrét →potných ţliaz. Ekkrinný p. je číra, vodnatá
kvapalina, bez zápachu. Apokrinný p. je skalený, viskózny, často mierne ţltavý a fluoreskujúci,
niekedy modrastý aţ s čiernym nádychom (najmä pri nadmernom sfarbení, chromidróze). Sterilný
apokrinný p. je bez zápachu, pôsobením baktérií však nadobúda charakteristický zápach. Nadmerný
zápach sa označuje ako osmidróza a bromidróza.
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P. sa produkuje ustavične, najmä však pri zvýšenej telesnej teplote (pri svalovej práci, horúčke);
odparovaním p. z koţe sa zniţuje teplota koţe a náplne koţných ciev, a tým s prispieva k
→termoregulácii. Sekrécia p. nie je s výnimkou termoregulácie pre homeostázu organizmu významná.
Činnosť potných ţliaz riadia nervy, na denervovanej koţi potné ţľazy p. nesecernujú.
P. má kyslú reakciu (pH 6 aţ 4), okrem NaCl (0,5 %) obsahuje kys. octovú, kys. mravčiu, propiónovú,
maslovú a i., ďalej stopy močoviny a i. rozpadových produktov. Kyslý koţný povrch tvorí ochranný
plášť, pretoţe bráni rastu mikróbov, najmä pyogénnych kokov. Porušenie koţe utvára bránu pre
vnikanie mikróbov do tela. Tam, kde sekrét iných koţných ţliaz zniţuje kyslú reakciu koţného
povrchu, sú miesta vhodné na rast mikróbov, napr. v pa-zuche a okolo análneho otvoru. V podpazuší
je na koţi pH 7,1, v análnej oblasti 6,3. P. niekt. cicavcov má iné zloţenie ako ľudský p. Ekrinný p. má
pri zníţenom potení v dôsledku sekré-cie laktátu kyslé pH, so zvyšujúcim sa potením následkom
–
sekrécie HCO3 alkalické pH. Apokrinný p. má vzhľadom na vyššie hodnoty amoniaku menej kyslé pH
ako ekkrinný p.
Objem p. – straty vody transepidermálne predstavujú denne 80 – 100 g/d, mechanizmom perspiratio
insensibilis 200 – 400 g/d, pľúcami 140 – 470 g/d, celkové straty vody neviditeľ-ným potením tvoria
500 – 800 g/d; extrémne hodnoty sú 450 – 1900 g/d. Pri pilokarpínovej ionoforéze vylučujú muţi 7,5 ±
2
2,6 (3,2 – 13,9), kým ţeny 3,7 ± 1,6 (1,1 – 6,5) g p./min/m . U 65-kg muţa sa pri ľahkej práci a 29 °C
vylučuje aţ 3 l p. Krátkodobo sa môţe vylúčiť aţ 2–4 l p./h. Pri pretrvávaní zvýšeného potenia klesá
objem p. a dosahuje priemernú 24-h hodnotu 0,5 l/h. Adaptácia na teplé prostredie má za následok
zníţenie potenia. Pri zvýšenom prívode tekutín sa potenie zvyšuje.
Hodnoty objemu a zloţenia p. značne kolíšu v závislosti od metódy stimulácie, intenzity potenia a
miesta získavania p. Tvorba p. sa zvyšuje v teplom prostredí, telesnou aktivitou a účinkom farmák,
napr. pilokarpínu (pilokarpínová ionoforéza).
Osmolalita – prim. ekkrinný p. je v ţľaze izotonický s plazmou; v priebehu vývodov sa však resorbuje
nepomerne viac Na a Cl ako vody, preto je výsledný p. hypotonický. Pri cystickej fibróze je tento
mechanizmus porušený. Osmolalita sa mení v závislosti od intenzity potenia a zmien koncentrácie
osmoticky účinných látok; pri zníţenom potení sa na osmolalite zúčast-ňuje najmä laktát, pri silnom
potení sodík a chloridy. Pri cystickej fibróze je osmolalita p. zvýšená, takţe p. je skoro izotonický s
plazmou.
–

Koncentrácia HCO3 v p. kolíše v závislosti od intenzity potenia od 0 do 35 mmol/l. Pri cystickej fibróze
je zvýšená. Koncentrácia chloridov v p. je paralelná s koncentráciou sodíka, zvyšuje sa pri silnejšom
potení. Dg. významné sú zvýšené hodnoty pri cystickej fibróze. Za hornú hranicu referenčného
rozpätia u detí a mladistvých sa pokladajú hodnoty 60 – 70 mmol/l. Koncentrácia draslíka v p. odráţa
aktivitu mineralokortikoidov, býva preto zvýšená pri nesolenej strave. Pri cystickej fibróze je zvýšená
menej ako Cl a Na. Hodnoty sodíka v p. klesajú v prvých r. ţivota a zvyšujú sa opäť aţ v puberte.
Jeho koncentrácia je vyššia pri zníţenom potení. Zvýšené hodnoty sa zisťujú pri cystickej fibróze; za
hornú hranicu referenčného rozpätia u detí a mladistvých sa pokladajú hodnoty 70 – 80 mmol/l.
Následkom adaptácie na teplé prostredie sa hodnoty Na zniţujú. Hodnoty Na v p. závisia od aktivity
mineralokortikoidov; pri nesolenej strave sa zniţujú, kým pri hypofunkcii kôry nadobličiek bývajú
zvýšené.
Močovina sa pri miernom potení v p. nachádza v 4-násobne vyššej koncentrácii ako v sére, pri
intenzívnom potení sú jej hodnoty len 1 – 2-krát vyššie. Koncentrácia kreatinínu je nepriamo úmerná
intenzite potenia: pri zníţenom potení je vyššia ako v sére, pri intenzívnom potení niţšia ako v sére.
Hodnoty amoniaku v p. kolíšu od 0,7 do 25 mmol/l, sčasti v závislosti od menlivej baktériovej
degradácie močoviny. Sú 25 – 200-krát vyššie ako v sére.
Koncentrácia acetylcholínu v p. detí je 40 (12 – 120) nmol/l; pri cystickej fibróze sú jeho hodnoty 10násobne vyššie.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Tab. 1. Vlastnosti potu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-Fyzikálne-chemické parametre
Stopové prvky →tab. 3.
Relatívna hustota
1,001–1008
Organické látky
–3
Dynamická viskozita
0,93 (0,8 – 1,1) 10 Pa
Celkový dusík
16 – 30 mmol/l
s
Močovina
20 (12 – 33) mmol/l
–1
Povrchové napätie (37 °C) 69 – 70 10 – 3 N m
Kreatinín deti
41 (19 – 74) mmol/l
Osmolalita
150 ± 40 mmol/l
Amoniak dospelí
3 ± 0,8 mmol/l
pH
5,82 ± 0,68
dospelí po pilokarpíne
2 ± 0,8 mmol/l
Aniorganické látky
Kys. močová deti
12 ± 7 mmol/l
po pilokapríne
6,78 ± 0,60
Glukóza deti
11 – 330 mmol/l
Voda
990 – 995 g/l
dospelí
390 (150 – 940) mmol/l
Sušina
3 – 10 g/l
Anorganické látky
Karboxylové kys. s krátkym
–
HCO3
0 – 35 mmol/l
reťazcom (dospelí) mmol/l
(závisí od potenia)
Kys. octová
128 ± 110 (59 – 415)
+
+
–
Na , K , Cl →tab. 2.
Kys. propiónová
3,5 ±1,5 (1,2 – 7,4)
Fosfor deti
147(105 – 180) mmol/l
Kys. izomaslová
0,8 ± 0,7 (stopy – 2,8)
muţi
8 (4 – 14) mmol/l
Kys. maslová
2,4 ± 1,4 (0,5 – 6,0
Sulfát
0,1 – 2 mmol/l
Kys. izovalérová
1,1 ± 1,1 (0,2 – 4,5)
Bromidy
2,3 – 6,3 mmol/l
Kys. kaprónová
0,9 ± 0,8 (0,2 – 3,5)
Fluoridy
11 – 95 mmol/l
Pyruvát
100 – 790 mmol/l
Jodidy
75 (43 – 96) nmol/l
Laktát deti
26 (14 – 42) mmol/l
Kvocient Na/K
deti (po pilokarpíne)
16 ± 6 mmol/l
novorod. (po pilokarpíne) 3,0
dospelí
7 ± 0,1
dospelí
5,3
Celkové bielkoviny
77 (60 – 115) mg/l
pri nesolenej diéte
3,3
IgG deti > 12-r.
0 – 17 mg/l
Ca deti (po pilokarpíne)
0,4 ± 0,2 mmol/l
dospelí
7 (0 – 20) mg/l
dospelí
0,7 ± 0,1 mmol/l
IgA deti > 12-r.
0 – 9 mg/l
Mg deti (po pilokarpíne)
0,08 ± 0,03 mmol/l
dospelí
0 – 15 mg/l
dospelí
0,13 ± 0,03 mmol/l
IgE dospelí
0 – 4 mg/l
Ni
0,8 (0,6 – 1,4) mmol/l
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
+
+
Tab. 2. Hodnoty Cl , Na a K v pote (po pilokarpíne)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
+
+
Skupina
Cl
Na
K
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Novorodenci, 1. d
39 ± 13
36 ± 13
8±3
Deti
5-týţd.–1-r. 12 ± 5
15 ± 4,7
11 ± 3
1 – 10-r.
15 ± 8
20 ± 8
10 ± 3
10 – 16-r.
20 ± 9
29 ± 12
9±2
Dospelí 17 – 50-r.
30 ± 18
47 ± 11
9±3
> 50-r.
39 ± 13
60 ± 8
–
Cystická fibróza
111 ± 17
104 ± 17
17 ± 8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 3. Hodnoty stopových prvkov v pote (mmol/l)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fe
Cu
Zn
Mn
Co
Cr
Mo
Se
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9 ± 1 25 ± 2 78 ± 5 1,8 ± 0,1
0,3 ± 0,02
1,1 ± 0,1
0,6 ± 0,1
4 ± 0,3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––
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Hodnoty glukózy v p. nezávisia od intenizty potenia ani od hodnôt glykémie. Koncentrácia kys.
pyrohroznovej v p. je 10-násobne vyššia ako v plazme. Laktát sa v p. nachádza násled-kom
anaeróbneho metabolizmu glukózy a glykogénu potných ţliaz. Jeho koncentrácia v p. je 4 – 40násobne vyššia ako v sére.
Z proteínov sú v p. zastúpené najmä glykoproteíny, imunol. sa dá v p. dokázať aţ 16 druhov bielkovín,
vo vyššej koncentrácii sa tu nachádza zink- 2-glykoproteín. IgM sa nezisťuje. Z enzýmov sa v
ekkrinnom p. dá dokázať alkalická fosfatáza.
®

Potaba (Glenwood) – antibiotikum, antineoplastikum; porfiromycín.
®

Potable Aqua (Wisconsin Pharmacal) – dekontaminant pitnej vody; tetraglycín hydroperjo-did; 1 tbl.
s obsahom 20 mg + 96 mg Na2H2PO7 + 4 mg talku dekontaminuje 1/4 l vody.
Potainov príznak I a II – [Potain, Pierre Charles Edouard, 1825 – 1901, franc. internista] →príznaky.
potamphobia, ae, f. – [g. potamos rieka + g. fobos strach] potamofóbia, chorobný strach pred
tečúcou vodou, riekou, potokom.
potápače – Merginae. Vtáky z radu zúbkozobcov (Anseriformes). Majú úzky a dlhý zobák, zakončený
nechtom. Naším územím iba preletujú. Hniezdia v severských oblastiach na bre-hoch vôd. Sú
prispôsobené vodnému ţivotu, výborne sa potápajú a lovia ryby; na suchej zemi sa pohybujú zle. Na
Dunaji a na vých. Slovensku sa najčastejšie zdrţiava potátač veľký (Mergus merganser), menej častý
je potápač prostredný (Mergus serrator) a potápač malý (Mergus albellus).
potápnice – Oxyurinae.
®

Potasan – inhibítor cholínesterázy, systémové insekticídum; hymekromón O,O-dietylfosfor-tioát.
potassium – [l. ] draslík.
®

+

Potassoral (Warren-Teed) – glukonát draselný, pouţíva sa na substitúciu K .
®

+

Potassuril (Cochard) – glukonát draselný; pouţíva sa na substitúciu K .
potatio, onis, f. – [l. potare piť] nadmerné popíjanie.
potator, oris, m. – [l. potare piť] potátor, pijan, alkoholik.
potatorium, i, n. – [l. potare piť] pijanstvo, chorobné pitie.
®

+

Potavescent – chlorid draselný, pouţíva sa na substitúciu K .
potenciál – [l. potentia moc, sila schopnosť, moţnosť] 1. celková schopnosť, moţnosť, spôso-bilosť;
2. fyz. veličina, kt. určuje stav poľa (napr. elekt.) v danom bode; 3. mech. energia patriaca polohe
danej sústavy.
Elektrický potenciál – EP, syn. elektrostatický p., j, je práca potrebná na prenesenie jednotkového
kladného náboja v elekt. poli z miesta, kt. sa zvoli za základ, na miesto, v kt. sa p. určuje. Rozdiel p. je
napätie U

Potenciál elektródy – veličina, kt. charakterizuje energetické vzťahy medzi kladnou a zápornou
časťou elektr. dvojvrstvy na elektróde. Pri ponorení kovovej elektródy do rozt. jeho vlastných iónov
nastáva vzájomná výmena iónov medzi kovom a rozt. Na rozhraní kovu a rozt. sa utvorí elekt.
dvojvrstva vo forme rovinného kondenzátora, čím vznikne rozdiel p. Ak prevláda rozpúšťanie, nabije
sa elektróda vzhľadom na rozt. záporne, v opačnom prípade kladne. Pri nekovových elektródach budú
–
pomery obrátené (napr. jod v rozt. iónov I ). P. e. ponorenej do rozt. s jednotkovou aktivitou iónov
pokladáme za štandardný.
Pre p. elektródy odvodil Nernst výraz, kt. definuje veľkosť elektródového p. v závislosti od
koncentrácie príslušných iónov v rozt.
RT
0

+ ––– lg a
nF

kde p je elektródový p.; p0 štandardný p., kt. je pre danú elektródu konštantný a uvedený v ta-buľkách;
je to p. elektródy ponorenej do rozt. vlastných iónov, kt. aktivita a = 1; R = 8,314 voltcoulombov/grad, t.
j. plynová konštanta vyjadrená vo voltcoulomboch; T = absol. teplota (pre 20 °C je to 273 + 20 = 293
°K); n = mocenstvo iónov; F = Faradayov náboj = 96 500 coulombov, a
c, t. j. aktivita elektrolytu,
-lárnej koncentrácie c
1, takţe aktivita sa rovná koncentrácii.
Prevedením prirodzeného logaritmu (lg) na dekadický (log) a vyčíslením R a F pri 20 °C nadobúda
Nernstova rovnica tvar:
8,314 . 293
0+

–––––––––– . 2,3 log a
n . 96 500

0,0582
0

+ ––––––

c

n
Ak ponoríme indiferentnú elektródu (Pt, Au) do vodného rozt. zmesi oxidačného činidla a je-ho
redukčného produktu a nabíja sa na určitý p. P. elektródy nie je v tomto prípade závislý od charakteru
elektródy, ale od pomeru oxidovanej a redukovanej formy činidla. Pre reakciu
Ox + ne ↔ Red
bude p. elektródy

RT
0Red/Ox

[Red]

– ––– lg –––––
nF

[Ox]

p0,Red znamená normálny redox potenciál, t. j. potenciál elektródy ponorenej do rozt., v kt. [Red] = [Ox]
(t. j. v rozt. je 50 mól. % [Red] a 50 mól. % [Ox], ich pomer = 1).
P. e. sa rovná elektromotorickému napätiu galvanického článku, v kt. na ľavej strane je štan-dardná
vodíková elektróda, na pravej strane uvaţovaná elektróda. P. e. kladnejší ako poten-ciál štandardnej
vodíkovej elektródy sa označuje znamienkom +, zápornejší znamienkom –.
Podľa Fredenhagenovej teórie redox potenciál indiferentnej elektródy pri ponorení do redox systému
vzniká vylučovaním H2 al. O2 na tejto elektróde, takţe indiferentná elektróda funguje ako vodíková,
príp. kyslíková elektróda. W. M. Clark navrhol posudzovať redukčnú schop-nosť daného systému
podľa prislúchajúceho tlaku vodíka, pričom tento tlak sa vyjadruje podobne ako pH, záporným
logaritmom
rH = – log pH2
faktor pri 25 °C

rH = –––––––– + 2 pH
0,0295

rH faktor teda závisí od redox potenciálu a pH roztoku. Určovať oxidačno-redukčnú schopnosť sústavy
podľa rH faktorov má význam najmä v takých sústavách, kde sa zisťuje v malých intervaloch pH (napr.
v biol. výskumne v oblasti pH 6 – 8). Čím väčšia je hodnota rH (pri danom pH), tým menší je tlak
vodíka a tým menšia je redukčná sila. Silne redukčný rozt. má rH = 0, indiferentný rozt. rH = 20, kým
silne oxidačný rozt. 42,5.

Ob. 1. Článok s indikačnou – chinhydrónovou a porovnávacou – kalomelovou elektródou
Elektrochemický potenciál – je termodynamickou mierou, kt. odráţa energiu z entropie a
elektrostatiky a typicky ho podmieňujú molekulové procesy prebiehajúce pri difúzii. Predstavujú jednu
al. viaceré vzájomne vymeniteľné formy potenciálnej energie, pri kt. sa môţe uskladňovať energia. V
elektrochémii elektrochem. p. (syn. elektródový p.) je mecha-nická práca, kt. sa vynakladá pri
premene 1 mólu iónu zo štandardného stavu do špecifiko-vanej koncentrácie a elekt. p. Termín sa
typicky pouţíva v súvislosti s chem. reakciami, kt. prebiehajú pri prenose elektrónu na elektródovej
batérii. V batérii elektrochem. p. vzniká následkom pohybu iónov, kt. vyrovnávajú reakčnú energiu
elektród. Max. napätie reakcie batérie sa niekedy označuje ako štandardný elektrochem. p. tejto

reakcie (je uvedený v tabuľkách). V prípadoch týkajúcich sa špecificky pohybu elekt. nabitých solútov
sa potenciál často vyjadruje vo V.
V biológii sa termín pouţíva aj v súvislosti s chem. reakciou, najmä pri opise zdroja energie na chem.
syntézu ATP. Vo všeobecnosti ide o tendenciu solútov k jednoduchej difúzii cez membránu (t. j. bez
spotreby chem. energie). V súvislosti s bunkami, organelami a i. subcelu-lárnymi kompartmentami ide
+
o tendenciu elekt. nabitých solútov, ako sú ióny K , prechádzať cez membránu, čo má za následok
rozdiel elektrochem. potenciálu na obidvoch stranách membrány a vzniká v závislosti od 3 faktorov: 1.
rozdielu koncentrácie solútu medzi vonkaj-šou a vnútornou stranou membrány; 2. náboja al.
,,valencie“ molekuly solútu; 3. rozdielu napätia medzi obidvoma stranami membrány
(transmembránového p.).
Elektrochem. p. je nulový pri jeho reverznom p. a transmembránové napätie je nulový, ak je výsledný
tok solútu cez membránu nulový. Tento p. sa teoreticky dá vypočítať pomocou Nernstovej rovnice (pre
systémy s jedným typom prenikajúceho iónu) al. pomocou Goldma-novej-Hodgkinovej-Katzovej
rovnice (pre viac ako jeden prenikajúci druh iónu).
Rozdiel elektrochem. p. medzi oboma stranami membrány mitochondrií, chloroplastov, bakté-rií a i.
membránových kompartmentov, kt. sa zúčastňujú na aktívnom transporte pouţívajú-com protónovú
pumpu sa nazýva aj ako chemiosmotický potenciál. V tejto súvislosti sa protóny často vyjadrujú v
jednotkách koncentrácie al. pH.
Bunkový potenciál – v bunkách, kt. sú v elekt. pokoji, má cytozol uniformný elekt. p. al. napätie
v porovnaní s extracelulárnym rozt. Toto napätie je pokojový bunkový p., syn. transmembránový p.
pokojovej bunky. Príkladom sú gangliové bunky sietnice, kt. pokojový bunkový p. –60 mV. Bunky, kt.
napätie je negatívnejšie ako typické napätie bunky v stave hyperpolari-zácie a pozitívnejšie ako
depolarizovanej bunke. Za normálnych okolností nie sú bunky hyperpolarizované ani depolarizované s
výnimkou krátkych intervalov, napr. počas nervových impulzov al. akčného p. Bunkový p. slúţi bunke
okrem iného ako rezervoár metabolickej energie, kt. sa vyuţíva na transport molekúl solútov cez
bunkovú membránu, komunikáciu s inými bunkami a iniciáciu intracelulárnych procesov.
Excitabilné bunky sú tie, v kt. po stimulácii vzniká slabý elekt. prúd. Patria sem svalové (myocyty) a
nervové bunky (neuróny). Elekt. prúd sa vyuţíva na rýchly prenos signálov organizmom. Vo svale sa
vyuţíva na iniciáciu kontrakcie.
Medzi vnútrom bunky a jej okolím (kt. je podobne ako cytozol typicky elekt. uniformné) stúpa napätie
veľmi prudko práve na hranici medzi nimi utvorenej membránou. To má za následok
transmembránové elekt. pole, pôsobí na ióny silou a riadi napäťovo závislé iónové kanály. Integrálne
membránové proteíny, ako sú kanály, pumpy a vymieňače utvárajú membránový p. (MP) transportom
+
špecifických iónov do bunky a z buniek. Bunky v pokoji sú negat., pretoţe pozit. nabité ióny K , sú
uloţené viac vnútri ako ako ich okolí a bunky umoţňujú ich výstup. Výsledný negat. rozdiel napätí
+
medzi vnútrom bunky a jej okolím sa preto pribliţne rovná reverznému p. pre K .
+

+

+

+

Vymieňače Na /K udrţujú vysoký obsah intracelulárneho K a vypudzujú Na do extracelu-lárneho
+
rozt., kde je koncentrácia Na typicky vysoká.
Rezervoár metabolickej energie – kým bunky vynakladajú energiu na transport a utvorenie
transmembránového p., pouţívajú tento p. na transport iných iónov a metabolitov, ako je glukóza.
Transmembránový p. mitochondrií poháňa tvorbu ATP, ako spoločné platidlo biol. energie.

Zmeny bunkového potenciálu – bunky môţu čerpať z energetických zdrojov, kt. uloţili v pokojovom
p. na utváranie akčného MP a i. foriem excitácie. Tieto zmeny MP umoţňujú komunikáciu s inými
bunkami, ako pri akčnom MP, al. iniciovať zmeny vnútri buniek (napr. pri oplodnení vajíčka sperimou).
+

V neurónových bunkách akčný MP vzniká následkom vtoku Na do buniek cez sodíkové kanály, čo
+
vyvoláva depolarizáciu, kým počas úpravy vyteká z bunky K draslíkovými kanálmi. Obidva tieko toky
sa uskutočňujú pasívnou difúziou a vykazujú tendenciu k neutra-lizácii koncentračných rozdielov
+ +
utvorených výmenníkmi Na /K a i. pumpami. Frekvencia vzruchov môţe dosahovať aţ 100 Hz a
určujú ju najmä dočasná inaktivácia sodíkových kanálov.
Štúdiom elekt. vlastnosti biol. membrán sa zaoberá elektrofyziológia a biofyzika.
Akčný potenciál automatických (rytmogénnych) buniek
V bunkách sínoatriového (SA) uzla, ako aj v ostatných bunkách vodivého systému srdca nie je fáza 4
izoelektrickým intervalom; po dosiahnutí maxma negativity diastolického potenciálu začne jeho
+
negativita postupne klesať. Túto zmenu membránového potenciálu vyvoláva vtok iónov Na a nazýva
sa spontánna diastolická depolarizácia. Bunky SA uzla majú najrýchlejší priebeh diastolickej
depolarizácie. Po dosiahnutí prahového potenciálu (–40 aţ –30 mV) sa začne fáza 0 akčného MP
(rýchla depolarizácia). Nástupná hrana akčného MP nie je strmá ako je to pri kardiomyocytoch. V SA
2+
+
fázu 0 vyvoláva vtok iónov Ca a sčasti aj Na , prekmi-tanie nenastáva, plató nie je prítomné, fáza 0
prechádza ihneď do fázy 3. Bunky SA uzla nepotrebujú na svoju kontrakciu vápnik. Diastolický
potenciál dosiahne v pokoji len hodnotu –50 aţ –70 mV. Draslíkový potenciál je malý. Vo fáze 4
+
prebieha spontánna diastolická depolarizácia, do bunky vnikajú ióny Na , čo má za následok
priblíţenie sa MP k hodnotám prahové potenciálu, kedy sa začína fáza 0 akčného MP.
Akčný membránový potenciál kardiomyocytov
Pokojový potenciál – v pokoji je v kardiomyocyte na obidvoch stranách jeho membrány
nerovnomerné rozdelenie iónov, v dôsledku čoho je medzi vonkajškom a vnútornou stranou rozdiel
potenciálov. Označuje sa ako pokojový MP, kt. je na vnútornej strane membráne negat. Na jeho
+
udrţovaní sa zúčastňuje viacero faktorov. Významnú úlohu má aktívny trans-port iónov Na z bunky a
+
+ +
+
K do bunky. V dôsledku činnosti Na ,K -pumpy je koncentrácia K v bunke 40-krát vyššia ako mimo
+
nej a koncentrácia Na v bunke 15-krát niţšia ako mimo nej. V pokoji je bunková membrána
+
+
+
priepustnejšia (a vodivejšia) pre ióny K ako pre Na , preto ióny K vystupujú po koncentračnom spáde
z bunky (extracelulárne je viac pozit. nábojov ako vnútri bunky). Vnútri bunky sú nositeľmi negat.
–
2–
nábojov najmä bielkoviny. Tie podobne ako anióny H 2PO4 a HPO4 nemôţu opustiť bunku, pretoţe
+
pre ne je membrána veľmi málo priepustná. Hnacou silou pre difúzny prúd K je koncentračný gradient
+
+
K . Ióny K majú tendenciu zvyšovať kladný náboj na povrchu membrány. Ten má však snahu vracať
kladne nabité častice späť do bunky. Obidve sily, t. j. koncentračný spád a elekt. sila pôsobia-ca v
opačnom smere, sú v rovnováţnom stave rovnako veľké. Pre rovnováţne napätie platí Nernstova
rovnica
1

[ióne]

Vx = –61,5 = ––– . log –––––
z

[ióni]

[ióne] a [ióni] sú extracelulárne a intracelulárne koncentrácie, Vx – rovnováţny stav (napätia) pre
+
2+
–
príslušný ión, z – náboj iónu (pre K = +1, pre Ca = +2, pre Cl = –1).

+

Rovnováţne napätie K je –100 mV. PomocouNernstovej rovnice sa dá vypočítať rovnováţne napätie
+
2+
aj pre iné ióny (pre Na = +60 mV, pre Ca = +100 mV).
Veľkosť ktoréhokoľvek iónového prúdu (Ix) je daná súčinom špeciálnej membránovej vodivosti (gx) a
riadiaceho napätia, kt. sa určí z rozdielu aktuálneho napätia na membráne (V) a rovnováţneho
napätia pre príslušný ión (Vx).
Pokojový MP existuje prakticky na membránach všetkých buniek, ale iba nervové a svalové bunky
majú pri podráţdení schopnosť meniť permeabilitu membrány, čím vznikajú veľké potenciálové
+ +
zmeny. Pokojový membránový potenciál závisí od aktivity Na ,K -pumpy; čím je jej aktivita vyššia, tým
vyšší je aj pokojový MP.
Vznik akčného potenciálu – akčný MP kardiomyocytu vzniká po podráţdení jeho membrány
adekvátnym podnetom (napr. elekt., chem. al. mechanickým). Následkom toho sa mení priepustnosť
membrány a stav závor v kanáloch: aktivácia membrány zvýši jej priepustnosť pre Na+ otvorením
závory m v rýchlych sodíkových kanáloch.
+

Ióny Na začnú rýchlo prúdiť po spáde smerom do bunky. Naprieč bunky preteká sodíkový prúd INa, kt.
+
+
tvorí tok iónov Na . Vtok iónov Na vyvolá zánik rozdielu napätí medzi vnútrom a vonkajškom
membrány. Tento proces prebieha rýchlo (trvá ~ 2 – 4 ms). Nazýva sa preto rýchlym depolarizačným
prúdom a označuje sa If al. Iqi (angl. fast, guick rýchly). Na zázname transmembránových akčných
+
potenciálov sa táto rýchla zmena (rýchla depolarizácia) označuje ako fáza 0. Vtok Na mení MP a táto
+
zmena otvára ďalej sodíkové kanály. Ide o po-zit. spätnú väzbu, pri kt. zvyšujúci sa vtok Na uľahčuje
+
vtok ďalších iónov Na (regenera-tívne depolarizácia). Potenciál sa zníţi z pokojových hondôt ~ –90
mV a pri kritickom tzv. prahovom MP (~ –60 mV) sa sodíkové kanály otvoria úplne. MP však klesá
ďalej na hodnoty okolo nuly aţ + 20 mV. Tento prekmit potenciálu vyvolá inaktiváciu sodíkového
prúdu. Prudká zmena potenciálu v tejto fáze sa označuje ako nástupná hrana akčného MP.
Fázy akčného potenciálu – počas rýchlej depolarizácie membrány sodíkovým prúdom sa pri napätí –
2+
40 mV otvorí vápnikový kanál, čo umoţní vstup iónov Ca v smere elektrochem. gradientu. Iónový
prúd sa označuje Isi (angl. slow inward pomalý prúd smerom dovnútra). K depolarizácii započatej
2+
sodíkovým prúdom sa pridá vtok iónov Ca do bunky. S postupom depolarizácie začínajú unikať z
+
+
bunky ióny K , čím sa začína repolarizácia membrány; ióny K začnú rýchlo vstupovať pri prekmitnutí
napätia na 20 mV. Vzniká rýchly draslíkový prúd Iqr (angl. quick repolarisation). Táto časť akčného MP
sa označuje ako fáza 1.
+

2+

+

Vo fáze 2 sa spomaľuje vstup Na a pokračuje výtok Ca . MP sa nemení. Vstup Na vyva-ţuje výstup
+
+
K – tzv. rektifikácia (,,náprava“). Pretoţe vstupu K bráni pomerne vysoký odpor, hovorí sa o
anomálnej rektifikácii. Na konci fázy 2 sa vápnikový prúd zastavuje.
Vo fáze 3 a. p. je prítomný uţ iba draslíkový výstupný prúd. Označuje sa aj ako neskorý draslíkový
prúd – Ix1 a ešte neskorší Ix2. MP sa vracia na východiskovú úroveň, v bunke sú ,,nadbytočné“ ióny
+
2+
Na a Ca ; po dosiahnutí východiskového MP sa začína úprava iónových pomerov.
Fáza 4 je pokojový MP. Bunka ostáva v pokoji, kým ju nepodráţdi vonkajší elekt. stimul (typicky

priľahlá bunka). Táto fáza sa spája s diastolou srdcovej komory. Počas nej prebieha intenzívna
výmena iónov, potenciál membrány sa však nemení.

Obr. 2. Fázy akčného potenciálu kardiomyocytu: 0 – fáza nárastu akčného potenciálu:
+
v pokojovom stave dominuje vodivosť K -kanálov. Keď bunka dosiahne prahovú hodnotu ~ 65 mV,
+
+
otvoria sa náhle Na -kanály nastáva vtok Na do bunky (INa+) a depolarizácia membrány; 1 – fáza
+
rýchlej depolarizácie: dominuje vodivosť K -kanálov vznikajú prechodné výtokové prúdy (Ito), čím sa
2+
začína repolarizácia membrány; 2 – fáza plateau akčného potenciálu: dominuje vtokový prúd Ca
+
+
(ICa2 ) a neskorý výtokový K -prúd (IK); zmeny membránového potenciálu závisia od rovnováhy medzi
2+
týmito prúdmi; 3 – fáza záverečnej repolarizácie: plateau sa končí inaktiváciou Ca -knálov, aktívne
+
ostanú len K -kanály, následkom čoho sa membránový potenciál rýchle vracia k EK, prevláda pomalá
+
zloţka K -prúdu (IK1, vtokový rektifikačný prúd, neskorý draslíkový prúd); 4 – fáza pokojového
+
membránového potenciálu: prevláda vtokový rektifikačný K -prúd
Niekt. bunky srdca majú schopnosť spontánnej depolarizácie, pri kt. vzniká akčný MP.
Vo fáze 0, 1 a 2 je membrána refraktérna voči akýmkoľvek podnetom (depolarizovanú membránu
nemoţno depolarizovať). Preto sa tieto fázy zahrňujú pod spoločný pojem absol. refratérna fáza. Ku
koncu fázy 3, keď má MP hodnotu aspoň –45 mV, sa dráţdivosť membrány čiastočne obnovuje a
depolarizáciu moţno vyvolať nadprahovým podnetom (relat. refraktérna fáza); realizuje sa pomalým
vápnikovým prúdom.
Za patol. podmienok sa repolarizácia vo fáze 3 nemusí ukončiť. MP nedosiahne východis-kovú
hodnotu –70 aţ –90 mV. V takomto prípade sa môţe navodiť depolarizácia (fáza 0) oveľa ľahšie,
často uţ podprahovým podnetom. Takýto stav môţe vzniknúť pri poruche bunkových membrán (napr.
+
2+
+
pôsobením látok, kt. urýchľujú vtok Na a Ca do buniek a brá-nia výtoku K , al pri preplnení buniek
2+
iónmi Ca z rôznych príčin), príp. pri vzniku anomálie napätia v okolí ischemického loţiska (rozdiel
napätia dvoch susedných zón vyvolá čiastočnú depolarizáciu priľahlých buniek).
V priebehu celého a. p. sú bunky SA uzla refraktérne, a tým chránené pred predčasnou aktivá-ciou z
prípadne oneskorenej aktivácie na predsieňach. Priebeh spontánnej depolarizácie SA uzla nezávisí
+
+
od extracelulárnej koncentrácie Na a K . Automaciu ovplyvňuje vápnikový prúd. Rýchlosť diastolickej
depolarizácie je však faktorom, kt. rozhoduje o frekvencii srdco-vej činnosti. Účinok mnohých látok na
aakčný MP buniek SA uzla sa uplatňuje prostred-níctvom zmeny priepustnosti ich membrán, a tým
zmenou trvania fázy 4.
V srdci sa nachádzajú bunky schopné spontánne sa depolarizovať, ako aj bunky, kt. sa depola-rizujú
na podnet zo susedných buniek. Akčný MP jednej bunky posunie iónovými prúdmi pokojový potenciál
susednej bunky na úroveň prahového potenciálu a potom uţ proces pre-bieha vyššie opísaným
spôsobom. Impulzom pre depolarizáciu susednej bunky je akčný MP skôr aktivovanej bunky.
Podráţdenie sa po bunkovej membráne a na bunkách za sebou šíri lokálnymi elekt. prúdmi, kt. tvoria
na nich obvody a zniţujú membránové napätie ešte polarizovaných buniek. Zniţujú pokojový potenciál
na úroveň prahového potenciálu a v ďal-šom uţ prebieha regeneratívna depolarizácia. Lokálne prúdy
vznikajú aj pri repolarizácii. Sú však slabé a nestačia aktivovať bunky, kt. sa uţ dostali do relat.
refraktívnej fázy.

Šírenie lokálnych prúdov ovplyvňujú vlastnosti vodivého systému a myokardu, kt. sa zahräujú pod
označenie kábelové vlastnosti. Lokálne prúdy však navyše indukujú depolarizáciu v su-sedných bunky
(bunky vodivéího systému a myokardu sa správajú ako zosiľňovače neustále vyhasínajúceho
podráţdenia), preto sa aktivácia šíri bez dekrementa; okrem toho spätnému postupu akčného MP
bráni refraktérnosť.
Prenos podráţdenia z bunky na bunku závisí od vlastností bunkových membrán a obdobia, v kt.
aktivácia nastáva. Ak pôsobí impulz na bunku vo fáze 3 (diastolický potenciál nie je ešte obnovený),
sodíkový kanál sa neotvorí, ale otvorí sa druhý, pomalý kanál s regeneratívnou depolarizáciou.
Depolarizácia je však pomalšie a preto je intenzita lokálných prúdov menšia; vzruch sa šíri pomalšie,
príp. aj s dekrementom.
Porucha vedenia podráţdenia môţe vzniknúť pri poruche rýchleho sodíkového kanála, napr. účinkom
niekt. antiarytmík al. v prípade, ţe podráţdenie narazí na depolarizovanú membránu. Pretrvávajúcu
+
depolarizáciu môţe vyvolať vyššia koncentrácia iónov K v bunke (normálny impulz je podprahový a
vzniká blokáda). Funkčná blokáda môţe vziknúť následkom trvalej depolarizácie membrán.
Abnormálne vedenie podráţdenia vzniká pri zvýšenej dráţdvosti buniek pôsobením katecholamínov
(spontánna aktivácia vápnikového kanála). Takýto stav vzniká v ischemickej zóne myokardu. Ischémia
myokardu môţe vyvolať aj skrátenie refrak-térnej fázy, kt. je osobitne nebezpečné, ak je spojené so
spomaleným vedením podráţdenia. V takotmo prípade sa môţe reaktivovať oblasť s krátkou
refraktérnou fázou a vzniká návratný vzruch al. návratný postup podráţdenia – reentry. O
makroreentry sa hovorí, ak sa návratný postup šíri po dlhšej dráhe (cez Purkyňove vlákna na
myokard), mikroreentry je krúţenie návratného vzruchu (krúţivej vlny) v malých oblastiach. Zvýšená
pohotovosť srdca k makro-reentry a mikroreentry sa označuje ako elekt. instabilita srdca (→vodivý
systém srdca).
Membránový potenciál (MP) nervových buniek
Pokojový MP neurónov je výrazom procesov odohrávajúcich sa v nervovej bunke v pokoji, kým akčný
MP vzniká, keď neurón vysiela zo svojeho tela informáciu pozdĺţ axónu. Akčný MP (angl. spike,
impulz) je prudký nárast elekt. aktivity, kt. vzniká depolarizačným prúdom. Určité deje (vzruch)
vyvolávajú nárast pokojového MP smerom k 0 mV. Keď depolarizácia dosiahne asi –55 mV v neuróne
vznikne akčný MP. Keď neurón nedosiahne túto kritickú prahovú hodnotu, akčný MP nevznikne. Keď
sa teda dosiahne prahová hodnota akčného MP, vznikne vţdy konštantný akčný MP. V nerve
nejestvujú malé a veľké akčné MP, všetky akčné MP sú rovnakej hodnoty; neurón buď dosiahne al.
nedosiahne prah a v neuróne, buď vzniká al. nevzniká akčný MP (zákon ,,všetko al. nič“).
Akčný MP je elekt. aktivita jednotlivých buniek elekt. vodivého systému srdca. Akčný MP sa významne
líši v rozličných častiach srdca. Tieto rozdiely akčného MP podmieňuju rozdielne elekt. charakteristiky
srdca. Napr. špecializované vodivé tkanivo srdca má špeciálne vlastnosti depolarizácie bez
vonkajšieho vplyvu (automacia).
Elekt. aktivita špecializovaných vodivých tkanív sa neprejavujú na povrchovom EKG. Je to následok
toho, ţe hmotnosť týchto tkanív je oveľa menšia ako hmotnosť myokardu.
AMP vzniká následkom zmien priepustnosti membrány dráţdivých buniek (kardiomyocytov, buniek

vodivého systému, nervových buniek) u pre rôzne ióny, prenikania iónov cez špeciálne iónové kanály,
a rôzneho koncentračného gradientu iónov. Tieto deje sa výhodne študujú na obrovských axónoch
sépie, kt. môţu byť 100 aţ 1000-krát väčšie ako cicavčie axóny inervujúce hlavný plávací sval sépie.
Obr. 3. Intracelulárna a extracelulárna koncentrácia iónov a ich toky počas
akčného potenciálu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obr. 1.Intracelulárna (IC) a extracelulárna (EC) koncentrácia iónov (mmol/l)
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v bunkách je ~ 2 mmol/l, väčšina je viazaná al. sekvestrovaná

v IC organelách (mitochondrie, sarkoplazmatické retikulum)
Akčný MP vyvoláva výmena iónov cez membránu neurónu. Stimul vyvolá najprv otvorenie sodíkového
+
kanála. Vzhľadom na to, ţe v okolí je viac iónov Na a vnútro neurónu je v po-rovnaní s okolím negat.,
+
ióny Na sa hrnú do vnútra neurónu. Tým sa stáva vnútro neurónu pozitívnejšie a nastáva
+
depolarizácia. Otváranie draslíkových kanálov je pomalšie. Keď sa otvoria, ióny K začnú vystupovať z
bunky, čo pôsobí proti depolarizácii. V tom čase sa začína zatvárať sodíkový kanál. To vyvolá návrat
akčného MP smerom k hodnote –70 mV (repolarizácia). Akčný MP, kt. pretrváva (hyperpolarizácia) je
podmienený tým, ţe draslíkové kanály sú v tomto čase ešte otvorené. Postupne sa koncentrácia iónov
upravuje na východis-kové pokojové hodnoty a hodnota MP sa vracia PMP majú všetky, nielen
excitabilné bunky: elekt. gradient naprieč plazmatickej membrány, pričom vnútro bunky je vzhľadom
na jej okolie negat. Hodnota PMP kolíše, ale v excitabilných bunkách predstavuje asi –70 mV.
+

+

+

PMP vzniká následkom aktivity Na ,K -ATPázy, pumpy, kt. transportuje 2 ióny K do bunky za kaţdé 3
+
ióny Na vystupujúce z bunky, takţe vnútri bunky vzniká pozit. náboj. Niekt. draslíkové kanály v
+
+
plazmatickej membráne prepúšťajú K z buniek a umoţňujú pomalú facilitovanú difúziu K z buniek.
+

+

+

Účinkom Na ,K -ATPázy vzniká 10-krát vyššia koncentrácia Na v okolí bunky ako v jej vnútri a 20–
2+
krát vyššia koncentrácia vnútri bunky je 20-krát vyššia ako v jej okolí. Koncent-rácia iónov Cl a Ca
sú tieţ vyššie v okolí bunky; niekt. vnútrobunkové oddiely však môţu mať tieţ vyššie koncentrácie
2+
Ca .

Depolarizácia – niekt. vonkajšie podnety
zniţujú gradient cez plazmatickú membránu,
napr. mechanické podnety (napr. napätie,
zvukové vlny) aktivujú mechanicky závislé
sodíkové ka-nály a niekt. neurotransmitery
(napr. acetylcholín) otvára sodíkové kanály
závislé od ligan-dov.
+

Facilitovaná difúzia Na do buniek zniţuje
PMP v tomto mieste bunky a utvára excitačný postsynaptický potenciál (EPSP).
Keď potenciál klesne (v cicavčích neurónoch na –
50 mV), vzniká v bunke akčný MP. V po-kojovom
neuróne je vnútro membrány axónu negat. nabité v
porovnaní s okolí (A). V prie-behu AMP (B) sa
+
polarita obráti. Potom výtok iónov K z bunky
rýchlo upraví normálnu polaritu (C).
Keď depolarizácia dosiahne prahové napätie,
zníţené napätie otvorí stovky napäťovo závis-lých
sodíkových kanálov v oblasti C plazmatickej
membrány. V priebehu niekoľkých ms ostáva kanál
+
otvorený, asi 7000 iónov Na vstúpi do bunky. Náhla úplná depolarizácia mem-brány otvára ešte viac
napäťovo závislé sodíkové kanály v priľahlých úsekoch membrány. Tak sa šíri vlna depolarizácie po
bunkovej membráne. To je akčný MP (v neurónoch sa nazý-va aj ako nervový vzruch, impulz).

Refraktérna perióda – sek. podnet aplikovaný na neurón al. svalové vlákno skôr ako 0,001 s po
prvom podnete nevyvolá ďalší vzruch. Membrána je depolarizovaná (poloha B hore), neurón sa
nachádza v refraktérnej fáze. Aţ po úprave polarity na hodnotu –70 mV (poloha C hore) je neurón
opäť schopný reagovať.
+

Repolarizácia sa dostaví naskôr po facilitovanej difúzii iónov K z buniek. Aţ po upokojení neurónu
+
môţu vystupovať ióny Na pri kaţdom impulze aktívnym transportom z buniek.
V neurónoch refraktérna perióda trvá len 0,001 – 0,002 s. To znamená, ţe neurón môţe prevádzať
500 – 1000 impulzov/s.
Akčný MP podlieha zákonu všetko al. nič. Sila AMP je vnútornou vlastnosťou bunky. Kým silný stimul
je schopný dosahovať prah bunky, nie je schopný zvýšiť silu akčného MP viac ako slabý podnet. Sila
podnetu však odráţa vo frekvencii utvoreného akčného MP.
Myelinizované neuróny – axóny mnohých neurónov sú obalené lipidovou meylínovou pošvou. Je to
expandovaná plazmatická membrána akcesórnej bunky, tzv. Schwannovej bunky. Pri styku pošvy
jednej Schwannovej bunky so susednou je miesto axónu nechránené pošvou. Napäťovo závislé
sodíkové kanály sú lokalizované v týchto miestach (Ranvierovove uzly).

Obr. 7. Ranvierove uzly
+

Vtok iónov Na na jednom uzle utvára dostatočnú depolarizáciu na dosiahnutie prahu sused-ného
uzla. Tak preskakuje akčný MP z jedného uzla na ďalší. To má za následok oveľa rých-lejšiu
propagáciu nervového impulzu ako je to v nemyelinizovaných neurónoch.
Pri demyelinizačných chorobách (napr. sclerosis multiplex) je prenos nervových vzruchov zachovaný
len dovtedy, kým sa v bunke neutvoria prídavné napäťovo závislé sodíkové kanály v miestach
predtým chránených myelínom.
Hyperpolarizácia – napriek tomuto označeniu niekt. neurotransmitery inhibujú prenos nervo-vých
vzruchov, a to otvorením chloridových al. draslíkových kanálov. Otvorenie kanálov zvy-šuje MP
–
+
uchovaním negat. nabitých iónov Cl vnútri bunky a pozit. nabitých iónov K v okolí bunky. Táto
hyperpolarizácia sa nazýva inhibičný postsynaptický potenciál (IPSP). Hoci prahové napätie ostáva
nezmenené, bunka vyţaduje silnejší excitačný podnet na dosiahnutie prahovej hodnoty. Napr. GABA
inhibuje v mozgu prenos nervových vzruchov dvoma mecha-nizmami: väzbou GABA na jej receptory
–
+
sa otvárajú v neurónoch Cl , ako aj K -kanály.
Integrujúce signály – jediný neurón, najmä v CNS môţe byť napojený na tisíce synapsií. Niekt. z
nich uvoľňujú aktivačné (depolarizujúce) neurotransmitery; iné inhibičné (hyperpo-larizujúce)
neurotransmitery. Bunka, kt. prijíma tieto impulzy je schopná integrovať tieto signály. Depolarizácia v
jednom bode plazmatickej membrány generuje akčný MP bez ohľadu na inhibičné signály v iných
miestach. V mnohých neurónoch tomu však zabraňuje axónový hrbolček (axon hillock), oblasť, kde
vystupuje axón z tela bunky. Oblasť plazmatickej membrány v mieste axónového hrbolčeka
neobsahuje vlastné synapsie a má niţší prah ako iné miesta bunky. Neuróny môţu utvárať takého
distinktné domény na svojej plazmatickej membráne ukotvením transmembránových proteínov
aktínovými filamentami, ako bariéry blokujúce voľnú difúziu membrány z bunky do axónu.
Akčný MP vzniká obyčajne v hrbolčeku axónu a pretoţe ten nemá inhibičné ani excitačné synapsie, je
schopný integrovať EPSP a IPSP utvorených v dendritoch a tele bunky.
Akčný MP sa utvorí len vtedy, keď v priebehu krátkeho intervalu súčet depolarizujúcich signálov mínus
súčet hyperpolarizujúcich signálov prevýši prah axonového hrbolčeka.
Tento spôsob interpretácie zmesi pozit. a negat. signálov neurónom sa uskutočňuje rýchlo. Neuróny
však majú aj dlhodobé mechanizmy integrácie zmesi pozit. a negat. signalov pomocou ich konverzie.
Tá zahrňuje zmeny aktivity génov, kt. majú za následok zmeny počtu a aktivity mnohých bunkových
synapsií.
Denervačné potenciály – EMG prejavy denervácie svalu. Majú tvar pozit. vlny V, trvanie ~ 15 – 20
ms, amplitúdu niekoľko mV a frekvenciu 5 – 20 c/s. Ich zdrojom je sumovaná a synchrónna kontrakcia
viacerých svalových vláken.
Evokované potenciály – EP, vyvolané p. Elektrofyziol. metóda, kt. sa uplatňuje v neurol.,
oftalmológii, ORL, psychiatrii a urológii. EP sú prejavom elekt. zmien, kt. vznikajú v zmyslo-vých
orgánoch, nervových dráhach vedúcich do mozgu a v mozgu na vonkajší podnet. Podnet môţe byť
svetelný (vizuálne EP), akustický (sluchový EP) a senzitívny (somatosenzorický EP).
EP prekrývajú nízke amplitúdy zo spontánnej EEG aktivity (0,1 aţ 20 mV). Musia sa najprv extrahovať
zo zákl. aktivity metódou počítačového spriemerňovania, kt. sa zakladá na skutoč-nosti, ţe EP sa
časovo viaţe na podnet. Po opakovanom podnete sa zjaví jeden al. viac elektrických p. (vĺn).
Sčítavajú sa p. v časovo si zodpovedajúcich úsekoch po podnete. Keďţe kaţdý EP je generovaný

určitými anat. štruktúrami, moţno zo zmeny amplitúdy EP, al. latencie (čas medzi podnetom a hrotom
vlny EP), príp. medzihrotových latencií predpokladať zmeny funkcií týchto štruktúr.
Mnohé prístroje na snímanie EP vznikli rozšírením funkcie EMG, niekt. z nich obsahujú rôzne
jednoúčelové zariadenia na automatické vyhodnocovanie EP al. počítače. Monofázický p. sa sníma pri
vzniku akčného p. pouţitím 2 elektród, referenčnej a meracej, bifázický p. sa sníma na membráne
pouţitím jednej referenčnej a 2 meracích elektród umiestených na 2 intaktných miestach nervu al.
svalového vlákna, zmeny p. sa zaznamenávajú postupne; budia-ci receptorový p. je akčný p., kt.
vzniká na synapsii a má charakter miestneho podráţdenia; nadprahový p. je taká hodnota
receptorového p., kt. vyvolá vznik nervového vzruchu.
Zrakové (vizuálne) EP – VEP, snímajú sa z okcipitálnej časti hlavy po stimulácii oka rozlič-nými druhmi
svetelných podnetov. VEP odráţa konečný výsledok elekt. dejov, kt. pozostá-vajú z percepcie na
úrovni sietnice, prenosu vzruchu zrakovými dráhami a kôrovej reprezentá-cie. Ako podnet sa
pouţívajú svetelné záblesky (flash), al. tzv. štruktúrovaný podnet – zmena čiernobielych
šachovnicových polí na obrazovke (pattern reversal). Stimuluje sa celým poľom, polovicou poľa, al.
poľom vo forme mrieţky.
Záblesk ako podnet sa pouţíva u pacientov s veľmi zníţeným vízom (~ 6/36) a neschopných fixovať
podnet (napr. malé deti). EP je veľmi variabilný, preto sa častejšie pouţíva zmena šachovnice na
obrazovke, kt. voyvoláva EP podstatne uniformnejší. Tvar vĺn a ich latencie sú u jednotlivých ľudí
veľmi podobné. Obsahuje niekoľko vĺn, z kt. dominantný je trifázický komplex (negat. vlna –pozit.
vlna–negat. vlna). Najčastejšie sa hodnotí pozit. vlna s najvyššou amplitúdou (vlna P 100) a jej
odchýlky od normy, najmä predlţenie jej vrcholovej latencie, napr. pri sclerosis multiplex.
VEP sa vyuţívajú najmä v dg. postihnutia zrakovej dráhy – optického nervu, pri afekciách
v chiazmatickej a retrochiazmatickej oblasti. Vyšetrujú sa pri sclerosis multipex, niekt. encefalopatiách, heredodegeneratívnych ochoreniach, cievnych léziach ap.
Sluchové EP – AEP, snímajú sa z temporálnej časti hlavy po stimulácii ucha rozličnými druh-mi
podnetov. AEP pozostáva z 2 zloţiek: včasnej (< 10 ms), evokovaný z kmeňa a neskorej (do 200 ms)
evokovanej z centra sluchovej dráhy.
Včasné (kmeňové) sluchové EP (BAEP) majú tesný vzťah ku kmeňovej sluchovej dráhe. Majú tú
výhodu, ţe ich neovplyvňuje kolísanie vigility, narkóza, barbituráty a i. faktory. Spresňujú dg. sclerosis
multiplex, afekcií mostomozočkového kúta, neurinómu akustika, expanzívnych procesov kmeňa, ale aj
cievnych porúch kmeňa, úrazov, kóm a i. afekcií vráta-ne mozgovej smrti.
Neskoré sluchové EP (EP so strednou latenciou) sa vyuţívajú na spresnenie objektívnej audiometrie a
i.
Ako sluchový podnet sa pouţíva krátky zvukový signál (< 1 ms), určitej intenzity a frekven-cie.
Stimulovať moţno cez jedno al. obidve uši. Ak sa stimuluje len cez jedno ucho, v druhom uchu sa
pouţíva tzv. biely šum, aby sa predišlo skríţenej stimulácii kontralaterálneho ucha kostným vedením.
Somatosentorické EP – SEP, pouţívajú sa najčastejšie. Elekt. stimulácia na periférii vyvolá aferentnú
salvu vzruchov, kt. vedie periférny nerv do miechy a miechovými dráhami do moz-gového kmeňa,
talamu a príslušnej časti mozgovej kôry, kde sa SEP sníma z kontralaterálnej strany parietálnej časti
hlavy. Za určitých podmienok vyšetrenie SEP nahradzuje EMG. Pri ťaţkom poškodení periférnych
nevov, keď senzitívny akčný p. periférneho nervu uţ nemoţno vyvolať, dá sa niekedy snímať SEP z
hlavy. Vzruchy, kt. prechádzajú cez jednotlivé synapsie sa v nich facilitujú (tzv. synaptické zosilnenie).
Stimulačné elektródy na snímanie SEP sa kladú na rozličné časti končatín al. trupu. Na horných
končatinách je to n. medianus a n. ulnaris, resp. dermatómy týchto nervov na prstoch (SEP z

dermatómov sa oneskoruje ~ o 5 ms). Na dolných končatinách sú to n. tibialis, n. peroneus v oblasti
členka al. kolena (SEP z oblasti členka sa oneskoruje ~ o 6 ms). Na stimuláciu sa pouţíva pravouhlý
impulz určitej frekvencie, intenzity a určitého trvania, v závislosti od teploty koţe, dĺţky končatiny, veku
a pohlavia pacienta.
SEP umoţňujú dg. postihnutia kôry, podkôrových, talamokortikálnych oblastí i lézií nervov, koreňov a
spinálnych afekcií.
Spinálne EP (SpEP) umoţňujú získať peroperačne informácie o lézii miechy, zhoršení v prí-pade jej
poškodenia, zlepšení pri odstránení úlomkov kostí, hematómu ap. Stimulačné elektró-dy sa kladú na
končatiny ako pri SEP, al. na torakolumbálnu časť chrbta, príp. krčnú oblasť.
Chemický potenciál –

i,

parciálna mólová Gibbsova energia i-tej zloţky homogénnej sústavy

∂G
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Ch. p. je intenzitná veličina, prírastok celkového termodynamického potenciálu sú stavy pri pridaní
jedného mólu danej zloţky do takého mnoţstva rozt., ţe jeho zloţenie sa nezmení. Pomocou ch. p.
moţno určiť smer priebehu chem. reakcie: stechiometrický súčet ch. p. produktov reakcie musí byť (pri
izotermických dejoch) niţší ako stechiometrický sučet ch. p. východiskových látok. Po skončení
reakcie, pri termodynamickej rovnováhe, sa hodnoty ch. p. konečných a východiskových látok
vyrovnajú a Smi.ůni = 0. Pre podmienky rovnováhy v heterogénnej sústave platí: ch. p. kaţdej zloţky
má vo všetkých fázach, kt. sa nachádzajú vo vzájomnej rovnováhe, rovnakú hodnotu. Ch. p. moţno
vyjadriť aj pomocou veličín U (vnú-torná energia), H (entalpia) a A (Helmholtzova energia). Platia
identity:
i
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Fascikulárne potenciály – EMG korelát klin. pozorovaných zášklbov jednotlivých svalových zväzkov.
Vyskytujú sa pri lézii predných rohov a koreňov miechy rozličnej genézy. Sú to polyfázické vlny s
vyššou amplitúdou (6 – 30 mV), frekvenciou ~ 1 c/s. Vyskytujú sa aj pri lézii periférnych nervov z
metabolických príčin, pri hypertyreóze, ale aj fyziol., napr. v sval-stve látka po väčšej námahe.
*Fibrilárne potenciály – EMG prejavy ťaţkej lézie (denervácie) svalu, svedčia o progresii
degenerácie svalových vláken. Sú však aj priaznivým prognostickým znamením; ich výskyt svedčí o
tom, ţe nenastala totálna svalová degenerácia. Sú to bifázické vlny s amplitúdou < 300 mV, niekedy aj
vyššou, trvaním < 4 ms. Zvyčajne sa vyskytujú v sériách, v určitej periodickosti, ale niekedy aj úplne
nepravidelne. Niekedy pretrvávajú aj niekoľko r. po skončení ochorenia. Moţno ich provokovať
zmenou pozície ihly.
Gravitačný potenciál – súvisí s prácou, kt. konajú gravitačné sily gravitačného poľa pri
premiestňovaní telies v tomto poli. Udáva potenciálnu energiu, kt. by mal hmotný bod jednotkovej
hmotnosti v mieste vzdialenom r od hmotného bodu al. od stredu homogénneho guľového telesa
hmotnosti M. G. p. sa dá vypočítať pouţitím gravitačného zákona.
Membránový potenciál neurónov – neuróny vysielajú elektrochem. signály, to znamená, ţe elekt.
signály vyvolávajú chem. látky. Látky sú v tele elekt. nabité; elekt. nabité častice látok sa nazývajú
+
+
2+
–
ióny. Dôleţitými iónmi v nervovom systéme sú Na a K , Ca a Cl . Jestvujú aj niekt. negat. nabité
molekuly bielkovín. Nervové bunky obklopuje polopriepustná (semiper-meabilná) membrána, kt.
umoţňuje niekt. iónom prestup, kým iné ióny neprepúšťa. Keď neu-rón nevysiela signál, nachádza sa

v pokoji. Vnútro neurónu je vzhľadom na okolie negat. Jednotlivé ióny vyvíjajú snahu vyrovnať svoje
koncentrácie na obidvoch stranách bunkovej membrány, bráni im však v tom bunková membránu, kt.
+
umoţňuje prestup len niekt. z nich cez iónové kanály. V pokoji ióny K ľahko prechádzajú cez
–
+
–
membrán, kým ióny Cl a Na oveľa ťaţšie. Negat. nabité molekuly proteínov (A ) vnútri neurónou cez
membránu nepre-chádzajú vôbec. Okrem tejto selektivity iónových kanálov jestvujú aj čerpadlá, kt.
+
+
vyuţívajú energiu na transport 3 iónov Na z neurónu za kaţdé 2 vstupujúce ióny K . Keď sú všetky
tieto sily vyrovnané, rozdiely napätia medzi vnútrom a okolím neurónu vykazujú tzv. pokojo-vý
membránový potenciál (PMP), kt. sa dá merať pomocou mikroelektród. PMP neurónu je ~ –70 mV, to
znamená, ţe vnútri neurónu je o 70 mV niţší ako v jeho okolíl. V pokoji sa nachádza v okolí neurónu
+
+
relat. viac iónov Na , kým vnútri viac iónov K .
Amplitúda akčného m. p. n. nezávisí od intenzity ani špecifickosti podnetov; vzruch vyvoláva reakciu
,,všetko al. nič“. Akčný m. p. n. moţno vyvolať len vtedy, keď podnet dosiahne určitú prahovú hodnotu.
Energiu na jeho vedenie axónom dodáva axón sám, podnet pôsobí len ako spúšťací faktor. Akčný m.
p. n. predstavuje funkčnú jednotku prenosu informácie na vzruši-vých štruktúrach a je v podstate
rovnaký pri nervových i svalových vláknach. Vzniká násled-kom podráţdenia membrány, t. j. po jej
pasívnej depolarizácii (mechanickej, chem., elekt.) na určitú hodnotu. V dôsledku toho sa náhle
zniţuje odpor a zvyšuje vodivosť membrány.
Reverzný potenciál – RP v elektrochémii je rozdiel potenciálov cez reverzibilnú bunku. V súvislosti s
biol. membránami, RP určitého druhu iónu je napätie membrány, pri kt. nenastáva čistý tok iónov z
jednej strany membrány na druhú. RP sa dá vypočítať z Nernstovej rovnice. Cez iónové kanály
prechádza väčšina tokov jednoduchých iónov do buniek a z buniek Keď niekt. typ kanála selektívny
pre jeden druh iónov dominuje v membráne (napr. pre uzavretie ostatných kanálov), voltáţ vnútri
bunky sa vyrovná RP pre tento ión (za predpokladu, ţe v okolí bunky je nulový potenciál). Napr.
pokojový potenciál väčšiny buniek je blízky RP draslíka. V priebehu stereotypného akčného potenciálu
malá pokojová vodivosť sprostredko-vaná draslíkovými kanálmi sa prekonáva otvorením veľkého
počtu sodíkových kanálov, čo má za následok nastolenie RP blízkeho RP sodíka. Keď má bunka
značnú permeabilitu pre viaceré ióny, potenciál bunky sa dá vypočítať pomocou GoldmanovejHodgkinovej-Katzovej rovnice.
Transmembránový potenciál – TMP, v membránovej biofyzike je to syn. bunkového p., ale aj kaţdej
lipidovej dvojvrstvy al. membrány. Kaţdá organela a membránový kompartment (ako je syntetická
vezikula) má tTMP (hoci jeho veľkosť môţe byť nulová). TMP je ,,pokles“ napätia, al. rozdielu napätí
medzi jednou stranou dvojvrstvy a jej bezprostredným proťajškom. Vlastnosti nemusia byť v celej
bunke al. kompartmente uniformné, ale za istých okolností môţu kolísať medzi rôznymi miestami
membrány a membránami navzájom. P. sa môţe meniť na synapsiách nervových buniek, napr. pri
otváraní kanála účinkom neurotransmitera. Podobne počas AMP, sa môţe veľkosť
transmembránového p. meniť s časom a miestom pozdĺţ nervového vlákna. Transmembránový tok
nabitých solútov a aktivitu napäťovo závis-lých iónových kanálov riadi skôr o transmembránový p. al.
transmembránové elekt. pole ako bunkový p.
potenciometria – časť elektrochémie, kt. sa zaoberá meraním elektromotorického napätia
galvanických článkov (EMN) a sledovaním potenciálov elektród pri reakciách. Pouţíva na stanovenie
pH, rH faktora a titračné stanovenie látok potenciometrickou indikáciou ekviva-lentného bodu. Zakladá
sa na objektívnom meraní →potenciálu na vhodne volenej elektrode ponorenej do skúmaného rozt.
Aby sa mohol merať p. na meracej elektróde, spojí sa táto elektróda so vzťaţnou (referenčnou)
elektródou s konštantným p. Obidve elektródy ponorené v rozt. predstavujú elektrochem. článok.
Vyuţíva sa pritom schopnosť iónov prijímať al. odovzdávať elektróny.
Elektromotorická sila (EMS) kaţdého článku je daná rozdielom p. jednotlivých elektród:
E=

1

–

2

kde E
potenciál indikačnej a vzťaţnej elektródy.
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Obr. 8. Jednoduché usporiadanie pri potenciometrickej titrácii s kalomelovou a antimónovou
elektródou s What-stonovým mostíkom. AB – drôtový mostík; G – galvanometer; M – miešadlo
Pretoţe nevieme merať skutočný štandardný p., volí sa podľa Nernstovho návrhu za základ vzťaţná
elektróda, kt. normálny p. = 0 a štandardné p. všetkých ostatných elektród sa merajú vzhľadom na túto
zákl. elektródu. P. vodíkovej elektródy pod tlakom jednej atmosféry v rozt. s jednotkovou aktivitou
vodíkových iónov je pribliţne v strede medzi krajnými hodnotami ostatných p. Namiesto vodíkovej
elektródy sa v praxi ako indikačná elektróda, kt. potenciál závisí od koncentrácie meraného systému,
sa pri meraní pH a neutralizačných titráciách najčastejšie pouţíva vodíková, chinhydrínová,
antimónová a sklená elektróda, pri zráţacích titráciách sa pouţíva strieborná elektróda pri oxidačnoredukčných titráciách platinová al. zlatá elektróda. Ako porovnávacia elektróda sa najčastejšie pouţíva
kalomelová.
Spojením indikačnej elektródy ponorenej do skúmaného rozt. s porovnávacou elektródou vzniká
galvanický článok, kt. EMN meriame. Pretoţe p. porovnávacej elektródy (Epor. ) je stály a od pomerov
v skúmanom rozt. nezávisí, rozdiel EMN článku (E) a p. porovnávacej elektródy udáva p. indikačnej
elektródy (Eind.): E = E por. – Eind. , čiţe Eind = Epor. –
Na meranie EMN galvanického článku sa pouţíva nepriama metóda (výchylkové prístroje; EMN sa
meria citlivým zrkadlovým galvanometrom, kt. sa zapojí cez známy a dostatočne veľký odpor na
meraný článok); kompenzačná (merané neznáme EMN sa porovnáva so zná-mym EMN; dosiahnutie
úplnej kompenzácie obidvoch proti sebe zapojených EMN sa zisťuje nulovým prístrojom); meranie
EMN elektrónkovými prístrojmi (elektrónkové voltmetre, kt. sa dajú realizovať ako výchylkové prístroje,
príp. ako kompenzačné prístroje; sú to v podstate jednosmerné napäťové zosilňovače). Ak je známa
závislosť p. indikačnej elektródy od pomerov v rozt., moţno určiť potrebné vlastnosti rozt. Ak sa chem.
procesom zmení zloţenie rozt., vplýva to aj na p. indikačnej elektródy, a tým aj na EMN celého článku.
Na tomto sa zakladá meranie PH i potenciometrická titrácia.
Z nájdenej hodnoty EMN sa pH vypočíta al. vyhľadá z tabuliek, diagramov al. sa odčíta pria-mo na
stupnici pH-metra. Napr. ak sa pouţíva chinhydrónová ako indikačná a nasýtená kalo-melová ako
porovnávacia elektróda, po pH = 9 pri 25 °C platí .
0,4551 – E
pH = –––––––––
0,0591
Pri potenciometrickej titrácii indikuje dosiahnutie bodu ekvivalencie zmena potenciálu vhod-nej
indikačnej elektródy, kt. p. závisí od koncentrácie titrovaného iónu al. iónov pridávaného odmerného
rozt., čím sa odlišuje od obyčajnej titrácie farebnými indikátormi.
Ak sa sleduje zmena p. elektródy od objemu pridávaného odmerného rozt., pozoruje sa, ţe zmena p.
prislúchajúca objemovej jednotke odmerného rozt. sa stále zväčšuje a dosahuje max. hodnotu v bode
ekvivalencie. Priebeh titračnej krivky pozostáva z 2 častí, z kt. obidve
predstavujú logaritmickú funkciu. O priebehu krivky rozhodujú vlastnosti
reagujúcich látok, ako aj produktov vznikajúcich pri titrácii a pouţité
rozpúšťadlo. Titračná krivka sa pri meraní vynáša priamo (závislosť: p.–
objem) al. sa vynáša pomer medzi zmenou p. a mnoţstvom prirodného

E V – objem). Bod ekvivalencie moţno stanoviť grafickou výpočtovou metódou
al. priamo vhodnou experimentálnou technikou (titrácia do nulového EMN, derivačná titrácia ap.).
Potenciometrickú titráciu je výhodné pouţívať pri všetkých druhoch titrácie, ak sú rozt. zafarbené, príp.
zakalené, aj keď moţno pouţiť vizuálnu indikáciu, pretoţe výsledky sú presnejšie a
reprodukovanejšie.

Obr. 9. Schéma zariadenia na potenciometrickú titráciu. G – zrkadlový galvanometer; R – reduktor citlivosti; S
– stupnica; M – miešanie rozt. prúdom indiferentného plynu

potentia, ae, f. – [l. potens schopný] moc, sila, schopnosť, potencia.
Potentia coeundi – schopnosť pohlavného styku.
Potentia concipiendi – schopnosť počatia.
Potentia generandi – schopnosť plodenia, rozmnoţovania.
Potentia hydrogenii – pH.
potentialis, e – [l. potens schopný] patenciálny, moţný, uskutočniteľný.
Potentilla anserina L. (Roasaceae) – nátrţník husí (čes. mochna husí). Droga – Herba (potentillae)
anserinae, Radix anserinae/argentinae) obsahuje katechínové triesloviny (do 10 %), flavonoidy
(kvercetín, kvercitrín), tormentol, horčiny, cholín, sliz, org. kys. (vrátane kys. askorbovej) a v podzemku
karboxylové kys., minerálne látky a i. Vlastnosti – adstringens, antidiaroikum, antiflogistikum,
spazmolytikum, digestívum, cholagogum, hemostyptikum. Triesloviny majú protizápalový účinok na
sliznice GIT, obmedzujú kapilárne krvácanie, preto sa droga podáva pri hnačke spojenej s
meteorizmom a bolestivými spazmami.
Na prípravu záparu sa pouţíva 1,5 g (1 kávová lyţička( dorgy na pohár vody; pije sa 2 – 3-krát/d,
Dectoctum sa pripravuje z 1 čajovej lyţičky aţ 1 polievkovej lyţice vňate na 1 pohár vody. Na
vonkajšiu aplikáciu sa pripravuje zápar najmenej z 1 lyţíce na pohár vody. Na potencovanie účinku pri
ţalúdkových a črevných poruchách sa kombinuje s Flos chamomil-lae, Fructus coriandri, Herba
majoranae, Folium melissae, Herba chelidonii. Pri anorexii sa pridáva Herba centauri, Herba millefolii,
Folium melissae, Folium menthae, Herba agrimo-niae, Herba artemisiae; pri anorexii s meteorizmom
Flos chamomillae romanae, Fructus foe-niculi, Fructus anethi, Radix angelicae, Herba serpylli, Radix
calami. Na zvýraznenie chola-gogických účinkov sa predpisuje kombinácia s Folium memnthae,
Cortex fnangulae, Herba marrubii, Herba fumariae, Herba chelidonii, Radix taraxaci, Radix cichorii.
®
Odvodené prípravky – Tct. anserinae, Gynastan .
Potentilla erecta (L.) Räusche (Rosaceae) – syn. P. tormentilla Stockes, nátrţník vzpriamený (čes.
mochna nátrţník). Droga – Radix tormentillae, syn. Radix potentillae erectae, Rhizoma tormenillae,
obsahuje triesloviny (do 20 %), najmä katechnínové, kt. sa hydrolýzou menia na flobafény
(tormentilová červeň) a glukózu; droga ďalej obsahuje glykozid tormentozid, tormentilín, triterpenický
alkohol tormentol, triterpenický glykozid chinovín, org. kys. (napr. elagovú), ţivicu, vosky a stopy silice.
Vlastnosti – adstringens, antidiaroikum, hemostypti-kum, antiseptikum. Pouţíva sa pri črevných
kataroch, gastroeneteridach s hnačkou neifekč-ného pôvodu. Zvonka sa pouţíva pri mokvavých
ekzémoch, zápalových defektoch, ragádach ap. Protizápalový účinok trieslovín sa vyuţíva pri
stomatitíde a faryngitíde (kloktadlo). Lokálna aplikácia sa osvedčila aj pri poškodeniach erozívnymi
látkami.
Odvar sa pripravuje z 0,5 g, pri hnačke aţ z 3 g (1/2 – 10 kávových lyţičiek) drogy na šálku vody, pije
sa 2 – 3-krát/d. Na prípravu Dectoctum Radicis tormentillae sa pouţíva 10 g drogy na 1 ½ pohára

vody a uţíva sa 1 – 2 lyţice niekoľkrát/d. Účinný je výluh z 1 kávovej lyţičky drogy na ½ pohára
studenej vody; po 8 h macerovanie sa výluh zleje a zvyšok drogy sa preleje vriacou vodou. Po 10 min
sa obidva výluhy zlejú a vypijú v priebehu dňa.
Na obklady sa pouţíva odvar z 10 – 20 g drogy na 1 pohár vody. Tct. tormentillae sa podáva v dávke
0,5 – 1 g 2 – 4-krát/d, na kloktanie 10 kv. tct. na 1/4 pohára vody. Na zvýraznenie antidiaroického
účinku sa pridáva Cortex quercus, Lichen islandicus, Fructus myrtilli, Flos chamomillae a i.
Rovnocenná náhradná droga je Radix ratanhiae, analogické účinky má aj Cortex quercus a Radix
bistortae. Nadmerné dávky môţu vyvolať ťaţobu a vracanie (trieslo-viny)
®

Odvodené prípravky – Tct. tormentillae (ČSL 3), Tromentan , Herbadent
®
Herbadent ústna voda.

®

masáţny roztok,

®

Poterate – antiseptikum; chlorečnan draselný KClO3.
Potency Wood – drevo zo brazílskeho stromu Liriosoma ovata Miers, Oleacea (Acanthea virilis
Wehmer, Acanthaceae). Obsahuje aromatickú ţivicu, muirapuamín, lipidy.
potestas, atis, f. – [l. potis schopný] moc, schopnosť, príleţitosť.
potio, on is, f. – [l. potare piť] tekutý liek, dávka tekutého lieku.
potior, potius – [l. potis schopný] schopnejší, vhodnejší, prednejší.
potis, e – [l.] schopný, moţný.
potius – skôr, radšej.
potné žľazy – [glandulae glomiformes, gl. sudoriferae] exokrinné drobné ţliazky rozosiate skoro po
celej koţi. Objavil ich J. E. Purkyně (1835). P. ţ. patria spolu s apokrinnými ţľazami s osobitným
sekrétom, kt. sa vyskytujú len na určitých miestach tela k tzv. klbkovitým ţľazám (glandulae
glomiformes). Sú fylogeneticky mladé.
Glandulae suroriferae (minores) – sú jednoduché, stočené tubulózne ţľazy ekkrinného typu, kt.
vylučujúce svoje produkty bez rozpadu cytoplazmy ţľazových buniek. Ich sekrečnú časť tvoria v
serózne a mucinogénne bunky uloţené v jednej vrstve. Vývod ţliazok (ductus sudorifer), prechádza
cez epidermis ako špirálovite prebiehajúci kanál obklopený pravidelne usporiadanými bunkami
epidermis.
Celkový počet potných ţliaz je > 2,5 miliónov. Najhustejšie sú na dlaňovej strane rúk (~360 aţ
2
2
1000/cm ), na stupajách, v lakťovej jamke je 751/cm a na čele. Najmenej ich je v koţi chrbta, líc,
2
predkolení a na dorzálnej strane ramien; na prsiach je 155 – 250 a v sedacej časti tela 57 na cm .
P. ţ. sa začínajú hlboko uloţeným klbkom tubulov, kt. je opradené myoepitelovými bunkami. Z klbka
pokračuje mierne sprehýbaný vývod, kt. prechádza zámšou k epidermis a potom vývrtkovito stočený
cez epidermis. Ústia p. ţ. sú na koţi viditeľné lupou ako malé bodky. Tam, kde na koţi sú utvorené
papilárne lišty, ústia p. ţ. na vrcholkoch líšt ako lievikovité potné póry, čím je uľahčené roztiekanie
potu po koţi.
Vyústenie p. ţ. na ţivej koţi sa dá ozrejmiť pomocou papierkov namočených do 0,25 % rozt.
dusičnanu strieborného, kt. sa priloţí na chvíľku ku koţi a potom sa vystaví slnečného svetlu. Papierik
sčerná, okrem miest, kt. vylučovali pot.
U človeka k p. ţ. patria:
• Glandulae apocrinae – →apokrinné ţľazy.
• Glandulae sudoriferae axillares – v podpazuší, tvoria klbká zanorené aţ do podkoţného väziva
a opradené myoepiteloidnými bunkami.

• Glandulae ciliares – Mollove ţľazy, ústia do pošiev rias na mihalniciach.
• Glandulae sudoriferae nasales – nachádzajú sa vo vestibulum nasi.
• Glandulae ceruminusae – nachádzajú sa vo vonkajšom zvukovode; zlatoţltý sekrét týchto ţliaz,
ušný maz, obsahuje lipochrómy.
• Glandulae circumanales – vyskytujú sa v zona cutanea recti, aj vyššie v rekte. Tieto ţľazy sú
tubulózne a líšia sa tým od alveolových, tzv. análnych ţliaz, aké sa vyskytujú pri niekt. cicavcoch.
potničky – [miliaria] výsev pologuľovitých puchierov s čírym obsahom pri silnom potení; →miliaria.
Uzavretie vývodu potných ţlaz pri veľkom funkčnom zaťaţení sa prejaví vodo-vými vezikulami veľkosti
špendlíkovej hlavičky uloţenými bezprostredne pod rohovou vrstvou inak nezmenenej koţe. Vznikajú
u pacientov s horúčkami po intenzívnom potení na slnku, u ťaţko fyzicky pracujúcich osôb v horúcom
prostredí, po potných kúrach v saune. Lokalizované sú na trupe, flexorových stranách končatín. Výsev
býva spojený s pocitom mierneho svrbenia al. pálenia.
Dg. – stanovuje sa na základe klin. obrazu. Priebeh môţe ovplyvniť sek. baktériová infekcia, kt. mení
zákl. obraz (impetigo, periporitis staphylogenes ap.).
Th. – spočíva v zabránení ďalšieho potenia a premiestení postihnutých osôb z dusného a vlhkého
prostredia do dobre vetraných priestorov, príp. odchode z trópov. Lokálne sa osved-čujú zásypy a
tekuté púdre, premasťovanie koţe a uvoľnenie uzavretých vývodov. Pri sek. infekcii antibiotiká. V
prevencii sa odporúča ľahký odev zabezpečujúci dobré odvetrávanie koţe, zabránenie mechanickému
dráţdeniu koţe a jej styku s inými iritanciami.
Biele potničky – miliaria alba, mliečne skalené pri odlupovaní a macerácii epitelových buniek.
Červené potničky – miliaria rubra syn. lichen tropicus, tepelný raš, majú červený zápalový lem v okolí
vývodu potnej ţľazy. Oklúzia vývodov potných ţliaz býva následkom dlhodobej macerácie povrchu
epidermis a uzáver vývodu potnej ţľazy v jeho intraepidermovej časti; stena vývodu obvykle praská a
utvára sa intraepidermový puchierik so zápalovou reakciou v okolí. Pot preniká do epidermis, vyvoláva
mnohopočetné, uniformné, drobné, začervenené, intenzvíne svrbiace erytematózne papulovezikuly, a
to na tých miestach tela, kt. sú vystavené mechanickému dráţdeniu odevom, a na flexorových
plochách končatín. Môţu sa utvoriť aj pod okluzívnymi obväzmi. Závaţnosť stavu kolíše s tepelnou
záťaţou. U detí je najčastejšie postihnutý krk, ingvíny a axily.
Hlboké potničky – miliaria profunda seu mamillaria, vyskytuje sa v horúcom vlhkom podnebí,
v trópoch, obvykle ako následok opakovaných atakov miliaria rubra. Uzáver a ruptúra vývodov
potných ţliaz vznikajú v miestach dermo-epidermového spojenia. Prejavuje sa bledými, tuhými
papulkami, kt. vznikajú prevaţne na trupe a končatinách. Eflorescencie sú takmer asymptomatické a
môţu sa ľahko prehliadnuť. M. p. môţe podmieňovať intoleranciu tepla, napr. tropickú anhidrotickú
asténiu.
potomania, ae, f. – [g. potos pitie + g. maniá vášeň] potománia, chorobná túţba po pití, závislosť od
alkoholu.
potosina – sisal, Agave sisalana Perrine, Amaryllidaceae. Rastlina amer. prérií, hojná je najmä v
mexických štátoch Yucatan a Chiapas. Obsahuje marihuanu, saúpogeníny ako heko-genín a
tigogenín. Pripravuje sa z nej šťava, sisalové laná, intermediát steroidov a voskov. Prach dráţdi
dýchacie cesty.
potreba – nevyhnutnosť organizmu dačo získať al. dačoho sa zbaviť. P. je stav organizmu, kt.
znamená porušenie vnútornej rovnováhy al. nedostatok vo vonkajších vzťahoch osobnosti; op. je stav
rovnováhy, neprítomnosť aktuálnej potreby (→homeostáza). Komplementárnym pojmom k p. sú

→hodnoty, kt. výberom sa môţu p. uspokojovať, kým systém p. vo vývoji ľudstva sa podstatne
nemení, hodnoty sú premenlivé.
Základné potreby (Maslow) – zahrňujú zákl. ľudské fyziol. p., ako je potrava, voda, neprítomnosť
bolesti a zákl. psychol. p. ako je pocit bezpečia, lásky, sebaúcty; aţ po ich naplnení prichádzajú do
úvahy p. vyššie, tzv. metapotreby (spravodlivosti, krásy, poriadku, cti a seba-aktualizácie).
Pottengerov príznak I a II – [Pottenger, Francis Marion, 1869 – 1961, amer. lekár] →prí-znaky.
Potterov obrat – [Potter, Irwing W., 1868 – 1956, amer. pôrodník] podalická verzia pri naliehaní
hlavičky, keď je cervix úplne obliterovaný a dilatovaný.
Potterovej syndróm I a II →syndrómy.
Pottov syndróm →syndrómy.
potus, us, m. – [l. potare piť] pitie, nápoj.
®

Pounce (FMC) – ektoparaziticídum; permetrín.
pound – 1. angl. jednotka meny, syn. libra; 2. angl. jednotka hmotnosti (1 p. = 0,454 kg, lekárnicky p.
= 373,242 g).
povaha – hovor. súbor citových a snahových vlastností, charakter; →osobnosť.
®

Povan (Parke, Davis) – anthelmintikum; pyrvíniumpamoát.
®

Povanyl – anthelmintikum; pyrvíniumpamoát.
povera – viera v nedokázateľnú súvislosť medzi javmi a ich vplyvom na budúce konanie. Ide o
tvrdenie, vzorec správania al. konania, kt. sa nezlučuje s vedeckým prístupom, všetko, v čom sa ráta
so zásahom nadprirodzených síl vrátane náboţenských. Za druh p. pokladá J. von Negelein (1931)
náboţenské p. Lehmann odlišuje p. nielen od vedy, ale aj od náboţen-stva. Zahrňuje pod pojem p. to,
čo nemá oprávnenie v určitom náboţenstve al. čo je v danom čase v rozpore s vedeckým poňatím
prírody. Systémom p. je podľa neho okultizmus. P. sa chápe ako vedecky nedokázateľná viera. Sem
patrí preexponovaný strach pred zlými duchmi a bohmi (g. dasidaimonia, l. superstitio), nedokázateľná
viera. V nem. sa rozoznáva Aber-glaube (p.) a Überglaube (nadviera, nadnesená viera). Nie je však
jasné, kde viera prestáva byť rozumná a stáva sa p.
Libertinizmus označuje za p. vieru prírodných národov; hovorí o ,,nekultúrnej primitívnosti“ ako ţivnej
pôde p.
Katolícka viera pokladá za p. všetko, čo nie je v súlade s jej vlastnou vierou, pričom však prijímala
napr. vieru v strigy (bolo kacírstvom neveriť v strigy), vieru v moc pozostatkov svätých. P. sa pôvodne
spájala s pohanstvom a kacírmi a neverectvom.
Osobitným druhom niekedy spoločensky nebezpečných p. tvoria niekt. systémy →paramedi-cíny.
Viera v ,,zázračných liečiteľov“ a ,,zázračné liečebné prostriedky“ sa spája so šarlatán-stvom, ale aj s
náboţenským presvedčením (→zázrak). To však neodlišuje tento druh p. od alternatívnej med. P. sa
podľa Pertolda (1956) vyvíja z extrapolácie náboţenskej viery moti-vovanej potrebami praxe,
presahujúcimi oficiálne náboţenstvo.
Spektrum ľudových p. i reakcií na určité poverčivé predstavy a fantázia je veľmi pestrá, od nutkavých
úkonov spojených s charakteristickým magickým myslením cez ,,podkovu pre šťastie“ a ,,mačku cez
cestu“ aţ po pouţívanie rôznych ,,čarovných prostriedkov“ na najrôz-nejšie účely. P. moţno chápať
ako úpadkovú, degenerovanú formu náboţenstva, aj keď mnohé p. nemajú náboţenský pôvod
(Pertold). Sú napr. pracovné p. (rastliny sa majú sadiť len v čase pribúdajúceho mesiaca ap.).

Podľa Zwerenca (1956) je p. ,,kusom zaostalého vedomia“ a má svoje korene v kultových formách a
magickom myslení Babyloncov, Egypťanov a Grékov spojenom s túţbou po šťastí, zdraví (amulety a
talizmany), je ,,ideológiou útechy“, kt. formy oţívajú najmä v podmien-kach biedy, vojen a neistôt.
Okrem surogátnej nádeje je silným motívom strach. V súčasnosti je tieţ rozšírená viera v moţnosti
predvídania osudu z postavenia hviezd, čiar na dlani, z ka-riet a kryštálov, existenciu duchov. Ľudia sa
beţne vo chvíli obáv, úzkosti, neistoty z bu-dúcnosti uchyľujú k p., kt. majú niekedy podobu nutkavého
správania (vykročiť cez prah pravou nohou, drţanie palca, ušnice, siahať na kominára, nevracať sa po
zabudnuté veci ap.) a funkciu akejsi ,,poistky“; zároveň sú pripustením určitej bezmocnosti
racionálnemu správa-niu.
povidón – polyméry 1-etenyl-2-pyrolidinónu; polyvinylpyrolidón; polyvidón P.V.P. Rozt. známe pod
®
názvom Haemodyn . Komerčne sa dodávajú rozt. s priemernou Mr 10 000 aţ 700 000. Pripravujú sa
Reppeho metódiou. Pomocná látka, kt. sa popuţíva vo farm. ako diospergens na prípravu suspenzií
®
®
®
®
®
®
®
®
(RP 143 , Kollidon , Peregal ST , Periston , Plasdone , Plasmosan , Protagent , Subtosan ,
®
Vinisil ).
Povidón
Povidón-jod – jodofor, homopolymér s 1-etenyl-2-pyrolidinónu; je to ţltohnedý amorfný prášok
®
®
slabého charakteristického zápachu. Pouţíva sa ako miestne antiseptikum (PVP-1 , Betadine ,
®
®
®
®
®
®
®
®
Etaisodona , Branol , Braunosan H , Disadine D.P. , Disphex , Eto-Dine , Inadine , Isodine ,
®
®
®
Proviodine , Traumasept , Videne ).
povinná mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov – p. m., zákonom uloţená povinnosť zachovávať
mlčanlivosť o všetkých údajoch týkajúcich sa zdrav. stavu pacienta a i. skutoč-nostiach súvisiacich so
zdrav. stavom.
Inštitút p. m. upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti, zdrav.
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niekt. záko-nov v § 80
ods. 2.
Podľa § 27 zákona 578/2004 Z. z. ide o pracovníkov, kt. vykonávajú povolanie lekára, zub-ného
lekára, farmaceuta, sestry, pôrodnej asistentky, technika laborat. med., med.-technického laboranta,
zdrav. laboranta,farm. laboranta, verejného zdravotníka, rádiologického asistenta, zdra. záchranára,
dentálnej hygieničky, asistenta hygieny a epidemilógie, asistenta výţivy, maséra, sanitára, zdrav.
asistenta, optometristu, zubného technika, očného potika, ortopedic-kého technika a elektrotechnika,
fyzioterapeuta, logopéda, psychológa, liečebného pedagóga, biológa, fyzika, genetika a chemika)
Obsahom p. m. sú: 1. osobné údaje pacienta; 2. anamnestické údaje; 3. priebeh ochorenia; 4.
vykonávané dg. a th. výkony, ich výsledky; 5. údaje, kt. pacient al. jeho zákonný zástupca oznámi
lekárovi; 6. výsledky pitvy.
P. m. môţe zdrav. pracovníka zbaviť len osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú (pacient al. jeho zákonný
zástupca). Zbavenie p. m. sa môţe uskutočniť na základe určitého konania, kt. nepripúšťa iné
vysvetlenie – konkludentnou formou (zbavenie p. m. mlčky, napr. prikývnutím hlavou), ústne al.
najvhodnejšie písomne. Po smrti pacienta je lekár naďalej viazaný p. m., pričom nik z pozostalých nie
je oprávnený lekára tejto mlčanlivosti zbaviť. Môţe ho však zbaviť orgán príslušný na vydanie
povolenia, a to na ţiadosť orgánov činných v trestom konaní a súdov (a to aj proti vôli pacienta a
počas jeho ţivota).
P. m. sa neporuší informovaním zdrav. pracovníkov v rozsahu, kt. potrebuje na poskytnutie zdrav.
starostlivosti (týka sa to aj pracovníkov profesných zdrav. komôr). P. m. sa neporuší ani poskutnytím

údajov o pacientovi ďalším zdrav. pracovníkom, kt. sa zúčastňujú na poskytovaní zdrav. starostlivosti.
Na p. m. pamätá aj Etický kodex zdrav. pracovníka, kt. je ako príloha č. 4 súčasťou zákona č.
578/2004 Z. z.
Zderav. pracovníci nesmú poskytovať zdrav. starostlivosť za prítomnopsti osoby, kt. nie je zdrav.
pracovníkom. Výnimkou sú: 1. osoby, kt. umoţňuje prvú pomoc; 2. osoby, kt. sa v zdrav. zariadení
vzdelávajú; 3. osoby, s kt. prítomnosťou pacient súhlasí; 4. osoba, kt. u le-kára pracuje.
Podľa § 99 ods. 2 Trestného poriadku je mlčanlivosť zdrav. pracovníkov dôvodom na odmietnutie
svedeckej výpovede v trestnom konaní. Svedok nesmie byť vypočúvaný ani vtedy, keby svojou
výpoveďou porušil štátom uloţenú p. m. al. p. m. uloţenú mu podľa medzinárodnej zmluvy, okrem
prípadu, ţe bol od tejto povinnosti príslušným orgánom al. tým, v kt. záujme túto povinnosť má,
oslobodený.
povinnosť – morálna kategória; nevyhnutnosť konať podľa určitej etickej normy; →morálka.
povlak na jazyku – fuligo linguae; →lingua. Zubný p. →odontoplakia.
povrchová aktivita – schopnosť povrchovo aktívnych látok (tenzidov) zniţovať →povrchové napätie
kvapalín al. napätie na rozhraní plynných a kvapalných al. tuhých látok. Pri rozpustení povrchovo
aktívnej látky sa hromadia jej molekuly na povrchu pre menšie príťaţlivé sily medzi nimi a molekulami
rozpúšťadla, ako sú vzájomne príťaţlivé sily medzi molekulami rozpúšťadla (→adsorpcia). Tým sa
zvýši jej koncentrácia v povrchovej vrstve oproti koncentrácii vnútri kvapaliny a klesne povrchové
napätie (pozit. adsorpcia). Keď sú príťaţlivé sily medzi molekulami rozpúšťadla a rozpustenej látky
väčšie ako medzi samými molekula-mi, sú rozpustené látky vťahované do vnútra rozt. a v povrchovej
vrstve je ich koncentrácia menšia ako vnútri (povrchovo neaktívne látky). Povrchové napätie vzrastie,
al. sa nemení (negat. adsorpcia). Na fázových rozhraniach plyn–rozt., kvapalina–rozt., olej–voda sa v
rozt. adsorbujú látky, kt. sú povrchovo aktívne. P. a. súvisí s polaritou molekúl. Povrchovo aktívne sú
bipolárne molekuly, kt. majú hydrofilnú i hydrofóbnu skupinu (karboxylové kys., alkoholy, mydlá ap.).
Keď sa bude povrchovo aktívna látka adsorbovať v rozhraní 2 nemiešajúcich sa kvapalín (voda–
benzén), bude vyrovnávať rozdiel v polarite obidvoch kvapalín, ak jej vlastná hodnota polarity bude
medzi hodnotami polarít obidvoch stýkajúcich sa kvapalín (emulgáto-ry). V med. sa vyuţívajú najmä
adsorpčné vlastnosti ţivočíšneho uhlia (→carbo animalis).
povrchové napätie – g – sila pôsobiaca kolmo na dĺţkovú jednotku v povrchu kvapaliny, kt. bráni
zväčšovať povrch. P. n. je kapilárna konštanta, kt. hodnotu určuje sila F pôsobiaca v po-vrchovej
vrstve kvapaliny kolmo na dĺţku l. Je vyjadrením snahy kvapalín zmenšiť svoj povrch na minimum v
dôsledku existencie medzimolekulových síl. P. n. pôsobí rovnobeţne s povrchom a kolmo na
rozhranie, kt. povrch obmedzuje. Má rozmer sily na jednotku dĺţky F
F
-1

g = –– [N.m ]
l
–1

Jednotkou p. n. je newton na meter (N m ). Príčinou p. n. je vzájomné priťahovanie molekúl
kvapaliny; molekuly na hladine nie sú obklopené zo všetkých strán rovnakými molekulami, a preto sily
na ne pôsobiace nie sú vyváţené. Molekuly sú z povrchu vťahované do vnútra kvapaliny, kt. sa v
dôsledku toho usilujú zaujať najmenší moţný povrch pre daný objem (guľovitý tvar kvapiek). P. n. je
príčinou kapilárnej elevácie al. depresie a utvorenia menisku na povrchu kvapaliny. Práca, kt. treba
pôsobiť proti p. n., aby sa zväčšil povrch kvapaliny o plošnú jednotku, je povrchová energia s. Jej
–2
jednotkou je joule na štvrocový meter (J m ) a číselná hodnota sa rovná číselnej hodnote p. n. P. n.
závisí od teploty a od toho s akým plynom (al. kvapalinou, či tuhou látkou) je kvapalina v styku.

Najčastejšie sa meria pri styku so vzduchom. Príklady p. n. (pri 20 °C): voda 72.10
–3
–1
–3
–1
23.10 N m , glycerol 63.10 N m .

–3

–1

N m , acetón

Poxviridae – poxvírusy, čeľaď najväčších a najkomplexnejších DNA-vírusov stavovcov. Virión
obsahuje 2 lineárne komplementárne vlákna DNA a transkriptázu, kt. realizuje prepis vírusového
genómu do mRNA. Vírusová DNA je obalená niekoľkými vrstvami proteínov. Na rozdiel od ostatných
DNA-vírusov prebieha replikácia v cytoplazme. Prirodzené infekci ľudí vyvoláva vírus →varioly a
→molluscum contagiosum. Príleţitostne sa môţe človek infikovať aj niekt. zvieracími P., napr.
vírusom Orf, papulárnej stomatitídy, opičích al. kravských kiahní.
Tvar viriónov pripomína väčšinou tehlu so zaoblenými rohmi s Ø 200 – 300 × 100 – 260 nm
s nepravidelne usporiadaním povrchových fibrilárnych štruktúr. Parapoxviridae majú oválny tvar, sú
väčšie (226 – 300 × 140 – 170 nm), fibrily obtáčajú virión v paralelnom usporiadaní.
Povrchové fibrilárne štruktúry tvoria vonkajší plášť viriónov hrubý 20 – 30 nm. Obsahuje fosfolipidy,
cholesterol a proteín. Centrálne uloţený nukleoid (dreň viriónu) obsahuje lineárnu dvojvláknovú DNA s
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Mr 130 – 240.10 a proteín (NP antigén). Dreň má dvojitý proteínový obal zloţený z cylindrických
subjednotiek. Medzi obalom drene a fibrilárnym plášťom viriónu sú laterálne telieska, taktieţ
proteínovvej povahy.
Častice sú veľmi rezistentné voči fyz. a chem. vplyvom. Odolávajú vyschnutiu, v zaschnutých krustách
vydrţia niekoľko mes. Sú necitlivé voči fenolom, krezolom a ich zlúč. Oxidačné dezinfekčné
prostriedky ich ničia. Vírusy rodu Orthopoxvirus sú rezistentné voči éteru. Parapoxvírusy sa čiastočne
inaktivujú niekt. tukovými rozpúšťadlami, napr. chloroformom.
K P. patrí mnoho vírusov s komplexnou štruktúrou viriónu a spoločným NP antigénom, kt.
prirodzenými hostiteľmi sú rôzne stavovce al. hmyz. P. stavovcov sa delia podľa vzájomnej antigénnej
príbuznosti na 6 rodov: Orthopoxviris, Parapoxvirus, Avipoxvirus, Capripoxvirus, Leporipoxvirus a
Suipoxvirus.
Do rodu Orthopoxvirus patrí vírus opičích a kravských kiahní. Vírus opičích kiahní môţe u človeka
vyvolať ľahké ochorenie, lokálne al. diseminované lézie pokoţky, vírus kravských kiahní vezikuly na
rukách, ramenách, príp. v tvári (najčastejšie u dojičov kráv).
Rod Parapoxvirus zahrňuje vírus paravakcínie, papulárnej stomatitídy a Orf. Vírus paravak-cínie
vyvoláva tmavočervené, hyperplastické papuly na vemeni kráv, u človeka ,,uzol dojičov“
červenofialové hrbole na rukocáh a predlaktiach, dosahujú priemer niekoľkých cm. Ochorenie trvá ~ 6
týţd a končí sa spontánnou regresiou uzlov. Vírus papulárnej stomatitídy zapríčiňuje ulcerózne lézie v
ústnej dutine dobytka; u ľudí môţe vyvolať lízie nba rukách podobné uzlom dojičov. Vírus Orf je
pôvodcom kiahňových lézií okolo očí, nozdier, pyskov a na nohách oviec a kôz; u človeka môţe
zapríčiniť lézie v mieste vniknutia infekcie (odreniny) začervenanie a pustulu, kt. zanecháva jazvu;
prítomná býva horúčka a regionálna lymfadeno-patia.
K P. nezaradeným do rodov patria arbovírusy prenášané moskytmi – virus YABA, pôvodca
histiocytómov opíc, príp. ľudí a vírus Tanapox vyvoláva papuly na koţi opíc, kt. sú rezervoárom
infekcie, u človeka môţu zapríčiniť febrilné ochorenie s ojedinelými papulami na nekrytej časti tela.
®

Poyamin (Fellows-Testagar) – kyanokobalamín.
pozadie detektora rádioaktivity – impulzy zaznamenané detektorom pri pracovnom napätí za
jednotku času, napriek tomu, ţe v blízkosti detektora nie je zdroj rádioaktívneho ţiarenia, vyvolané
kozmickým ţiarením, ţiarením z materiálov okolia a materiálov, z ktorých je zhoto-vený detektor.
pozadie počítača (Np) – počet impulzov času, ktoré počítač registruje pri pracovnom napätí aj bez
prítomnosti rádioaktívneho preparátu. Je podmienené kozmickým ţiarením a ţiarením z okolitých
materiálov.

pozícia – 1. poloha; 2. postavenie, pomery, okolnosti, v kt. sa niekto (niečo) nachádza.
pozičný – týkajúci sa pozície; polohový.
pozistor – elekt. druh objemového odporníka s výrazným kladným teplotným koeficientom odporu.
pozitex – latex, kt. kaučukové častice majú kladný elekt. náboj.
pozitív – 1. fotografický obraz, kt. vznikne vyvolaním exponovaného materiálu z negatívnu (op.
negatív); 2. gram. prvý stupeň prídavných mien a prísloviek.
pozitívita – [positivitas] pozitívnosť, prítomnosť.
pozitivizmus – [positivismus] filozof. smer, kt. všetko poznanie pochádza zo skúsenosti, pričom sa
obmedzuje al. aj zavrhuje vedecký prístup k poznaniu objektívnej reality. Termín p. zaviedol v 19. stor.
August Comte (1798 – 1857). P. charakterizuje presvedčenie, ţe sa nemoţno dostať za hranice sveta
daného pozorovaním, takţe poznateľnosť sveta je daná hranicami vedy. Vychádza z angl. empiristov
a F. Bacona, H. Spencera a J. S. Millera Jeho pokračovaním je operacionalizmus a behaviorizmus.
Podobne ako empirizmus pridrţiava sa p. skúsenosti – berie do úvahy len to, čo je pozit., čo
získavame zmyslovým poznaním.Na rozdiel od negatívneho pozitívne je to, čo je dané, čo jestvuje,
navyše uţitočné a zmysluplné, ale aj to čo môţeme nesporne, jednoznačne určiť ako isté. Od
empirizmu sa však líši tým, ţe striktne odmieta metafyziku Filozofia, kt. je odtrhnutá, nezávislá od
exaktných vied, nemá podľa p. právo na existenciu. Tento postoj znamená likvidáciu filozofie. Filozof
má potlačiť túţbu pátrať po príčinách a ak vybudoval učenie na základe dostatočného počtu
pozorovaní, má sa s tým uspokojiť (D. Hume. Úvahy o ľudskom rozume).
Veda postupuje od myslenia, kt. vychádza z fantácie, k vedeckému mysleniu. Vývin prebieha v 3
štádiách:
1. Teologické (fiktívne) štádium – vysvetľuje prírodné procesy pomocou nadprirodzených síl. Siaha od
animizmu (viera, ţe všetky veci sú oduševnené), cez vieru v bohov aţ po monoteizmus klasických
svetových náboţenstiev.
2. Metafyzické (abstraktné) štádium – Boha vystriedali abstraktné, logické princípy; ide o istý druh
teológie, kt. postupne vyvracajú zjednodušenia odhaľujúce jej tajomstvá. Človek má dve moţnosti:
buď sa bude pokúšať o márnu reštauráciu teologického štádia, aby učinil zadosť poţiadavkam
poriadku, al. je nútený zaujať čisto negat. postoj a vymaniť sa zo stiesňujúcej nadvlády teológie.
3. Pozitívne (reálne) štádiom – odstraňuje všetko metafyzické. Vysvetľovanie sa uţ neodvolá-va na
nezmáme faktory, ale opisuje empiricky pozorovateľné súvislosti a vzťahy, previdelné a zákonité
väzby javov. Jediným absolútnym podľa Comta je, ţe nejestvuje nič absolútne.
Namiesto nedosiahnuteľného určenia najvlastnejších príčin, tajomstva ich vzniku sa p. sústre-ďuje na
jednoduché skúmanie zákonov, t. j. stálych vzťahov medzi pozorovanými javmi.
Veda slúţi praktickým cieľom. Má predvídať priebeh javov, aby ich mohla ovplyvňovať. Empirizmu
vyčíta Comte neplodné zhromaţďovanie faktov bez súvislostí.
Podľa stupňa zloţitosti a ubúdajúcej abstraktnosti a všeobecnosti sa dá zostaviť hierarchia vied: kaţdá
nasledujúca veda nadväzuje na predchádzajúcu tým, ţe sa opiera o jej zákonitosti, ale zároveň má aj
svoje vlastné zákony, takţe sa nedá previesť bez zvyšku na zákl. vedu. Poriadok u Comta súvisí s
ideou hierarchie, so systémom prísnej podriadenosti časti celku, zvláštneho všeobecnému. Tento
poriadok je výsledkom pokroku. Naopak u Descarta je idea poriadku výsledkom analýzy a syntézy,
výsledkom, kt. dosahujeme intelektuálnou aktivitou. Na najvyššom stupni v hierarchii vied stojí
matematika ako najistejšia a najvšeobecnejšia veda, za ňou nasleduje astronómia, fyzika, chémia,
biológia a sociológia.

V 20. stor. p. oţíva v podobe novopozitivizmu al. logického p., kt. sa zaoberá o. i. kritikou vedeckého
jazyka a vedeckého poznania vôbec (Viedenský krúţok v 1. pol. 20. stor. – Carnap, O. Neurath, H.
Reichenbach) a i.).
Pozitivizmus morálky – smer v etike, kt. uznáva síce mravnú záväznosť, ale zdôvodňuje ju nie z
dajakej vnútornej hodnosti prikázaného konania, ale čisto z jedného vonkajšieho princípu, totiţ z
poslušnosti voči prikazujúcej autorite.
+

pozitrón – e – elementárna častica, kt. predstavuje antičasticou negatrónu (elektrónu). Hmotnosť p.
a negatrónu je rovnaká, aj náboj p. je rovnako veľký, ale má opačné znamienko, spin je ½. Magnetický
moment p. sa rovná pribliţne 1 Bohrovmu magnetónu. P. vzniká pri pozitrónovom rozpade jadier, pri
rozpade nestálych elementárnych častíc a pri tvorbe elektró-nového páru. P. môţe voľne trvale
existovať iba vo vákuu, v látke prebieha anihilácia p. s ne-gatrónom za vzniku ţiarenia g.
poznanie – viac-menej úplné a presné obrazy odráţaného sveta vo →vedomí; sprostredkuje ho
vnímanie, pamäť, →myslenie a emócie. Marxizmus pokladá p. za prvý stupeň poznanie
uskutočňované v neţivej prírode (oteplenie studeného kameňa v teplej miestnosti), vyšším stupňom je
dráţdivosť (pohyb prvoka) a najvyšším v CNS a VNČ (činnosť mozgu).
Vzťahy medzi subjektom a objektom, myslením a svetom sú predmetom kognitívnych teórií,
epistemiológie. Tieto teórie sa dajú rozdeliť na teórie zamerané na spôsob organizácie pamäti, t. j. ako
pomocou organizovaných štruktúr dávame zmysel podnetom z prostredia. Iné skúma-jú interakcie
medzi poznávaním a dynamickými silami, čo má za následok zmenu správania. Kognitívne teórie
vysvetľujú, ako človek vníma svet, ako organizuje tieto percepcie a kedy a ako ich menia, resp. ako sa
udrţujú konzistentnými. Človek má potrebu chápať seba samého ako celistvú bytosť (osobnosť), kt.
má koherenciu správania a myslenia, čo vyplýva z jeho výchovy, nácviku sociálnych rol, ako aj od
ţivotných situácií, kt. formovali osobnosť a líšia sa od kultúry ku kultúre. Patrí sme Heiderova teória
rovnováhy a Festingerova teória dizonancia. Heider (1958) vychádza zo vzťahov medzi sebou samým
a inými ľuďmi, resp. objektmi al. udalosťami, kt. formujú postoje jedinca voči svetu. Hovorí o dvoch
vzťahoch, t. j. sentimente a jednote, kt. môţu byť pozit. al. negat. Vzťah sentimentu zhruba zodpovedá
vzťa-hu mať rád, sympatii. Vzťah jednoty je príbuzný Gestaltu: časti celku, napr. členovia rodiny sa
chápu ako jednotka, osoba a jej činnosť patrí k sebe. Podľa Heidera sa jedinec snaţí udrţo-vať si
stabilitu rovnováhy. Nerovnováha vyvoláva tenziu a tá hľadanie rovnováhy. Podľa Festingerovej teórie
veľkosť dizonancie je priamo úmerná počtu a významu inkonzistentných kognícií jedinca a nepriamo
úmerná počtu a významu konzistentných kognícií.
Bezprostredné poznanie je p., kt. sa uberá cestou intuície, gnózie, extázy, zrenia, zjavenia al. veštenia; je to op. p. rozumového, logického, sprostredkovaného.
Zmyslové poznanie je výsledkom bezprostredného pôsobenia podnetu na zmyslové orgány, kt.
prostredníctvom vnemov celostných zmyslových obrazov predmetov poskytujú zákl. materiál na
zovšeobecňovanie, myslenie; je op. racionálneho, logického, diskurzívneho p.
poznatok – spracovaná informácia. P. je relat. vydeliteľná, príp. samostatná súčasť →pozna-nia, kt.
sa môţe vzťahovať na vonkajší svet a jeho časti, ako aj na vnútorný stav (psychiku) poznávajúceho
subjektu. Empirický p. sa získava skúsenosťou a formuluje sa v opisných, resp. observačných
termínoch, teoretický p. sa získava vyvodzovaním (a i. teoretickými postupmi) uţ z formulovanej
teórie, kt. obyčajne smeruje k rozvoju teórie.
pozornosť – zameranosť a sústredenosť duševnej činnosti na určitý objekt al. dej (napr. počúvanie
na rodiel od jednoduchého vnímania zvukov). Pozornosť je zameranie →vedomia nielen na vnímaný,
ale aj myslený konkrétny obsah. Ide o aktívnu upriamenosť na určitú vec al. predmet. Pozornosť sa
nesústreďuje na jednu vec, ale zároveň, hoci v menšej miere, na niekoľko vecí al. procesov, kt.
prebiehajú súčasne.

Základom p. je orientačný reflex, úlohu majú nápadnosť, neočakávanosť, novosť vnímaného,
prostedia i postoj. záujem, očakávanie, únava jedinca a i. P. charakterizuje trvalosť, pruţnosť,
intenzita a rozsah (u človeka jedným pohľadom poznať 6 – 20 predmetov rovnakého druhu).
P. môţe byť: 1. aktívna (úmyselná, vôľovo zameraná na určitý jav bez ohľadu na vonkajšie podnety);
2. pasívna (mimovôľová, spontánne zameraná na nejaký jav vplyvom rôznych dojmov, bez nášho
chcenia); 3. protivôľová (zameraná na určité predstavy, myšlienky ap. v rozpore s naším chcením).
K vlastnostiam p. patrí: 1. kapacita (tzv. úţina v., rozsah, daný mnoţstva vnemov, kt. je schopný
jedinec pozorovať; dá sa merať pomocou tachistoskopu podľa Bourdona); 2. tenacita (vytrvanie,
schopnosť zaoberať sa dlhší čas tým istým predmetom; súvisí so záujmamui a na rozdiel od
roztrţitosti umoţňuje obrátiť pozornosť iným smerom aj bez újmy na vigilite); 3. koncentrácia
(sústredenosť, schopnosť zamerať sa aktívne na určitú činnosť a vylúčiť všetko ostatné, čo s touto
činnosťou nesúvisí); 4. vigilita (bdelosť, čulosť, schopnosť aktívne zamerať a koncentrovať p., ale aj
prenášať ju podľa potreby z jedného predmetu na druhý); 5. iritabilita (dráţdivosť, schopnosť ľahko
vzbudiť záujmem o predmet, pohyblivosť pozornosti, keď sa prenáša z jednej činnosti na inú; patrí k
vigilite); 6. selektivita (výberovosť, schopnosť vybrať si z mnoţstva predmetov, predstáv, javov a
myšlienopk iba tie, na kt. sa chceme zamerať); 7. distribúcia (rozdeľovanie p., schopnosť odrazu
sledovať 2 a viac javov, rozloţiť pozornosť na niekoľko objektov odrazu, napr. počúvať hudbu a
zároveň riešiť mat. úlohu; nie je rozhodnuté, či nejde len o striedavé prechádzanie z jedného
predmetu na druhý); 8. oscilácia (kolísanie, striedanie ochabnutia p. s opätovným zvýšením záujmu,
najmä pri dlhšícom sledovaní nezaujímavých javov al. predmetov; dá sa sledovať pomocou
Schrödero-vých plastických stupňov, kt. vidíme po dlhšom pozorovaní raz, akoby boli kreslené zdola,
raz zhora, príp. pomocou Rubinových reverzibilných figúr, kt. zobrazujú profily 2 tvárí; priestor medzi
čiernymi profilmi má tvar kalicha, pri pozorovaní vidíme striedavo profily a kalich); 9. stabilita (stálosť,
opak oscilácie, schopnosť upierať pozornosť s rovnakou inteniztou na ten istý priedmet al. jav).
Zmeny p. zahrňujú roztrţitosť, rozptýlenosť a paraprosexia. Roztržitosť je nedostatočná distribúcia
pozornosti, vigilita a zároveň príliš veľká tenacita; jedinec sa dlho intenzívne upriamuje na určitú vec,
takţe si neuvedomuje ani najbeţnejšie ţivotné potreby, príkladom je ,,profesorská roztrţitosť“).
Rozptýlenosť je porucha koncentrácie a tenacity: pacient nevie pozornosť ani na nič zamerať, ani nie
je schopný udrţať niečo v zreteli; vyskytuje sa napr. u vyčerpaných ľudí, pri mánii, zastretom vedomí
ap. Paraprosexia sa vyskytuje ptri veľkom duševnom napätí, napr. u športovcov, pri očakávaní signálu
na štart: štartujúci vníma signál ešte skôr, ako zaznie, al. reaguje oneskorene, al. signál úplne
prepočuje.
K patol. zmenám pozornosti patrí hyperprosexia a hypoprosexia. Hyperprosexia je zvýšená pozornosť,
upretá na nejaký predmet, myšlienku, jav atď., a to na újmu distribúcie, selektivity a vigility. Vyskytuje
sa pri neurózach, najmä hypochondrickej. Pacienti koncentrujú pozor-nosť na subjektívne ťaţkosti a
rozmanité vegetatívne prejavy. Pozornosť je tu prekáţkou automatických, resp. naučených pohybov a
narúša zauţívané automatizmy. Tým sa zhoršuje stav pacienta a vzniká začarovaný kruh.
Hypoprosexia je zníţená pozornosť, oslabená vo všetkých svojich zloţkách, trpí najmä koncentrácia,
kapacita, tenacita, stabilita a vigilita. Pri schizofrénii býva zníţená koncentrácia a tenacita pozornosti.
Pasívna p. – nezávisí od úmyslu človeka, najčastejšie vyvolaná náhlosťou, novosťou, kon-trastnosťou
podnetu, jeho umiestením v zornom poli a i.
Protivôľová p. – trvá aj napriek snahe opúštať p.; →obsesia, perseverácia.
P. zámerná (aktívna) – vedomé, úmyselne zameraná p. s cieľom vyriešiť úlohu, dosiahnuť vytýčený
cieľ.
pozorovanie – najzákl. metóda zberu informácií empirických vied a vedeckej práce vôbec, prim.
zameraná na získavanie kvalit. al. kvantit. údajov. V klin. med. p. umoţňuje nielen dg., dfdg., ale aj

sledovanie dynamiky chorobného procesu a účinnosti th. P. epistemologicky súvisí so zmyslovým
poznaním, metodicky s empirickou testovateľnosťou.
Vedecké pozorovanie na rozdiel od beţného p. charakterizuje cieľavedomosť, organizovanosť
a zameranosť na určitú teoreticky podloţenú problematiku. S ohľadom na prostriedky, spôsob a ciele
p. sa rozoznáva bezprostredné (priame) p. zaloţené len na zmyslovom vnímaní pozorovateľa, kt. je v
priamom styku s predmetom p. (fyzikálne vyšetrenie) a sprostredkované (nepriame) p., kt. vyuţíva
rôzne nástroje, technické prostriedky, registračné prístroje.
Z metodologického hľadiska sa rozoznáva kvalit.a kvantit. metódy. Kvalit. dôkaz (identifiká-cia) je
určenie vlastnosti (znaku), kt. pripúšťa len 2 moţnosti (alternatívny, binárny znak), napr. pohlavie
(muţ/ţena), kt. sa vyjadruje 2 číslicami, najčastejšie 0 a 1. Kvalit. znaky sa získavajú zmyslovým p.
(priamy dôkaz) al. dotazom (nepriamy dôkaz).
Kvantit. veličiny (parametre, ukazovatele) sa zisťujú stanovením, t. j. počítaním, meraním al.
výpočtom. Môţu byť nespojité (diskrétne) al. spojité (kontinuálne). V teoretickom zmysle sú všetky
javy kvantované, pozorovateľovi sa však môţu javiť spojite. Môţe ísť pritom o počty (počet krviniek v
moči) al. poradia (napr. 1., 2. 3. hodnota glykémie po záťaţi). Merateľná vlastnosť systému sa nazýva
→veličina.
Z metateoretického hľadiska sú pre kvantit. metódu p. významné tieto kritériá:
• presnosť p. – je zhoda medzi výsledkami opakovaných p., rozptyl výsledkov okolo určitého bodu s
centrálnou tendenciou; presnosť v sérii sa nazýva reprodukovateľnosť, presnosť v čase
2
opakovateľnosť.; mierou presnosti je variancia s , smerodajná odchýlka s a relat. smerodajná
odchýlka (variačný koeficient, VK)
• správnosť p. – je zhoda medzi priemernou hodnotou veličiny a jej skutočnou hodnotu; zisťuje sa
nesprávnosť výsledkov, t.j. rozdiel medzi skutočným obsahom a priemerným výsledkom vypočítaným
z výsledkov opakovaných meraní. Z hľadiska správnosti sa metódy delia na definičné, referenčné,
metódy so známou a neznámou systematickou chybou
• citlivosť p. – je najmenšia hodnota veličiny, kt. dáva ešte odozvu; dolná hranica citlivosti sa označuje
ako hranica stanoviteľnosti, detekčný limit
• špecifickosť p. – je schopnosť stanovovať len vyšetrovanú veličinu
Najdôleţitejším kritériom metódy p. je jej prijateľnosť. Je to jej schopnosť odhaliť chorobu al.
významnú zmenu zdrav. stavu. Definuje sa ako veľkosť prípustnej chyby, kt. moţno tolerovať bez
toho, aby znehodnotila klin. uţitočnosť výsledku. Prípustná chyba výsledku nemá prekro-čiť 95 %
hranice intervalu chyby (len 1 z 20 vzoriek smie mať väčšiu chybu ako je táto hranica).
Kaţdé priame p. je vystavené nebezpečiu →haló-efektu, chybám prísnosti, zhovievavosti a centrálnej
tendencie, kt. ohrozuje jeho validitu (relevancie medzi vopred stanoveným cieľom a dosiahnutými
výsledkami, kt. sa vyjadruje otázkou: skúmali sme to, čo sme si mysleli, ţe sme skúmali?
V psychol. je p. najstaršia metóda zaloţená na p. správania iných jedincov; je vţdy výberové,
zamerané na určitú činnosť jedincov, príp. okolnosti týchto činností. Je vţdy subjektívna, teda
ovplyvnená pozorovateľom, jeho postojmi, pozornosťou a i., preto sa objektívnosť docieľuje väčším
počtom nezávislých pozorovateľov, príp. posudzovateľov videozáznamov, presne stanoveným
plánom, kritériami, sledom a priebehom p.
P. moţno deliť na sústavné a príleţitostné, na zúčastnené (pozorovateľ je sám členom skupi-ny, v
sociálnom kontakte s objektmi p., nemoţno vylúčiť ovplvyvnenie skupiny pozorovate-ľom a naopak) a
nezúčastnené, zjavné, skryté, prirodzené (terénne) a laborat., experimentálne (napr. počas

hospitalizácie), priame a sprostredkované, štruktúrované a neštruktúrované, nesystematické,
neštandardizované (pozorovateľ voľne rozhoduje o hľadiskách i jednotkách p., bez záväzného sledu).
Bezprostredným výsledkom p., jednoduchou informácou o predmete, situácii, stave al. priebe-hu deja
je opis (deskripcia). Je to systematický, cieľavedomý postup charakterizovania preja-vov predmetu,
javu al. deja ap. Môţe byť predstupňom ďalšej analýzy, explanácie, inter-pretácie. Opis je vţdy
selektívny, ale vedecký opis by nemal byť selektívne náhodný. Je charakteristický pre kazuistiky, kde
má prevaţne kvalit. ráz a celostný charakter. Špecifickým typom opisu je štatistický opis.
pôrod – [partus] konečná fáza, resp. vyvrcholenie procesu vzniku nového jedinca. P. je proces, kt. sa
končí gravidita a narodí sa al. vybaví ţivé, príp. mŕtve dieťa z tela matky spolu so svojimi príveskami
(secundinae); plodové vajce sa oddeľuje od materského organizmu. Za ţivý sa pokladá plod, kt. má
aspoň jeden z týchto prejavov ţivota: akcia srdca, dýchanie, pulzácia pupočníka al. aktívny pohyb
svalstva. Mŕtvy plod s dĺţkou gravidity od 29. týţd. (hmotnosť > 1000 g) sa pokladá za mŕtvonarodené
dieťa. Ukončená gravidita ţivého plodu > 400 g sa označuje ako pôrod, mŕtvo narodený plod s
hmotnosť < 1000 g sa pokladá za potratený; →abortus; →potrat. Umelé ukončenie gravidity sa
nazýva interrupcia; →preruše-nie gravidity.
P. obyčajne nastáva v 39. – 40. týţd. gravidity. Podľa trvania gravidity sa rozdeľuje p. na: 1.
predčasný; 2. včasný; 3. oneskorený.
Predčasný pôrod (partus praematurus) je narodenie ţivého dieťaťa od 29. do 38. týţd. gravidity od
1. d ostatnej menštruácie. Keď sa porodí pred 29. týţd. ţivota plod a aj keď v dôsledku neschopnosti
ţivota zomrie, zahrňuje sa toto úmrtie do celkovej perinatálnej úmrtnosti. Za predčasný sa pokladá p.
dieťaťa s hmotnosťou < 2500 g, príp. narodenie mŕtveho dieťaťa medzi 29.–38. týţd. gravidity, resp. s
hmotnosťou 1000–2500 g.
Včasný pôrod (partus maturus) sa datuje od začiatku 39. do 42. týţd. gravidity; priemerná dĺţka
trvania gravidity je 282 d od ostatnej menštruácie a 269 d od oplodzujúcej súloţe.
Oneskorený pôrod (partus serotinus, postterminalis) je p. od začiatku 43. týţd. gravidity; vyskytuje sa
1 – 6 %. Vlastnému p. predchádza obdobie biol. prípravy v organizme matky i plodového vajca, kt. sa
odráţa v celom ich neurohumorálnom a hormónovom systéme. Tesne pred pôrodom (32. – 34. týţd.)
sa vaginálne skontroluje krček maternice, jeho uloţenie, presiaknutosť, dĺţka a stav vonkajšej bránky,
príp. jej otvorenie. Hodnotí sa pošvová klenba, či je prázdna al. sa vypĺňa naliehajúcou časťou. Pre
exaktné hodnotenie sa pouţíva cervikálne skóre, v kt. sa jednotlivé parametre bodovo hodnotia (0 – 1
– 2 body).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bodové hodnotenie krčka maternice podľa Bishopa a Westina
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bodové hodnoty
0
1
2
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dĺţka krčka (cm)
zachovaný
skrátený do 1,5
menej ako 1,5
Dilatácia
zatvorený
tesne na prst
voľne na prst
Orientácia
dorzálna
mediálna
anteriórna
Konzistencia
tuhá
polotuhá
mäkká
Naliehanie
prázdne
voľné naliehanie
formácia dolného
segmentu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skóre sa mení s týţdnom gravidity od 1 bodu u prvorodičky a 3 bodov u viacrodičky v 20. týţdni aţ po
hodnotu 8 – 9 bodov v 38. týţd. gravidity.
V 34. týţd. sa pri Rh-negat. matke znova skontroluje titer Rh.

V 36. týţd. sa opakuje kompletná biometria plodu, index placentových prietokov, hodnotí sa zrelosť
placenty (Grannum I., II. a III. stupňa) a objem plodovej vody. Od 36. týţd. poskytuje gravidnej ţene
poradenské sluţby prenatálna poradňa zariadenia, kde pôjde ţena rodiť. Ţena sa sleduje týţdenne,
sleduje sa stav plodu i gravidnej a plánuje sa pôrod. Upresní sa predpo-klad fyziol. spontánneho
pôrodu al. sa gravidná pripravuje na programovaný pôrod indukciou, príp. operačný pôrod cisárskym
rezom.
Po 40. týţd. sa pristupuje diferencovane k predĺţenej gravidite. Komplexne sa hodnotí pošvo-vý nález,
ultrazvukové vyšetrenie (biometria plodu, zrelosť placenty, index placetnárnych prietokov, objem
plodovej vody), externá kardiotokografia, príp. vylučovanie striolu močom.
Pri vonkajšom palpačnom vyšetrení sa na určenie polohy, postavenia a naliehania plodu pouţívajú
niekt. hmaty a merajú sa indexy placentárnych prietokov. Hodnotí sa zrelosť pla-centy (grannum I., II.
a III. stupňa) a objem plodovej vody.
Fázy pôrodu
P. sa začína kontrakciami maternice. Rodička ich vníma ako pocit tlaku v podbruší (príp. aj v kríţoch).
Zjavujú sa v pravidelných intervaloch, kt. sa postupne skracujú a intenzita bolestí sa zvyšuje. Dajú sa
zistiť aj priloţením dlane na brucho, pričom cítime, ako pri sťahu mater-nica stuhne a brucho sa
vyklenie. Zjaví sa aj nutkanie na stolicu a močenie. Z pošvy odteká hlien, príp. s prímesou krvi.
Niekedy ešte pred začatím pôrodných bolestí odtečie plodová voda, kt. má iné chem. zloţenie ako
moč. Od pravých pôrodných bolestí treba odlíšiť tzv. predzvestné kontrakcie (dolores praesagientes)
bez ďalších znakov postupujúceho pôrodu – otvárania krčka maternice. Obyčajne sa vyskytujú 7 – 10
d pred p. a prestanú spontánne al. po podaní spazmolytík.
Normálny, spontánny pôrod (partus per vias naturales) má 3 fázy: otváraciu, vypudzovaciu
a placentovú. Dve h po pôrode, keď nie je ešte ukončená retrakcia maternice, sa označujú ako
popôrodné odbobie.
K pôrodným silám patria kontrakcie maternice a brušný lis. Kontrakcie maternice sú rever-zibilné
sťahy sústavy hladkých svalových vláken myometria. Ich architektonika i spôsob fixácie maternice
podmieňujú hydrostaticky sa šíriaci tlak, pôsobiaci najmä na oblasť dolného segmentu maternice, kt.
sa postupne aktívne presúva cez dolný pól plodového vajca. Kontrak-cia postupuje od rohov k
dolnému segmentu maternice. Dilatácia hrdla a bránky sa líši u pri-mipar (kalichovité rozvíjanie od
vnútornej bránky k vonkajšej) a pluripar (vonkajšia bránka je otvorená uţ koncom gravidity).
Kontrakcia maternice sa líši od retrakcie, ktorou sa vzájomným prekrúcaním a skracovaním svalových
vláken maternica ireverzibilne prispôsobu-je zmenšenému obsahu, napr. po odtoku plodovej vody, po
p. plodu a placenty. Svalovina maternice má svoj bazálny tonus, počas pôrodu 8 – 12 Torr (1,1 – 1,6
kPa). Amplitúdy, trvanie a frekvencia vlastných kontrakcií maternice sú spočiatku malé a zvyšujú sa v
priebehu pôrodu (od 15 do 50 Torr, t. j. 2 – 6,7 kPa i viac, od 5 do 50 s, od 1 do 5 kontrakcií/10 min).
Počet kontrakcií počas p. je u primipar priemerne 110 – 150, u multipar 60 – 80. Činnosť maternice sa
vyjadruje v montevidejských jednotkách (MJ), čo je súčet amplitúd všetkých kontrakcií za 10 min.
Merajú a registrujú sa vonkajšou tokometriou al. intrauterinnou tenzo-metriou. 50 – 60 mm Hg, t. j. 6,5
aţ 8
Funkcia svalu maternice sa dá ovplyvniť uterotonikami (pri slabej, dystokickej činnosti maternice, pri
indukcii al. provokácii p.), spazmolytikami (urýchľujú dilatáciu bránky) a ute-rolytikami (zoslabujú
nadmernú činnosť maternice, hypertonus). Kontraktibilitu myometria za priaznivých okolností zniţujú
aj zniţujú niekt. myorelaxanciá (diazepam).
Brušný lis pouţíva rodička väčšinou vo vypudzovacej fáze, keď plod naráţa na svalstvo panvového
dna. Vybavuje sa reflektoricky, obdobne ako defekačný reflex. Výdatne zvyšuje účinnosť kontrakcií,

vyţaduje však značnú fyzickú námahu. Pri niekt. chorobách rodičky (kardiorespiračné choroby,
hypertenzia a i.) sa brušný lis vyraďuje a p. sa končí operatívne.
I. otváracia fáza – začína sa kontrakciami maternice a končí sa spotrebovaním krčka mater-nice a
neraz aj odtokom plodovej vody. U prvorodičiek trvá obyčajne 10 – 12 h, u viacrodi-čiek ~ polovicu.
II. vypudzovacia fáza – trvá ~ 30 – 60 min. Počas nej má ţena leţať na chrbte s dolnými končatinami zohnutými v bedrových a kolenových kĺboch. Silnými sťahmi maternice, kt. rodička
napomáha brušným lisom s následným oddychom sa vypudí plod z maternice, pričom pomáha lekár, v
prípade potreby sestra al. pri náhlych pôrodoch mimo zdrav. zariadenie aj iná osoba. Pri p. sa dieťaťu
ešte pred prvým vdychom odsaje z dýchacích ciest hlien a po ukončení pulzácie sa podviaţe
pupočník na 2 miestach a medzi podväzmi sa prestrihne. Prvé ošetrenie uskutočňuje detská al.
ţenská sestra v novorodeneckom boxe pôrodnej sály. Spočíva v očist-nom kúpeli, osprchovaní
novorodenca s cieľom opláchnuť krv, hlien, nadmerný maz a plodo-vú vodu. Sestra dieťa odváţi,
odmeria dĺţku, spevní podviazanie pupočníka, odmeria rektálnu teplotu, urobí kredeizáciu (prevencia
®
blenorey kvapnutím Ophthalmo-Septonexu do obi-dvoch spojovkových vakov), sondou skontroluje
priechodnosť hornej časti tráviacej rúry a odsaje ţalúdočný obsah (čajová skúška sa neodporúča pre
moţnosť zatečenia tekutiny do dýchacích ciest). Stav novorodenca sa hodnotí podľa →Apgarovej. Na
pôrodnici sa musí dieťa aj vhodným spôsobom označiť.
III. placentová fáza – je p. plodového koláča a plodových obalov. Trvá obyčajne 10 – 15 min. Počas
nej sa odlučuje placenta od vnútra maternice a vypudí sa jej sťahmi, čo rodička napomôţe brušným
lisom. Krvná strata je z ~ 200 ml. Vypudenie placenty sa nesmie vyvolá-vať násilne ani masáţami, ani
tlakom na brucho. Po odchode placenty sa maternica stiahne a krvácanie ustane. Stiahnutá maternica
siaha nad lonovú sponu. Po p. placenty sa skontroluje, či sa odlúčila aj s blanami; v opačnom prípade
má gynekológ zrevidovať dutinu maternice. Neúplný odchod placenty sa môţe prejaviť zvýšeným
krvácaním.
Spontánny p. moţno uľahčiť prípravou rodičky dôkladným vyšetrením, vyliečením príp. cho-rôb, ale aj
profylaktickou prípravou.
Psychol. príprava na p. umoţňuje gravidným ţenám získať informácie na zvládnutie záťaţe organizmu
počas gravidity a p. Cieľom je zabezpečiť ich spoluprácu pri p., aktívnu účasť na jeho urýchlenie a
zbezbolestnenie.
Príprava sa začína v 3. – 4. mes. gravidity. Gravidné ţený navštevujú prípravné krúţky orga-nizované
príslušným
gynekol.-pôrodníckym
oddelením, pravidelne raz/týţd. aţ do p.
Jedna návšteva trvá 50 min a zúčastňuje
sa
na nej max. 6 ţien. Osvojujú si cielené
cviky
predpô-rodnej
gymnastiky,
kordinované s dýchaním, abdominálne
dýchanie
s
relaxáciou.
V závere
návštevy sa oboznamujú s priebehom p.,
s
tým, čo sa v jednotlivých pôrodných
fázach deje, učia sa špeciálne spôsoby
dýchania a úkony potrebné pre jednotlivé
pôrodné fázy.

Pôrodnícky hmat I – určuje sa ním výška fundu, tvar
I. Dlaňami obidvoch

Pôrodnícky hmat II – je pokračovaním hmatu

maternice a časť plodu, kt. sa nachádza vo funde
Určuje sa postavenie plodu podľa

rúk sa vyšetrujú hrany maternice.

chrbátika plodu nahmataného v jednej hrane

Pôrodnícky (Pawlikov) hmat III – vyšetruje sa rukou polospresnenie a potvrdenie nalieha-

IV. pôrodnícky hmat – slúţi na

ţenou do oblasti naliehajúcej časti nad sponou. Do dlane
júcej časti plodu. Prsty oboch rúk
sa opatrne tlačia dlane oproti sa zachytí oblasť dolného segmentu s naliehajúcou časťou
spone smerom nadol a palpuje sa naliehajúca časť plodu a krčná
cou časťou a v prípade, ţe na vchod nalieha hlavička, a v
priečnej polohe býva oblasť panvo-

časť

prípade, ţe na vchod nalieha hlavička, sa do vyhĺbenia mečasť sa nehmatá a tvar materni-

vého vchodu voľná, naliehajúca

dzi palcom a ukazovákom dostáva oblasť krčnej ryhy. Pri
nehmatá a tvar maternice
panvovom konci je naliehajúca časť objemnejjšia, nepravi-

plodu

a krčná

ryha.

Pri

ce vchodu voľná, nalieha júca časť sa
priečne ovoidný

delná a mäkšia. Krčná ryha sa nepodarí nahmatať
Vzťah plodu a maternice
Pre úspešný sponátnny p. nesmú byť pôrodné cesty v disproporcii s veľkosťou plodu. Podľa uloţenia
plodu v maternici sa rozlišuje:
A. Poloha (situs) – vzťah pozdĺţnej osi tela plodu k pozdĺţnej ose maternice: hlavičkou, panvovým
koncom, pozdĺţna, šikmá a priečna poloha.
Poloha predhlavím – je deflexná poloha s vedúcim bodom veľkou fontanelou. Hypomochlió-nom je
frons aţ koreň nosa. Pri výstupe hlavičky nastáva najprv flexia, potom deflexia. Postu-pujúcim
obvodom je planum frontooccipitale, miera obvodu = 34 cm.
Poloha záhlavím (96 %) – je flexná poloha s vedúcim bodom malou fontanelou, hypomoch-liónom je
subokciput, pri výstupe hlavičky nastáva deflexia. Postupujúcim obvodom je pla-num
suboccipitobregmaticum, miera obvodu = 32 cm.
Pri p. abnormálne sa rotujúcim záhlavím je vedúcim bodom malá fontanela aţ parietálna oblasť.
Hypomochlión je oblasť bregmy, pri výstupe hlavičky nastáva najprv max. flexia, potom deflexia.
Postupujúcim obvodom je planum suboccipitobregmaticum. Miera obvodu = 32 cm.
Čelová poloha – vedúcim bodom je čelo, hypomochliónom je maxila aţ jarmová kosť. Pri výstupe
hlavičky nastáva najprv flexia, potom deflexia. Postupujúcim obvodom je planum maxilloparietale aţ
planum zygomaticopatrietale, mierna obvodu = 35 – 36 cm.
Pri tvárovej polohe je vedúcim bodom brada, hypomochliónom submentálna oblasť. Pri výstupe
hlavičky nastáva čistá flexia. Postupujúci obvod je planum submentobregmaticum, miera obvodu = 32
aţ 34 cm.
Pri hlbokom priečnom stave je hlavička na panvovom dne (úţina), šípový šev naprieč, malá fontanela
vľavo al. vpravo, veľká fontanela vpravo al. vľavo.

Vysoký priamy stav (positio alta) – hlavička je nad panvovým vchodom, šípový šev v pria-mom
priemere, malá fontanela pri spone (occipitalis ant.) al. smeruje k promontóriu (occipi-talis post.), veľká
fontanela k promontóriu al. pri spone.
Poloha panvovým koncom (3 %) – je menej častý variant pozdĺţnej polohy.
Kompletná poloha nôžkami – je poloha panvovým koncom s naliehajúcimi obidvoma nôţka-mi; delia
sa na úplné a neúplné.
Inkompletná poloha nôžkami – je poloha panvovým koncom s naliehajúcou jednou nôţkou.
Poloha tvárou – je polohová anomália v panvovom východe, deflexia hlavičky pri dorzo-posteriórnom
postavení.
Priečna poloha (1 %) – patol. poloha (vzťahu pozdĺţnej osi plodu k ose pôrodných ciest); hlavička na
jednej z lopatiek bedrových kostí.
Fyziol. p. pri pozdĺžnej polohe hlavičkou má tento priebeh: 1. vstup hlavičky do pánvového vchodu;
šípový šev prebieha naprieč al. šikmo; 2. prestup hlavičky panvovými cestami; malá fontanela sa
stáva vedúcim bodom; 3. normálna vnútorná rotácia hlavičky; 4. výstup hlavičky z pôrodných ciest; 5.
vonkajšia rotácia hlavičky; postup ramienok v priamom priemere; 6. dokončenie vonkajšej rotácie
hlavičky; pôrod zadného ramienka cez hrádzu.
Pôrodný mechanizmus pri pozdĺžnej polohe panvovým koncom: 1. vstup sedacej časti do
panvového vchodu; 2. panvový koniec dospel na panvové dno; 3. p. trupu; 4. po p. noţičiek sa rotuje
chbát; 5. p. pliecka; 6. p. hlavičky.
B. Postavenie (positio) – podľa vzťahu chrbta plodu k hrane maternice; postavenie prvé – chrbát
vľavo, postavenie druhé – chrbát vpravo).
C. Drţanie (habitus) – pri pravidelnom drţaní zaujíma plod v maternici najmenší objem.
D. Naliehanie (praesentatio) – vzťah naliehajúcej časti plodu k panvovému vchodu: Najčas-tejšie plod
nalieha hlavičkou, menej často koncom panvovým. Pri priečnej polohe nalieha trupom. Pri pozdĺţnej
polohe na konci gravidity nalieha hlavička: centricky – je rovnako vzdialená svojimi bodmi od okraja
panvového vchodu; indiferentne – veľká aj malá fontanela sú v jednej rovine; pri vstupe do panvového
vchodu sa hlavička plodu flektuje a indiferentné naliehanie sa poruší; synkliticky – šípový šev je
rovnako vzdialený od promontória i od spony.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mechanizmy pôrodu hlavičky
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Drţanie
Vedúci bod
Prestupujúci obvod
Hypomochlión Konfigurácia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Záhlavím
malá fontanela subokcipito-bregmatický (32 cm)
subokciput
dolichocefalická
Predhlavím
veľká fontanela frontookcipitálny (34 cm)
frons
brachycefalická
Čelová
frons
maxiloparietálny (36 cm)
maxila
trojuholníkovitá
Tvárová brada
submetno-bregmatický (32 – 34 cm) submentálna
dolichocelická
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

K najčastejším rizikovým graviditám patria hroziaci potrat, hroziaci predčasný p., preeklampsia,
diabetes mellitus matky, sérol. konflikt, predĺţená gravidita, viacplodová gravidita, panvový koniec a
infekcie močových ciest.
K rizikovým p. patrí amnionitída, odtok plodovej vody pred > 24 h, prim. a sek. slabá pôrod-ná činnosť,
protrahovaný p., tetánia maternice, ruptúra maternice, indukcia p., mekónium al. acidóza plodu
(fetálny distress), partus per forcipem, vacuum extractionem, sectionem caesaream a celková

anestézia. Ďalej sem patrí p. panvovým koncom al. iná nefyziol. poloha plodu v maternici, predsunutie
pupočníka pred plod, anomálie panvy a pôrodných ciest, ale aj plodu.
Predčasný pôrod – partus praematurus je narodenie ţivého dieťaťa v 22. – 37. týţd. (s hmot-nosťou
500 – 2499 g), resp. mŕtveho dieťaťa v 29. – 37. týţd. gravidity (s hmotnosťou 1000 aţ 2499 g).
Rizikový je aj predčasný p., kt. prebehne vo veľmi krátkom čase (1 – 2 h), takţe rodička nestačí
vyhľadať odbornú pomoc a nemôţe sa uskutočniť náleţitá príprava. Predčasný p. sa u nás vyskytuje v
7 % všetkých p. (vo svete je to 8 – 21 %).
P. sa obyčajne začína nečakaným odtokom plodovej vody, často bez predchádzajúcich bolestí. Prvé
ošetrenie novorodenca a matky sa musí často vykonať improvizovane (najmä treba prerušiť pupočník
tkaničkami 10 – 15 cm od pupka, príp. ho odstrihnúť a zauzliť. Novoroden-ca treba zabaliť do čistej
plachty al. inej vhodnej tkaniny a podobne sa zakryje i rodička. Placenta a plodové obaly sa takisto
čisto zabalia a spolu s rodičkou a dieťaťom sa urýchlene dopravia do príslušného zdrav. zariadenia.
Za rizikové sa pokladajú aj p., pri kt. ide o viac-plodovú graviditu, nadmernú veľkosť plodu (cukrovka
matky), neskorú gestózu a predĺţenú graviditu.
Indukovaný pôrod – predčasný p. moţno vyvolať aj umele. O indukovanom, arteficiálnom
predčasnom p. sa hovorí pri vyvolaní pôrodnej aktivity pred jej samovoľným začiatkom po 28. týţd.
gravidity. Kontrakcie maternice majú za následok otvorenie mäkkých pôrodných ciest a p. plodu.
Indukcia p. je indikovaná, ak ďalšie pokračovanie gravidity vystaví gravidnú ţenu, jej plod al. obidvoch
riziku a p. prirodzenými cestami (per vias naturales) nie je kontraindikovaný. Naopak, indukcia p. je
neprípustná, ak je pre zdravie matky a jej plodu výhodnejšie ukončenie gravidity cisárskym rezom.
Indikácie indukcie p. sú: 1. predĺţená gravidita; 2. diabetes mel-litus matky; 3. Rh-imunizácia; 4.
preeklampsia; 5. predčasný odtok plodovej vody; 6. chron. hypertenzia matky; 7. insuficiencia
placenty; 8. intrauterinná retardácia rastu plodu; 9. pro-gramovaný p.
Pri vitálnej indikácii zo strany matky (preeklamtický stav, hypertenzívna kríza) sa gravidita pre
nedostatok času ukončuje cisárskym rezom, pri rizikách zo strany plodu je významným faktorom v
rozhodovaní o indukcii p. stupeň jeho zrelosti. Pri jeho určovaní sa vychádza z trvania gravidity
(posledná menštruácia, prvé sonografické vyšetrenie, prvé pohyby plodu), z aktuálne ultrazvukovej
biometrie a odhadu hmotnosti plodu. V plodovej vode získanej amniocentézou sa ako ukazovateľ
zrelosti pľúc plodu stanovuje pomer lecitínu a sfingomyelí-nu (L/S = 2 znamená zrelé pľúca, pri
cukrovke matky býva > 3), ďalej prítomnosť fosfatidyl-glycerolu a fosfatidylinozitolu, optická hustota
plodovej vody a i. parametre. O funkčnej zre-losti obličiek informuje hodnota kreatinínu, kys. močovej
a urey v plodovej vode, Ak p. znesie odklad 2 – 3 d, podávajú sa na urýchlenie dozrievanie pľúcneho
tkaniva plodu kortikoidy.
Kontraindikáciou indukcie p. sú: A. absol.: 1. cefalopelvický nepomer; 2. placenta praevia; 3. jazva na
maternici po predchádzajúcom klasickom cisárskom reze, myomektómii, hysterektó-mii; 4. priečna
poloha plodu. B. relat.: 1. naliehanie koncom panvového plodu; 2. polyhyd-ramnión; 3. viacpočetná
gravidita; 4. stará viacrodička; 5. prematurita.
Ku komplikáciám indukcie p. u rodičky patrí zlyhanie indukcie, innercia maternice a protra-hovaný p.,
prekotný p. s tetanickými kontrakciami, kt. môţu vyvolať odlúčenie placenty, ruptúru maternice, resp.
trhliny hrdla maternice, intrauterinná infekcia, popôrodné krvácanie. Komplikácie zo strany plodu
zahrňujú iatrogénnu prematuritu, fyzickú traumatizáciu pri prekotnom p., prepadnutie pupočníka pri
amniotómii, nadmerné dávkovanie oxytocínu al. nedostatočné sledovanie p. môţu ohroziť plod in
utero asfyxiou.
Pred indukciou p. treba zhodnotiť stav mäkkých pôrodných ciest a hrdla maternice. V prie-behu
gravidity sa výrazne mení dĺţka, poloha a otváranie krčka maternice ako aj lokalizácia naliehajúcej
časti plodu napr. podľa cervikálneho Bishopovho-Westinovho skóra. Čím bliţšie je termín p., tým viac

sa posúva hrdlo z vyhĺbenia kríţovej kosti pod sponu, presakuje, mäkne, skracuje a otvára sa.
Naliehajúca časť plodu (väčšiou hlavička), kt. spočiatku voľne balotuje nad panvovým vchodom, sa
neskôr fixuje v panve, časom klesne a postupuje v jed-notlivých rovinách panvy. Pri celkovom počte
bodov > 9 je indukcia p. bezpečná a úspešná.
Prognóza indukcie p. závisí od zrelosti hrdla maternice. Nezrelé hrdlo je predpokladom urgentného
ukončenia gravidity indukciou. Jeho arteficiálne dozrievanie sa dá docieliť viacerými postupmi. Za
obsol. sa pokladá metóda pomocou balónikového katétra zavedeného za vnútornú bránku hrdla
maternice, príp. zaťaţeného, hygroskopické dilatátory, extraamnio-vá al. endocervikálna aplikácia
estrogénov a relaxínu. V súčasnosti sa na tzv. predindukciu p. pouţívajú prostaglandíny, perspektívne
sú antiprogestíny, napr. nifepristónu. Druho- a viacro-dičkám hrdlo dozrieva skôr ako u primipar.
Metódy indukcie p. sú na farm. a chir. Na farm. indukciu p. sa pouţívajú uterokinetiká oxyto-cín a
prostaglandíny. Oxytocín sa podáva v infúzii v dávke 4 IU v 400 ml 5 % glukózy (1 ml = 20 kv.
obsahuje 0,01 IU). Spočiatku sa podáva rýchlosťou 4 kv.(min a podľa odpovede maternice sa dávka
zvyšuje do dosiahnutia pravidelnej a dostatočne výdatnej pôrodnej činnosti (kontrakcie kaţdé 3 – 4
min. s intenzitou 50 – 60 mm Hg, t. j. 6,5 – 8 kPa). Aktivita maternice sa monitoruje manuálne al.
kardiotokografiou. Osvedčili sa elektronické pumpy. Výhodou je aj permanentná ţilová kanyla (potreba
náhradných rozt., transfúzie, celkovej anestézie ap.). Prostalglandíny sa podávajú len vo forme tbl. al.
čapíkov. U nás sa pouţívajú málo. K chir. metódam indukcie p. patrí amniotómia, Hamiltonov manéver
a programovaný p.
Amniotómia (disrupcia plodových obalov) je vhodná najmä pri vysokom cervikálnom skóre. Vykonáva
sa pri palpačnom vyšetrení počas kontrakcie maternice, keď sú plodové obaly napnuté. Rukou
zavedenou po pošvy a krčka uteru sa vytláča hlavička plodu z panvového vchodu a amer. kliešťami
(polovicou jednozubových klieští, kt. drţí pôrodník v druhej ruke prstami vyšetrujúcej ruky) prepichne
vak blán. Odtok väčšieho objemu plodovej vody zmenší objem uteru, svalové vlákna myometria sa
skrátia, sila a trvanie kontrakcií sa zvýšia. Uterus tesnejšie prilipne k plodu, väčšimi ho vtlačí do
dolného segmentu uteru a vnútornej bránky hrdla. Aktiváciou Fergusonovho reflexu sa vyvolá zvýšené
vylučovanie endogénneho oxyto-cínu, kt. pôrodnú činnosť spustí al. zosilní. Ak sa 2 – 3 h po
amniotómii nedostaví pravidelná pôrodná činnosť, moţno podať uterokinetiká (oxytocín,
prostaglandíny); niekt. pôrodníci podávajú najprv uterokinetiká a amniocentézu vykonávajú aţ v
aktívnej fáze pôrodu. Zniţuje sa tak riziko prepadnutia pupočníka, kt. je pri disrucii vyššie, ak vedúca
časť plodu je mobilná nad panvovým vchodom.
Hammiltonov manéver (odlúčenie dolného pólu plodových obalov) sa vykonáva pri vagíno-vom
vyšetrení: 1 al. 2 prsty vsunie lekár do krčka maternice a cirkulárnym pohybom poruší spojenie
dolného segmentu maternice s plodovými obalmi. Rodička môţe pritom pocítiť mierne bolesti (ako pri
menštruácii) a môţe sa zjaviť slabý krvavý výtok. Následné vyplavenie endogénnych prostaglandínov
vyvolá kontrakcie maternice do niekoľkých h. Manéver moţno opakovať aj niekoľko d po sebe.
Programovaný pôrod (elektívna indukcia p.) je indkovaný v prípade rizikovej gravidity, kt. je oprávnené
ukončiť v určitom termíne v čase plnej personálnej, laborat. a materiálno-technickej pohotovosti
pracoviska. Ide napr. o diabetičky s potrebou monitorovania vnútorné-ho prostredia matky a plodu v
popôrodnom období. Sem patria aj prim. cisárske rezy pri gravidite, pri kt. sa predpokladá, ţe sa budú
ukončovať operačne bez predchádzajúcej pôrodnej aktivity. V prípade neúspechu indukcie a
cervikokorporálnej dystopii s ohrozením matky a plodu je indikovaný →cisársky rez. P., jeho indukcia
a programnovanie má byť pritom vţdy med. zdôvodnený.
Predĺžená gravidita – graviditas postterminalis, je oneskorenie p. o > 10–14 d po vypočíta-nom
termíne p. Pri výpočte termínu p. sa pri pravidelnej menštruácii postupuje podľa Naege-leho pravidla
(k 1. d poslednej menštruácie sa pripočíta 7 d a odrátajú sa 3 mes.). Fyziol. gravidita trvá totiţ 10

lunárnych mes. (280 d), počíta sa od 1. d poslednej menštruácie. Keď je známy termín oplodňujúcej
súloţe, je to o 10–15 d menej. Termín p. sa dá vypočítať aj z úda-jov získaných pri ultrazvukovom
vyšetrení vo včasnej gravidite. Dĺţka gravidity, zrelosť plodu a termín p. výrazne kolíšu. Plody s
rovnakou dĺţkou gravidity môţu mať rozdielny biol. vek. Vo vypočítanom termíne rodí len 5 %
gravidných. Výskyt predĺţených gravidít je 7 – 10 %.
Príčiny oneskoreného pôrodu (partus serotinus) nie sú objasnené. Pozoruje sa dedičná dispozícia,
konštitučná náchylnosť, vplyv ţivotného prostredia, biorytmu a profesie, ako aj vyššieho veku a parity
gravidných. Dôleţitú úlohu má porušený al. chýbajúci spúšťací mechanizmus p. (nesprávny pomer
estrogénov a gestagénov, zníţená tvorba prostaglandínov a kinínov v decidui a placente, kortizolu v
plode, zvýšená aktivita placentovej oxytocinázy a monoaminooxidázy).
Z gen. hľadiska je plod gravidnou ţenou dobre tolerovaný aloštep a p. jeho neskorenou rejekciou.
Patol. zmeny placenty (infarkty) a zmnoţenie fibrinoidu môţu zväčšovať bariéru medzi plodom a
imunol. systémom gravidnej, a tým vyvolať oneskorenú iniciáciu pôrodnej činnosti.
Potermínová gravidita sa delí na fyziol. a patol. predlţenú graviditu. Fyziol. (anamnesticky,
chronologicky) predĺţené gravidity sa dobre prispôsobujú pomalšiemu starnutiu placenty, kt.
všestranné funkcie sú dostatočné pre ďalej rastúci plod (tzv. nepravé prenášanie). Končia sa p.
zdravého plodu s väčšou hmotnosťou.
Pri patol. predlţených graviditách je placenta dysfunkčná aţ insuficientná. Nie je schopná plniť
stupňujúce sa nároky plodu, kt. neprospieva, chudne a pri gradujúcej hypoxii môţe aj intrauterinne
odumrieť (tzv. pravé prenášanie). Končí sa dysmaturitou novorodenca (hypo-trofia, prezretosť), pri kt.
novorodenec ťaţšie znáša stres a horšie sa postnatálne adaptuje.
Dg. – kritériá predlţenej gravidity sú totoţné s kritériami insuficiencie placenty. Dôleţité je pritom
funkčné pošvové cytol. vyšetrenie. V období vypočítaného termínu p. sa môţu pritom vyskytnúť 4
cytodiagnostické obrazy: I. pokročilá gravidita – prevaha člnkovitých (navikulár-nych) buniek oproti
bunkám strednej vrstvy v pomere 3:1; p. nastane najskôr o 10 d; II. krátko pred termínom – pomer
navikulárnych buniek a buniek strednej vrstvy 1:1; eozinofilový index 2 %; p. nastane v priebehu 4 – 8
d; III. v termíne – 60 – 80 % buniek strednej vrstvy, výskyt povrchových buniek (vplyv) estrogénov),
eozinofilový index 8 %, väčšina buniek je izolovaných; p. nastane v priebehu 1 – 5 d.
Novorodenc z fyziol. predĺţenej gravidity má všetky znaky donoseného plodu: normálnu hmotnosť a
dĺţku, farbu a turgor pokoţky, prítomnosť podkoţného tuku a vernix caseosa, dobre vyvinuté
chrupavky nosa a uší, nechty na rukách presahujú končeky prstov, dokončený je descensus testes,
labia majora prekrývajú malé pysky ohanbia, utvorená je rima pudendi; dieťa je čulé, primerane
reaguje, funguje cicací reflex.
Pri patol. predlţenej gravidite dysfunkcia placenty a následná hypoxia plodu zapríčiňujú kompenzačnú
centralizáciu obehu s prednostným zásobením vitálne najdôleţitejších orgánov (mozog, srdce, pľúca).
Deje sa to na úkor vazokonstrikcie v menej významných orgánoch (koţa, GIT), kt. podmieňuje niekt.
typické znaky ,,prenášaných`` plodov: miznutie vernixu, sčervenanie skróta, olupovanie suchej,
zvráskavenej pokoţky. Atrofia svalov a redukcia podkoţného tuku majú za následok pokles pôrodnej
hmotnosti, lokálna hypoxia čriev vyvoláva hyperperistaltiku a odchod smolky do plodovej vody, kt.
vzhľad sa charakteristicky mení (rôzna intenzita zeleného skalenia aţ hustá, kašovitá plodová voda).
Suverénnou dg. metódou zmien plodovej vody je amnio-skopia zavedená Salingom.
Podľa Cliffordovej klasifikácie sa rozoznávajú 3 štádiá postmaturity plodu: 1. exsikácia plodu,
nedostatok vernixu a plodovej vody, vyschnutá zvráskavená koţe; 2. plodová voda sfarbená
mekóniom, zeleno sfarbený pupočník a nechty; 3. plodová voda, pupočník, koţa a nechty plodu ţlté,
čo vzniká uţ po 6-h pôsobení mekónia v plodovej vode.

Th. – ak nie je plod ohrozený, gravidná sa pozoruje, príp. hospitalizuje. Pri prejavoch intrauterinného
ohrozenia plodu treba graviditu ukončiť, a to v závislosti od závaţnosti a súrnosti stavu indukciou p. al.
operačnne per sectionem caesaream.
Komplikácie pôrodu – zahrňujú zvýšené krvácanie, tromboembólia, zlyhanie srdca a obehu, infekcia,
preeklampsia a eklampsia a pôrodné poranenia.
• Zvýšené krvácanie (> 4ml/kg hmotnosti matky) zapríčiňuje najčastejšie atónia maternica, keď sa
stena maternice po p. nestiahne a jej otvorené cesty silne krvácajú. Často je to pri predĺţenom p., po
odchode neúplnej placenty, ale aj pri chorobách maternice a niekt. riziko-vých p. (ruptúra maternice), u
mnohorodičiek, po opakovaných potratoch a u ţien s hyperten-ziou. Veľké krvácanie z rodidiel na
konci gravidity al. na začiatku p. môţe vyvolať aj vcestný plodový koláč (placenta praevia), kt. stojí v
ceste rodiacemu sa plodu v dolnej tretine dutiny maternice. K ďalším príčinám nadmerného krvácania
patria pôrodné poranenia, poranenia varixov a koagulopatie, najmä afibrinogenémia. Veľká strata krvi
môţe zapríčiniť šok.
• Tromboembólia môţe vzniknúť najmä po operatívnych pôrodoch, cisárskch rezoch, pri chorobách
ţíl v gravidite. Embólia plodovou vodou môţe vzniknúť pri poškodení vaku blán a preniknutí plodovej
vody do ciev al. pri manuálnej lýze placenty, vzduchová embólia najmä po vnútromaternicových
manipuláciách. Najlepšou prevenciou tromboembolických príhod je včasné vstávanie po p. resp.
operáciách.
• Zlyhanie srdca a poruchy obehu môţu vzniknúť pri vrodených a získaných srdcových chybách,
myokarditídach al. kardiomyopatiách.
• Infekcia počas pôrodu vzniká najmä pri protrahovanom p., dlhodobo odtekajúcej plodovej vode, po
operatívnych p., poraneniach, pri prim. zápaloch pošvy a hrdla maternice.
• Pôrodný šok môţe vzniknúť následkom vyčerpávajúcich, bolestivých a protrahovaných p., pri
rozsiahlejšom pôrodnom poranení. Prehlbuje sa najmä bezprostredne po p.
• Preeklampsia a eklampsia vzniká vrcholné štádium neskorej, väčšinou neliečenej gestózy.
• Rozsiahlejšie poranenia pôrodných ciest – najnebezpečnejšie pôrodné poranenie je ruptúra
maternice. Môţe byť kompletná, ak postihuje všetky tri vrstvy steny maternice al. inkomplet-ná s
neporušeným perimetriom. Príčinou ruptúry môţe byť p. pri nepomere medzi hlavičkou a panvou
(zúţená panva, obrovský plod, hydrocefalus), zanedbaná priečna ploha, uterus myo-matosus,
vývojové anomálie, ruptúra v jazve po predchádzajúcich operáciách (sectio caesarea, najmä
opakovaných al. cervikokorporálnych rezov, enukleácia myómu, jazva po salpingektó-mii, perforáciách
maternice). Ruptúra môţe nastať aj vinou pôrodníka (violentná ruptúra), ak sa nedodrţia podmienky
na pôrodnícke operácie (napr. pokus o obrat vnútornými hmatmi pri nepohyblivom plode ap.).
K príznakom hroziacej ruptúry patria bolestivé, nutkavé kontrakcie, doskovito napnutý a bo-lestivý
dolný segment maternice, celková alterácia, stúpajúca Bandlova brázda (hranica medzi dolným a
horným segmentom uteru). Pri ruptúre vzniká náhla prudká bolesť, potom úľava a eufória a nastupuje
šok.

Najčastejšie je postihnutý dolný segment a hrany maternice. Plod môţe byť pri ruptúre porodený do
brušnej dutiny, môţu sa pretrhnúť veľké cievy maternice s následným silným krvácaním do brušnej
dutiny, parametria al. maternice. Bez väčších subjektívnych ťaţkostí môţu prebiehať najmä ruptúry v
jazvách. Niekedy sa p. dokončí per vias naturales a ruptúra sa môţe prehliadnuť. Pokiaľ rodička
nekrváca, zjavuje sa 2. aţ 3. po p. prudká pelveoperito-nitída aţ peritonitída s následnou sepsou.
Preto sa má po vagínovom p. pri všetkých uvedených stavoch s rizikom ruptúry vykonať digitálna,
resp. manuálna revízia dutiny mater-nice. Th. ruptúry spočíva v laparotomii, sutúre ruptúry, príp.
hysterektómii.
K ďalším závaţným poraneniam patrí ruptúra maternicového hrdla zasahujúca po hrane do
parametria, rozsiahle poranenie pošvovej klenby (napr. kolpaporexia) a komplikované, napr.
špirálovité, niekoľkonásobné poranenie poškovej steny a parakolpia. Poranenia varixov vonkajšieho
genitálu a pošvy môţe vyvolať ťaţké profúzne a ťaţko zastaviteľné krvácanie. Trhliny hrádze III.
stupňa s pretrhnutím análneho zvierača, príp. pretrhnutím análnej sliznice môţe mať závaţné
následky pre rodičku (incontinentia alvi, fistuly).
Závaţnejšie poškodenie plodu počas pôrodu zahrňuje najmä hypoxiu, traumu a infekciu plodu.
Príčinou hypoxie plodu môţe byť anémia pri fetálnej erytroblastóze, kongenitálne srdcové chyby,
patológia pupočníka (strangulácia, pravý uzol, torzia, prietrţ), akút. a chron. insufi-ciencia placenty
(abrupcia placenty, placenta praevia, degeneratívne zmeny s infarktmi), ďalej nadmerná činnosť
maternice, hypertónia, anémia matky, poruchy respirácie a srdcovej činnos-ti rodičky. Plodová voda
po odtoku al. pri amnioskopii, príp. po amniocentéze býva skalená, pri fetálnej erytroblastóze sú v nej
zvýšené hodnoty bilirubinoidov. K dg. prispieva vyšetrenie krvných plynov a pH krvi plodu (metódou
podľa Salinga). Podľa srdcovej frekvencie sa rozoznávajú dve pásma ohrozenia: 1. pásmo: bazálna
frekvencia < 120 – 100, > 160 – 180; 2. pásmo: < 100 a > 180/min. Dg. hypoxie plodu potvrdzuje
prítomnosť saltatorickej al. silentnej oscilačnej zóny, neskorých al. variabilných decelerácií na
kardiotokograme. Následkom býva hypoxické poškodenie CNS plodu, centrálne i periférne hypoxické
krvácanie, príp. exitus plodu Th. sa zameriava na inhaláciu O 2, aplikáciu uterolytík, príp. v závislosti od
stupňa hypoxie rýchle operatívne ukončenie p.
• Najzávaţnejšou pôrodnou traumou plodu je vnútrolebkové krvácanie, ruptúra tentória, sub-durálny
hematóm, ruptúra parenchýmových orgánov. Vyskytuje sa vonkajší kefalhema-tóm, impresie, príp.
fisúra lebkových kostí, obrny n. facialis, plexus brachialis, fraktúra kľúčnej kosti, končatín. Príčinou
traumy môţe byť p. per vias naturales pri nepomere medzi hlavičkou a panvou s konformáciou
hlavičky, neodborne vykonané pôrodnícke operácie, protrahovaný al. predčasný p., p. panvovým
koncom, veľký plod a i. V súčasnosti sa pri moderne vedenom pôrodníctve závaţná truma plodu
vyskytuje zriedka.
• Intrauterinná infekcia plodu môţe vzniknúť ascendentnou cestou, najmä pri dlhodobo odtekajúcej
plodovej vode, protrahovaných p., zápaloch pošvy a hrdla maternice, ďalej trans-placentárne
hematogénnou cestou. Okrem baktériovej, najčastejšie kolibacilárnej a i. gram-negat. infekcie, sa
uplatňujú antropozoonózy a vírusové infekcie. Intrauterinné infekcie sa často vyskytujú pri nezrelých
plodoch. Prejavujú sa adnátnou pneumóniou, infekciou GIT, príp. mozgových plien.
Postup p. a najmä stav plodu sleduje lekár i sestra pozorovaním stavu rodičky, jej údajov, kontrakcií

maternice, výtoku z rodidiel a krvného obehu. Dôleţité je sledovať stav plodu a maternice
kardiotokografom (monitoruje srdcovú činnosť plodu a zároveň sťahy maternice). To umoţní zavčasu
rozpoznať hroziace vnútromaternicové poškodenie plodu a vykonať potrebné th. opatrenia. Pri
ohrození matky al. plodu treba niekedy chir. ukončiť p. cisárskym rezom, kliešťovým p.,
vákuumextrakciou, príp. zmenšovacou operáciou. Pri atónii uteru sa vykonáva masáţ maternice,
stláča sa v anteflexii nad lonovou sponou, prikladá sa ľad na brucho, podávajú sa uterotoniká a
transfúzie krvi. V krajných prípadoch je potrebný urgentný chir. výkon, niekedy aţ vybratie maternice
(hysterektómia).
pôrodné kliešte – [forceps] nástroje pouţívané pri kliešťovom pôrode; →kliešte. P. k. zostro-jil angl.
pôrodník franc. pôvodu Peter Chamberlen, kt. ich model r. 1693 predal holandskému pôrodníkovi
Roonhusenovi. R. 1723 zhotovil Jean Palfyn podobný nástroj, kt. oficiálne prvýkrát uznala Francúzska
akadémia v Paríţi a nazvala Manus ferrea Palfynianae.
Zámky

pôrodníckych

klieští
P. k. sa skladajú z 2 ramien, kt. do seba zapadajú pomocou zámku a pokračujú drţadlom. Tzv. angl.
Smellieho zámok má v strednej časti pri ukončení drţadla na kaţdej brandţi krátky plochý výbeţok.
Keď sa zámok uzavrie, ploché časti priamo zapadajú do seba. Modifikáciou je nem. Bruninghausenov
zámok, kt. je kvôli lepšiemu zavretiu doplnený na jednej strane nitom a na druhej zárezom. Tretím
typom je franc. Levretov zámok, kt. má na jednej brandţi v strede skrutku a druhej príp. zárez. P. k. sa
v súčasnosti pouţívajú v 1 – 3 % z celkového počtu pôrodov.
Pri pouţití klieští treba dodrţať tieto podmienky: 1. normálne formovaná panva bez deformít; 2.
normálne panvové rozmery; 3. krčok spotrebovaný, pôrodná bránka zájdená; 4. dostatočne mäkké a
voľné pôrodné cesty a pošva; 5. vak blán prasknutý a neprekrývajúcu hlavičku; 6. hlavička vstúpená v
hlbine s vedúcim bodom malou fontanelou vo východe; 7. hlavička zrotovaná a šípový šev hmatný v
priamom priemere východu; 8. primerane veľká hlavička, dosť priestoru na naloţenie klieští a trakciu a
nepredpokladá sa väčšie poranenie vzhľadom na veľkosť hlavičky; aj pri menšej hlavičke pri
nesprávnom a nie pevnom naloţení však môţe vzniknúť poranenie s vnútorným krvácaním; 9. vitálny
plod. Postup pri nakladaní p. k. →Simsponove východové pôrodné kliešte.
Indikácie zo strany matky na pouţitie východových p. k. sú: 1. prim. slabá pôrodná činnosť; 2. sek.
slabá pôrodná činnosť; 3. poruchy priamych brušných svalov (prietrţ, diastáza); 4. akút. choroby
matky (horúčka, infekcie pred pôrodom); 5. chron. choroby matky (preeklamp-sia, kardiovaskulárne
choroby, diabetes mellitus, očné choroby ap.)
Indikácie zo strany plodu: 1. neskoré decelerácie náhle sa zjavujúce v II. fáze pôrodu (DIP II); 2.
včasné decelerácie, príp. so zhoršením v II. fáze pôrodu (DIP I); 3. podozrenie na kompre-siu
pupočníka pri jeho naliehaní al. otočení okolo krku al. iných častí plodu.
pôrodnosť – rodenie detí chápané ako hromadný jav a vzťahované na určitú populáciu. Spolu s
úmrtnosťou je p. najdôleţitejšou zloţkou demografickej reprodukcie. Po stabilizácii úmrt-nosti
súvisiacou s ukončením demografickej revolúcie je populačný vývoj určitého územného celku al.
populácie ovplyvňuje najmä p., kt. je indikátorom sociálneho rozvoja v širšom zmysle. P. závisí najmä
od plodivosti (fekundity), čo je schopnosť muţa a ţeny rodiť deti. Jej výsledok vyjadrený počtom
narodených detí, sa označuje ako plodnosť (fertilita). Počet detí, kt. sa určitému páru narodí, závisí
nielen od jeho reprodukčného správania, ale aj od jeho fekundity. Typom demografického správania
môţe byť plánované rodičovstvo, keď pár reguluje počet narodených detí a intervaly medzi
jednotlivými pôrodmi (pomocou rôznych antikoncepčných metód). Pri analýze p. sa narodené deti

rozlišujú podľa rodinného stavu rodičov na deti manţelské a nemanţelské; osobitné miesto zaujímajú
deti narodené do 8 mes. po svatbe, t. j. tzv. deti predmanţelských koncepcií. Narodené deti sa sledujú
podľa pôrodov a rozloţenia pôrodov. Plodivosť ţeny sa vzťahuje len na tzv. reprodukčné obdobie, kt.
sa vymedzuje obvykle vekovým rozpätím 15 – 49 r.
Najjednoduchším ukazovateľom p. je hrubá miera p., kt. udáva počet ţivo narodených detí na 1000
obyvateľov stredného stavu sledovanej populácie (najčastejšie v ročnom vymedzení); hodí sa na
medzinárodné porovnávanie len v populáciách s podobnou vekovou štruktúrou. Ţivo narodené deti sa
pritom vzťahujú len na osoby v reprodukčnom veku v danom r. Index plodnosti udáva počet detí vo
veku 0 – 4 r. k počtu ţien vo veku 15 (príp. 20 – 44 (príp. 49) r. a pouţíva sa v oblastiach s neúplnou
evidenciou ţivo narodených. Tzv. Coaleove indexy plodnosti sú zaloţené na princípe nepriamej
štandardizácie a pouţívajú sa v prípade, ţe neexistujú údaje o počte narodených podľa veku matky.
Miery plodnosti podľa veku sa získa-jú tak, ţe počet ţivo narodených detí ţenám v určitom veku sa
vztiahne na stredný stav plod-nosti podľa vekovej skupiny v danom roku; súčet mier plodnosti podľa
veku vyjadruje inten-zitu plodnosti danej populácie a udáva priemerný počet ţivo narodených detí
pripadajúcich na jednu ţenu. Hodnota tohto ukazovateľa 2,1 zabezpečuje jednoduchú reprodukciu
populácie bez početných zmien (len pri nízkej úmrtnosti). Keď klesne pod túto hodnotu, početný stav
populácie sa dlhodobo zniţuje a naopak. V transverzálnom poňatí sa hovorí o úhrnnej plod-nosti, v
longitudinálnom (týkajúcej sa jednej generácie) o konečnej plodnosti.
Súčin súčtu mier plodnosti podľa veku podielom dievčat pri narodení je hrubou mierou reprodukcie, t.
j. priemerným počtom ţivo narodených dievčat jednej ţene za neexistencie úmrtnosti počas
reprodukčného obdobia.
PP – 1. skr. pankreatický polypeptid, nadprodukcia kt. vyvoláva ťaţkú hnačku (,,pankreatická
cholera“); 2. skr. l. punctum proximum najbliţší bod akomodácie.
PPi – skr. angl. pyrophosphate (inorganic) pyrofosfát.
PPACK – D-fenylalanyl-N-[4-[(aminoiminometylamino]-1-(chlóracetyl)butyl]-L-prolínamid, FPRMeCl,
C27H31ClN6O3, Mr 450,97; selektívny ireverzibilný inhibítor trombínu, pouţíva sa vo výskume a ako
dg. ukazovateľ aktivity trombínu v krvi.
D-Phe–L-Pro–L-Arg–CH2Cl
PPD – skr. angl. purified protein derivative (tuberculin) purifikovaný proteínový derivát; →tuberkulín.
PP faktor – kys. nikotínová; →vitamíny.
ppg – skr. pikogram.
PPLO – skr. angl. pleuropneumonia-line organism organizmus podobný Mycoplasma mycoides,
pôvodcovi pleuropneumónie dobytka, kt. sa izolovali z človeka a zvierat (oviec, kôz, psov, potkanov a
myší). Zaradili sa k baktériám, a to do rôznych druhov rodu Myco-plasma.
ppm – skr. parts per million miliónta časť.
PPR – skr. franc. peste des petits ruminants mor malých preţúvavcov.
Ppt – 1. skr. angl. precipitate zeazenina; 2. skr. angl. prepared pripravený.
P pulmonale – v EKG obraz vysokej, hrotnatej vlny P vo zvode II., III. a aVF, kt. svedčí o zväčšení
pravej predsiene; často sa spája s pľúcnymi chorobami.
PR – 1. skr. prosthion; 2. skr. angl. pulmonic regurgitation regurgitácia v a. pulmonalis.
Pr – 1. skr. angl. presbyopia; 2. skr. prisma hranol; 3. symbol prazeodýmia.

PRA – 1. skr. angl. panel-reactive antibody preexistujúca anti-HLA protilátka v sére poten-ciálneho
príjemcu aloštepu, kt. reaguje so špecifickým antigénom v paneli leukocytov; vyššie % PRA
v skríningu poukazuje na vyššie riziko skríţených reakcií; 2. plasma renin activity plazmatická aktivita
renínu.
práca – 1. fyz. forma prenosu energie medzi systém a jeho okolím a udáva mnoţstvo energie
prenesené počas interakcie medzi systémom a okolím. Cez hranice uzavretého systému môţe
energia prechádzať len formou tepla a p. Teplo sa dá ľahko rozpoznať, jeho hybná sila je rozdiel
medzi systémom a okolím. Preto ak energia prechádajúca cez hranice systému nie je teplo, musí to
byť p. Podľa 1. zákona termodynamikjy (R. Majer, 1842) teplo moţno meniť na p. a naopak.
Jednotkou p. je kJ. P. konaná počas procesu medzi stavom 1 a 2 sa označuje W1,2 al. jednoducho W.
P. konaná za jednotku času sa nazýva výkon a označuje sa W al. P. Jednotkou výkonu je kJ/s = kW.
P. konaná systémom je kladná, p. konaná na systéme (spotrebovaná systémom) je záporná. Keď
systém koná p., jeho energia klesá, a vzrastá, keď sa p. na systéme koná (prácou sa mu energia
dodáva).
Objemová p. je druhom mechanickej p., kt. súvisí so silou pôsobiacou na dráhe. Je spojená
s expanziou al. kompresiou plynu v zariadení valec–piest. Pri expanzii sa časť hranice systému
(vnútorná strana piesta) pohybuje smerom von, t. j. v smere pôsobenia sily F po dráhe ds, a tým
vykonáva p. dW. Keď je začiatočný tlak plynu vo valci p, plocha prierezu piesta A, objem valca V, a
piest sa pohybuje na dráhe ds kvázirovnováţnym procesom, diferenciálna p. počas tohto procesu je
dW = F ds = p A ds = p dV
Diferenciálna p. vykonaná počas procesu na dráhe ds je úmerná diferencovanej zmene objemu
systému dV. Celková objemová p. sa určí spočítaním všetkých diferenciálnych p. zo začiatoč-ného do
konečného stavu. Objemová p. sa dá vyjadriť ako plocha pod dráhou procesu
2
W 1,2 = ∫ pdV
1
2. Z psychosociol. hľadiska p. je účelná produkcia predmetov a sluţieb, kt. majú hodnotu pre
ostatných členov spoločnosti, ako pravidelné zabezpečovanie majetku a situácií (Brugger, 1976), ako
činnosť slúţiaca na obţivu a uspokojovanie →potrieb (F. Dorsch, 1987) a činnosť, kt. jedinec poníma
ako p. (R. E. Hall, 1986).
V antickom Grécku zaručuje majetok nadobudnutý p. politické práva vznikajúcemu stredné-mu stavu.
Pod vplyvom ázijských despotických systémov sa však zjavuje aristokratický odpor vzdelancov k p.
vykonávanej otrokmi, barbarmi a deklasovanými ţivlami. Rozlišujú sa sluţobné, inštrumentálne
činnosti a činnosti slobodné vykonávané pre ne samé. Veda, umenie a občianska účasť na riadení
obce prestáva byť zlučiteľná s nedôstojnou nevyhnutnosťou obţivy (Platón). P. vylučuje ctnosť
(Aristoteles). Občania antického Ríma opovrhujú moţnos-ťou získavať si potom to, čo môţu vybojovať
krvou (P. L. Tacitus). Dielňa vylučuje vzne-šenosť (M. Tullius Cicero). V starozákonnej tradícii je p.
trestom za prvotný hriech a zároveň prostriedkom jeho nápravy, z kt. vznikne kráľovstvo Boţie na
zemi zbavené p.

Rané kresťanstvo nahrádza dichotómiu slobodnej a neslobodnej p. rozlíšením kontemplatív-nej
zboţnosti a svetskej činnosti. Odcudzenie svetu kaţdodennému spochybňuje význam p. (zboţná
Mária, pracovitá Marta). Evanjelizačná činnosť ani chiliastické očakávanie konca sveta však
nevylučujú plnenie pracovných povinností. Apoštolovia sú drobní ţivnostníci (,,Robotník na vinici
Pánovej je hoden mzdy svojej“).
Feudalizmus zvyšuje osobnú viazanosť k určitému druhu p., ale aj spoločenské uznanie poľnohospodárskej a remeselníckej p. Stredoveký kresťan sa plne začleňuje do sociálneho sveta p.
(Augustinus). Jeho údelom je podrobiť si zem na dokončenie Boţieho diela. P. je prostried-kom
askézy chrániacej pred hriechom (Benedikt). Misijná činnosť mníšskych rádov v klášto-roch kt. sa
meditácia prelína s p. (ora et labora), prináša aj ekonomickú racionalizáciu p.
Reformácia prekonáva dichotómiu činností pre tento a onen svet učením, ţe práve p. je jedi-nou
cestou k Bohu. Ako zárobková činnosť a pravidelné zamestnanie sa stáva zároveň ,,povo-laním“ (M.
Luther). Učenie o predestinácii smeruje k morálnej izolácii jedinca, pre kt. povin-nosť uskutočňovať
Boţie predpisy mení p. na neosobný účel osebe. Úspešnosť je znakom vyvolenosti, poţehnania al.
milosti. Zisk má slúţiť nie poţitku, ale obetavej sporivosti (J. Calvin).
Podľa utopických socialistov je pracovný výkon jediným kritériom rozdelenia majetku a moci v
spoločnosti dôsledne organizovanej podľa vzoru tovární a na základe nového ,,evanjélia práce“ (C. H.
Saint-Simon). P. sama sa má premeniť na radostnú kooperáciu vzájomne atraktívnych jedincov (F. M.
Ch. Fourier). P. je ako obetovanie pokoja, pohody a šťastia hlavným zdrojom a jediným meradlom
bohatsva národov i základom kultúry (A. Smith). Za socializmu má podľa Marxa p. získať
bezprostredne spoločenský a vedecký charakter, kt. (podobne ako v starozákonnej tradícii) umoţní
prechod z ríše nutnosti do ríše slobody. Poukazuje sa na dejinnotvornú úlohu p. (J. G. Herder), na jej
existenciálny rozmer (J. G. Fichte) na význam pre utváranie indivídua i spoločnosti (G. W. F. Hegel)
ľudskej inteligencie vôbec (F. Engels, H. Bergson).
S nástupom liberalizmu, kt. propaguje slobodnú konkurenciu zbavenú zásahov štátu, sa p. stáva
predmetom skúmania jej ceny, racionálnosti jej deľby ap.
3. Fyziológia p. sa zaoberá sledovaním reakcie ľudského organizmu na pracovnú činnosť, a pracovné
prostredie. P. je pre organizmus človeka záťaţ (stres), kt. kladie zvýšené nároky na jeho fyziol. funkcie
a adaptačné mechanizmy. K tomu pristupuje ďalšia záťaţ z nevhodné-ho pracovného prostredia.
Telesná práca zaťaţuje najmä svalovú sústavu a spája sa s veľkým energetickým výdajom. Podľa
typu svalovej kontrakcie sa telesná p. delí na dynamickú a statickú. Účinnosť svalovej p. (pomer medzi
spotrebovanou energiou a vykonanou p.) je pomerne nízka, závisí od funkč-nej zdatnosti a
trénovanosti jedinca dosahuje 20 – 25 %.
Dynamická práca – energiu na telesnú p. získava organizmus odbúravaním energeticky boha-tých
látok v svalstve, kt. je spojené so zvýšenou spotrebou O2. Zabezpečuje ju najmä respiračný
a kardiovaskulárny systém zvýšením minútovej pľúcnej ventilácie, minútového srdcového vývrhu a
prietoku krvi pracujúcim svalom. Kardiopulmonálny systém reaguje na telesnú záťaţ postupne, preto
na začiatku p. vzniká kyslíkový dlh. Rovnováţny stav medzi spotrebou a prívodom O2 nastáva po 3–
5 min p. Po jej skončení spotreba O2 klesá postupne a kyslíkový dlh zo začiatku p. sa nahrádza.

Hranicou moţnosti telesnej p. je max. spotreba kyslína (VO2max). Je to max. mnoţstvo O2, kt. je
organizmus schopný vyuţiť pri aeróbnom metabolizme. U muţov dosahuje 3,2 – 3,5 l/min, u ţien 2,1 –
2,2 l/min a závisí najmä od veku a trénovanosti. Pri ďalšom zvyšovaní záťaţe sa napriek zrýchlenej
pulzovej frekvencii mnoţstvo O2 nemení, nastupuje anaeróbny metabolizmus s metabolickou
(laktátovou) acidózou.
V priebehu telesnej p. sa zvyšuje TK, najmä systolický, zvyšuje sa viskozita krvi, počet erytrocytov a
koncentrácia hemoglobínu, mení sa koncentrácia glukózy, laktátu, minerálov, hormónov atď.
Veľkosť telesnej záťaţe sa hodnotí najmä podľa veľkosti energie vynaloţenej na p. Nepriamo sa
energetický výdaj určuje z celkovej spotreby O2 a vydychovaného CO2. Na orientačné stanovenie
energetického výdaja sa pouţíva ventilometria, kde sa zisťuje len objem vydýcha-ného vzruchu;
presná spotreba O2 sa nestanovuje. Najmenej presnou, ale častou pouţívanou metódou je určovanie
energetického výdaja podľa tabuliek.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Energetický výdaj pri niektorých pracovných činnostiach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––
Druh činnosti

Druh činnosti

kJ.min–1

kJ.min–1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Písanie posediačky
Písanie na stroji (40 úderov/ min)
Ľahké práce postojačky

Tesárske práce

7,5
9,6

10,5

Montáţne práce pri páse

10,5

16,3

Poľnohospodárske práce

16,3

Opravovanie áut

18,0

Ručné výkopové práce

28,8
30,9

Ľahké úradnícke práce

13,0

Drevorubačské práce

Murárske práce

14,6

Práce v bani so zbíjačkou

Maliarske a natieračské práce

15,1

40,6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––Pracovná záťaţ a namáhavosť p. sa môţe hodnotiť aj podľa reakcií kardiovaskulárneho systému na
telesnú činnosť. Najjednoduchšie je hodnotenie podľa zmien pulzovej frekvencie. Dá sa vyuţiť najmä
pri p. strednej intenzity s prevahou dynamickej zloţky, treba však zohľadniť aj iné faktory ovplyvňujúce
pulzovú frekvenciu (príjem potravy, fajčenie, emócie, mikroklíma, telesná zdatnosť ap.). Pri
dlhotrvajúcej (celozmenovej) p. priemerná pulzová frekvencia nemá prekročiť 105 – 120/min, pri p.
trvajúcej krátko 130 – 150/min (v závislosti od veku).
Statická práca – uplatňuje sa v praxi napr. pri drţaní a nosení nadmerne ťaţkých predmetov, ale

najmä pri udrţiavaní neprirodzenej pracovnej polohy tela al. končatiny, drţaní nástrojov a náradia a pri
pracovných operáciách, kde treba vynaloţiť silu.
Kaţdý sval má schopnosť vyvinúť určitú max. svalovú silu. Dlhodobú izometrickú kontrakciu môţe sval
vykonávať ~ do 15 % max. svalovej sily (do tejto hodnoty je organizmus schopný zabezpečiť dodávku
O2 a odsun CO2 a metabolitov); vo svale prebieha aeróbny metaboliz-mus. Pri vyššej intenzite
svalovej kontrakcie sa následkom stlačenia ciev obmedzuje prietok krvi, viazne prívod O2 a odsun
metabolitov a tepla, zvyšuje sa podiel anaeróbneho metabo-lizmus. Zadrţenie dychu (časte pri
statickej p.) zhoršuje p. srdca a výmenu krvných plynov, stupa TK (systolický, diastolický i stredný
artériový), zrýchľuje sa pulzová frekvencia.
P. náročná na nervosvalovú koordináciu vyţaduje istý stupeň obratnosti. Príkladom sú mon-táţne a
spracovateľské p., kt. vyţadujú obratnosť prstov a rúk, dobrú koordináciu zrak–ruka a schopnosť
presného ovládania celého tela. Senzomotorická výkonnosť sa s vekom postupne zvyšuje a od 35. –
40. r. klesá; väčšia obratnosť ţien sa jednoznačne nepotvrdila. Obratnosť je pp. podmienená
dedičnosťou, no dá sa zlepšiť tréningom (zácvikom).
P. zaťaţujúca prevaţne zmyslové orgány zahrňuje p. spojené s kontrolnou a riadiacou činnos-ťou. Ide
napr. o rozličné formy kontroly výrobkov a ich porovnávanie s normami, sledovanie optických a
akustických signálov a indikačných prvkov , p. s rôznymi typmi ovládačov ap.
Mimoriadne pracovné riziká sú pri p. s obrazovkou, napr. počítačom. Treba venovať zvýšenú
pozornosť prípustnej dĺţke pracovnej činnosti a pracovným prestávkam, a tak predchádzať únave zo
zrakovej námahy a vynútenej pracovnej polohy. Odporúča sa pracovať bez preruše-nia max. 1 – 2 h,
potom má nasledovať 10 – 15-min. prestávka. V rámci jednej pracovnej zmeny sa odporúča max. čas
práce s obrazovkou 4 h.
Duševná práca – je charakterizovaná prevaţným zaťaţením vyššej nervovej činnosti. Vyţaduje veľké
vypätie pozornosti, presnosť, abstraktné myslenie, vysokú úroveň analytickej a synte-tickej činnosti
mozgovej kôry, pričom energetický výdaj je pomerne malý. Uplatňujú sa pri-tom najmä subjektívne
faktory – pamäť, vedomosti a schopnosť ich vyuţitia, systém mysle-nia, morálne vlastnosti a emócie.
Objektívne sa zaťaţenie duševnou p. hodnotí oveľa ťaţšie ako telesná záťaţ. Do istej miery sa dá
hodnotiť tam, kde ide o vykonávanie kvalitat. porovnateľných úloh (napr. riešenie mat. úloh), ťaţšie sa
hodnotí kvantit. stránka p. Výkonnosť pracovníka závisí od jeho postoja k p., skúseností, vzdelania,
zodpovednosti a najmä od motivácie (spoločenské uznanie, odmeňo-vanie ap.).
Duševná p. sa spája s rizikami, kt. súvisia s reţimom práce a odpočinkom. Dôsledkom je pre-ťaţenie
nervového systému s únavou a vyčerpaním, obezitou, kardiovaskulárne choroby, neuropsychické
poruchy ap.
Únava je reakcia organizmu na záťaţ. Jej dôsledkom je reverzibilné zhoršenie funkčného stavu
organizmu a zníţenie výkonnosti. Nástup únavy závisí od individuálnych vlastností organizmu (vek,
pohlavie, zdrav. stav, typ vyššej nervovej činnosti, telesná zdatnosť, výţiva ap.), ako aj od rôznych
vonkajších faktorov (druh a intenzita p., fyz., chem., biol. a psychoso-ciálne faktory pracovného
prostredia).

Pred objektívnym nástupom únavy sa dostavujú rôzne subjektívne príznaky (pocit nevôle, nechuť k
práci, ospalosť, pocity slabosti), kt. majú biol. význam, spočívajúci v ochrane organizmu pred vysokým
stupňom objektívnej únavy aţ schvátením.
Únavu vyvolávajú rôzne vnútorné a vonkajšie faktory. K vnútorným faktorom patrí únava centrálnych a
periférnych synapsií, únava svalových vláken spojená s rôznymi metabolic-kými, chem. a fyz.
zmenami (nedostatok makroergických substrátov, hromadenie metaboli-tov, osmotické zmeny,
acidóza, zmeny koncentrácie iónov v metabolicky aktívnych tkani-vách). Z vonkajších faktorov sa
uplatňuje najmä nedostatok kyslíka a intenzita a frekvencia prvkov pohybovej činnosti.
Akút. únava vzniká pri beţnej pracovnej činnosti, jej nástup je úmerný veľkosti svalového napätia.
Rýchlejšie nastupuje pri statickej záťaţi ako pri dynamickej; príčinou je nedostatočné prekrvenie
kontrahovaného svalu. Nevhodné pracovné prostredie (hluk, vibrácie, prach, nevhodná mikroklíma,
nedostatočné osvetlenie) al. zlá organizácia p. vznik únavy urýchľujú.
Za výnimočných okolností môţe vzniknúť prepätie (po veľmi intenzívnej al. dlhotrvajúcej práci) al.
schvátenie (po násilnom prekročení telesných schopností organizmu). Na zvládnutie týchto stavov
nestačí oddych, potrebná je liečba.
Pri niekt. pracovných činnostiach sa únava začína skôr, ako to zodpovedá ich energetickej náročnosti
– ide o tzv. monotónne p. Monotónia p. je subjektívny stav organizmu, kt. nastáva pri jednotvárnosti
vonkajších a vnútorných podnetov. Príčinou môţe byť monotónna situácia (na pracovníka pôsobí malý
počet podnetov) al. monotónna operácia (pracovník vykonáva malý počet stále rovnakých činností).
Monotónia pôsobí tlmivo na CNS, predlţuje reakčný čas, zhoršuje subjektívne pocity únavy, zniţuje
výkonnosť.
Chron. únava (prepracovanie, vyčerpanie) vzniká po opakovanej veľkej záťaţi al. u oslabe-ných
jedincov, keď prestávky na odpočinok nestačia na úplnú regeneráciu – únava pretrváva a hromadí sa.
Hlavným objektívnym príznakom je zniţovanie výkonu a telesnej hmotnosti. Často ju sprevádzajú
psychické poruchy (dráţdivosť, emočná labilita, poruchy pamäti, pozor-nosti ap.), zníţenie
obranyschopnosti organizmu a poruchy v oblasti vegetatívneho nervového systému.
Následky únavy sa odstraňujú počas zotavenia. Zotavovanie trvá tým dlhšie, čím väčšia bola únava.
Organizmus sa môţe zotaviť formou pasívneho odpočinku (nervosvalová relaxácia, spánok), al.
formou aktívneho odpočinku (vykonávanie činností odlišných od pracovnej záťaţe). Čas potrebný na
zotavenie sa môţe skrátiť rôznymi fyzikálnymi procedúrami (sauna, masáţe, kúpele), ktorých
priaznivý účinok spočíva najmä vo zvýšenom prekrvení. Racionál-nou výţivou sa doplnia v organizme
straty energie, vody, minerálov a vitamínov. Zotavenie je rýchlejšie u telesne zdatných a trénových
jedincov.
Režim práce a odpočinku – pri organizácii p. treba prihliadať na pravidelné kolísanie biol. funkcií, a
tým aj pracovnej výkonnosti v priebehu 24 h. Pracovný výkon kulminuje od 9. do 11. h, popoludní je
druhý, trochu niţší vrchol medzi 15. a 19. h. V týţdennom cykle krivka výkonnosti stúpa, max.
dosahuje v utorok a stredu, koncom týţd. postupne klesá. Počas kaţdej pracovnej zmeny sú potrebné
prestávky na osobnú potrebu a jedlo, ako aj na oddych. Podľa druhu p. a pracovného prostredia sa

zaraďujú kratšie a častejšie prestávky (napr. pri ťaţkej fyzickej p., pri p. v horúcich prevádzkach) al.
kratšie a menej časté prestávky (napr. pri p. náročnej na nervovosvalovú koordináciu).
Osobitne náročná je p. v nočných zmenách. Adaptácia na nočnú p. nastáva ~ po 3 – 4 d, na zmenu
biorytmov sú potrebné min. 3 týţd. Preto je vhodné meniť zmeny po 2 – 4 týţd, no pracovníci to
väčšinou odmietajú.U málo adaptabilných osôb sa môţu vyskytnúť príznaky neurotizácie (prouchy
spánku, zvýšená dráţdivosť, nesústredenosť, nechuť do jedenia, pokles telesnej hmotnosti ap.). Po
nočnej zmene je nevyhnutný oddych, nerušený spánok a cel- ková úprava reţimu. Trvalá nočná p. je
celkom nevhodná.
U žien je dôleţitá spôsobilosť pre zvolenú p. z fyziol. hľadiska vzhľadom na anat. a fyzio. osobitosti
ţenského organizmu a jeho biol. funkciu, ako aj pracovná záťaţ a podmienky pracovného prostredia.
Max. výkonnosť a aeróbna kapacita ţien je asi o 1/3 niţšia ako u mu-ţov. Ţeny nesmú vykonávať
fyzicky neprimerané p., p. v podzemí a p., kt. škodia ich organiz-mu a ohrozujú materské poslanie.
Nočnú p. môţu vykonávať len ţeny > 18-r. a len v niektl odvetviach (zdrav., zariadenia verejného
stravovania, sociálne, obchodné a kultúrne zariade-nia, doprava, spoje ap.). Ţeny majú zakázané p.,
pri kt. sa ručne dvíhajú a prepravujú bremená > 15 kg (za určitých podmnenok > 20 kg); v gravidite > 5
kg. Gravidné ţeny nesmú pracovať v noci a na rizikových pracoviskách. Jednotlivé odbory majú
vypracované zoznamy prác a pracovísk zakázaných všetkým ţenám, osobitne gravidným a matkám
do konca 9. mes. po pôrode.
Dospievajúci jedinci môţu vykonávať len p., kt. sú primerané ich fyzickému a duševnému rozvoju.
Nesmú vykonávať p. v noci, nadčas, v úkole, pod zemou a neprimerané, nebezpečné al. škodlivé
zdraviu (rizikové pracoviská, p. s vyšším rizikom úrazu ap.). Pre kaţdú odvetvie sú vypracované
zoznamy zakázaných p. pre dorastový vek.
pracovná kapacita – [angl. work práca, W; v staršej terminológii Physical Working Capa-city, PWC]
úroveň práce pri stanovenej frakvencii srdca; vyjadruje sa vo wattoch s číslicou zvolenej srdcovej
frekvencie 170, pre menej trénovaných, rekonvalescentov, starších osôb 150, 130, príp. 110.
Zisťuje sa záťaţovým testom, pri kt. proband vykonáva 3 stupne stredného aţ submax. zaťa-ţenia v
trvaní 4 – 6 min v rovnováţnom stave. Úroveň p. k. sa určuje grafickou extrapoláciou k určenej
srdcovej frekvencii al. na počítači podľa regresnej rovnice. Výsledok sa vyjadruje vo wattoch ako
absol. hodnota al. na kg hmotnosti tela ako relat. hodnota.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Priemerné hodnoty max. pracovnej kapacity (podľa Seligera a spol., 1977)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vek Wmax
Wmax.kg–1
W170
W170.kg–1
(W)
(W)
(W)
(W)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Muţi
Ţeny
Muţi
Ţeny
Muţi
Ţeny
Muţi
Ţeny
12
163
142
4,4
3,5
93
67
2,5
1,6
15
246
186
4,2
3,4
152
95
2,6
1,7
18
278
190
4,1
3,3
178
103
2,6
1,8
25
283
185
3,8
3,1
193
109
2,6
1,8
35
264
174
3,4
2,7
195
115
2,5
1,8
45
242
164
3,1
2,4
195
121
2,5
1,8
55
220
154
2,7
2,1
195
127
2,4
1,7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Srdcová frekvencia 170/min sa pokladá u zdravých osôb za najvyššiu hodnotu, pri kt. sa udrţuje
optimálny minútový vývrh srdca. Hodnoty W170 závisia od veku, pohlavia, zdrav. stavu a telesnej

zdatnosti. Zdraví jedinci a trénovaní športovci dosahujú vyššie hodnoty W170, pretoţe rovnaké
stredné a submax. zaťaţenie vykonávajú pri niţšej srdcovej frekvencii. W170 sa pokladá za
ukazovateľ všeobecnej zdatnosti a výkonnosti zdravých netrénovaných osôb, rekreačných a
výkonnostných športovcov. Výsledky môţe skresliť častá vegetatívna labilita u jedincov < 15-r. U
starších ľudí treba brať do úvahy vekový pokles max. srdcovej frekvencie. Metódou zlepšovania
W170 je kondičný tréning vytrvalostného charakteru.
pracovné lekárstvo →preventívne pracovné lekárstvo.
practicum, i, n. – [g. prassein vykonať] praktikum, praktické cvičenie.
practicus, a, um – [g. praktikos] praktický, činný, výkonný.
Praderovej-Labhartovej-Williho syndróm – [Praderova-Labhartová, Andrea, *1919; Willi, Heinrich,
1900 – 1971, švajč. pediatri] →syndrómy.
prae – [l.] napred, vpredu, pred.
praeadipocytus, i, m. – [prae + adipocytus] preadipocyt, prekurzor adipocytu.
praeadultus, a, um – [prae- + l. adultus dospelý] predčasne dospelý, vyzrelý.
praeagonalis, e – [prae- + g. agónia smrteľný zápas] preagonálny, pred agóniou, pred umie-raním.
praealbuminum – prealbumín.
praeanalis, e – [prae- + l. anus konečníkový otvor] preanálny, leţiaci pred konečníkovým otvorom.
praeaorticus, a, um – [prae- + g. aorté srdcovnica] preaortický, leţiaci pred srdcovnicou.
praeaurale – [prae- + l. auris ucho] cefalometrický parameter, bod na priesečníku kolmice spustenej z
postaurale na dlhú os ušnice s bázou ušnice.
praeauricularis, e – [prae- + l. auricula ušnica] preaurikulárny, leţiaci pred ušnicou.
praeaxialis, e – [prae- + l. axis os] preaxiálny, leţiaci pred osou.
praeaxillaris, e – [prae- + l. axilla lopatka] preaxilárny, leţiaci pred podpazuším.
praebetalipoproteinaemia, ae, f. – [prae- + beta + lipoproteinum + g. haima krv] hyperprebetalipoproteinémia.
praebioticus, a, um – [prae- + g. bios ţivot] prebiotický, týkajúci sa obdobia pred existen-ciou ţivota
na Zemi.
praeblastomatosis, is, f. – [prae- + g. blastos výhonok + -omatosis bujnenie] preblastoma-tóza,
chorobná zmena tkaniva, kt. sa môţe za istých okolností zmeniť na zhubný nádor, pre-kanceróza.
P. progrediens – progredientná, postupujúca preblastomatoza, s prejavmi zhubné-ho zvratu.
praecaecalis, e – [prae- + l. caecum slepé črevo] precékový, leţiaci pred slepým črevom.
praecancerosis, is, f. – [prae- + l. cancer rakovina + -osis stav] prekanceróza, stav s tkanivo-vými
zmenami, z kt. sa môţe vyvinúť rakovina.
praecancerosus, a, um – [prae- + l. cancer rakovina] prekancerózny, predrakovinový.
praecapillaris, e – [prae- + l. capillaris vlásočnicový] prekapilárny, leţiaci pred kapilárou.
praecarcinoma, tis, n. – [prae- + l. carcinoma rakovina] prekarcinóm, chorobná zmena blízka
rakovine al. zmena, z kt. sa môţe vyvinúť rakovina.

praecardialgia, ae, f. – [prae- + g. kardiá srdce + g. algos bolesť] prekardialgia, bolesť na prednej
strane hrudníka v oblasti srdca.
praecartilagineus, a, um – [prae- + l. cartilago chrupavka] prekartilagínový, týkajúci sa ne-zrelej
chrupavky.
praecartilago, onis, f. – [prae- + l. cartilago chrupavka] nezrelé chrupavčité tkanivo.
praecautio, onis, f. – [l. praecavere vopred sa chrániť] prekaucia, predvídavosť, vopred vy-konané
opatrenia.
praecavalis, e – [prae- + l. cavum dutina] prekaválny, týkajúci sa hornej dutej ţily.
praecentralis, e – [prae- + l. centrum stred] precentrálny, predstredový, leţiaci pred stredom.
praeceps, cipitis – [prae- + l. caput hlava] strmhlav, unáhlene.
praeceptum, i, n. – [l. praecipere napred brať, určovať] precept, príkaz, rad, návod.
praecervicalis, e – [prae- + l. cervix krk, krček] precervikálny, leţiaci pred krčkom.
praecipitans, antis – [l. praecipitare strhnúť] urýchľujúci, strhujúci.
praecipitatio, onis, f. – [l. praecipitare strhnúť] precipitácia.
praecipitatum, i, n. – [l. praecipitare strhnúť] precipitát.
praecipitinum, i, n. – [l. praecipitare strhnúť] precipitín.
praecipue – [l.] osobitne, najmä, predovšetkým.
praecise – [l.] stručne, krátko.
praecisus, a, um – [l.] precízny, príkry, strmý, presný.
praeclimacterium, i, n. – [prae- + l. climacterium prechod] preklimaktérium, obdobie pred prechodom.
praeclinicus, a, um – [prae- + g. kliné lôţko] predklinický; 1. pred vznikom choroby; 2. predklinické
lekárske odbory , kt. sa zaoberajú morfológiou a fyziológiou organizmu.
praeclusio, onis, f. – [l. praevludere uzavrieť] preklúzia, zánik práva pri vypršaní lehoty.
praecocitas, atis, f. – [l. praecox zrýchlený, predčasný] prekocita, predčasnosť. P. psycho-somatica
sexualis – urýchlenie psychického, telesného a pohlavného rastu.
praecoma, tis, n. – [prae- + g. kóma bezvedomie] prekóma, predkomatózny stav, začínajúca kóma.
praecommissuralis, e – [prae- + l. commissura spoj] prekomisúrový, leţiaci pred spojom, spojením.
praecordialgia, ae, f. – [prae- + l. cor srdce + g. algos bolesť] prekordialgia, bolesť v pre-kordiu.
praecordialis, e – [prae- + l. cor srdce] prekordiálny, týkajúci sa prekordia.
praecordium, i, n. – [prae- + l. cor srdce] prekordium, predná strana hrudníka v oblasti srdca.
praecostalis, e – [prae- + l. costa rebro] prekostálny, predrebrový.
praecox, cis – [l.] predčasný, včasný; napr. dementia praecox.
praecuneus, i, m. – [prae- + l. cuneus klin] prekuneus, predklinie (časť mozgového laloka).
praecursor, oris, m. – [l. praecurere predbiehať] prekurzor, prechodca; predzvesť; predstupeň
konečného štádia určitej látky (enzýmu, hormónu).

praedator, oris, m. – [l. praedari plieniť] koristník, plieniteľ.
praedelirium, i, n. – [prae- + l. delirium blúznenie] predelírium, začínajúce delírium, zvýše-ný nepokoj
ako začínajúca fáza delíria.
praedentium, i, n. – [prae- + l. dens zub]predentín, nezvápenatená vrstva lemujúca vnútorný povrch
dentínu.
praedestinatio, onis, f. – [prae- + l. destinare určovať] predestinácia, predurčenie.
praedeterminatio, onis, f. – [prae- + l. determinare ohraničiť] predeterminácia, predurčenie, vedecký
názor, ţe všetok vývoj organizmu je vopred určený.
praediabetes, ae, f. – [prae- + diabetes] stav charakterizovaný latentnou poruchou metaboliz-mu
sacharidov, kt. nespĺňa všetky kritériá diabetes mellitus; dá sa niekedy kontrolovať len .diétou
praediastolicus, a, um – [prae- + g. diastolé roztiahnutie, roztvorenie] prediastolický, fáza pred
diastolou.
praedicatio, onis, f. – [l. praedicare ohlasovať] predikácia, výpoveď; určenie vlastnosti jedin-ca, veci.
praedicroticus, a, um – [prae- + g. dikrotos dvakrát] zjavujúci sa pred dikrotiou, dvojvrcho-lovou
vlnou na sfygmograme.
praedictio, onis, f. – [prae- + l. dicere hovoriť] predikcia, predpoveď, odhad do budúcnosti.
praedilectio, onis, f. – [prae- + l. diligere milovať] predilekcia, záľuba; priaznivé miesto.
praedilectus, a, um – [prae- + l. diligere milovať] predilekčný, vhodný, priaznivý, kladný; zjavujúci sa
najčastejšie na určitom mieste.
praedispositio, onis, f. – [prae- + l. dispositio usporiadanie] predispozícia, náchylnosť, sklon,
vrodená al. získaná podmienka na určitý jav, chorobu.
praediverticularis, e – [prae- + l. divericulum vydutina] predivertikulárny, týkajúci sa zhrubnutia
svaloviny črevnej steny a zvýšeného intraluminálneho tlaku, avšak bez herniácie sliznice, t. j. bez
príznakov diverikulózy.
praedominantia, ae, f. – [prae- + l. dominari panovať] predominancia, prevaha, nadvláda.
praedormitio, onis, f. – [prae- + l. dormire spať] stav bezprostredne pred usínaním.
praeeclampsia, ae, f. – [prae- + g. eklampein blýskať] preeklampsia, príznaky nastupujúcej
eklampsie.
Praedyn® inj. sicc. (Léčiva; Organon) – choriový gonadotropín, HCG. Pouţíva sa u ţien na vyvolanie
ovulácie pri infertilite vyvolanej anovulačnými cyklami po predchádzajúcej stimulácii folikulov a
navodení proliferácie endometria, ako aj na substitúciu hypofýzového LH u neplodných ţien s
luteálnou dysfunkciou. U muţov v detskom veku sa podáva pri krypt-orchizme, v dospelom veku ako
substitúcia hypofýzového LH pri jeho vrodenom (Pasqualihi-ho sy.) al. získanom nedostatku
(najčastejšie nádory hypofýzy a stavy po ich operáciách).
praeejectio, onis, f. – [prae- + l. ejectio vývrh] preejekcia, vzniknutý pred vývrhom.
praeembryo, onis, f. – [prae- + l. embryo plod] preembryo, predimplantačné štádium vývoja zygoty,
plod prvé 2 týţd. po oplodnení.
praeeruptivus, a, um – [prae- + l. erumpere vypuknúť] prederuptívny, stav pred vypuknutím choroby.
praeexcitatio, onis, f. – [prae- + l. excitare podráţdiť] preexcitácia, predčasná aktivácia časti komory
následkom predvedenia srdcových vzruchov pozdĺţ akcesórnej dráhy bez fyziol. zdrţania v
atrioventrikulárnom uzle.

praefatio, onis, f. – [l.] prefácia, úvod, úvodný predhovor, predslov.
praeferentia, ae, f. – [l. praeferre dávať prednosť] preferencia, výhoda, prednosť.
praefixus, a, um – [l. praefigere vpredu pripevniť] vpredu pripevnený, prichytený.
praeformatio, onis, f. – [prae- + l. formare tvoriť] preformácia, názor, ţe v zárodku je vopred utvorený
organizmus v úplnej podobe.
praeformativus, a, um – [prae- + l. formare tvoriť]preformatívny, napred utvorený.
praefrontalis, e – [prae- + l. frons čelo] prefrotnálny, leţiaci vpredu na čele, týkajúci sa prednej časti
čelového laloka.
praeganglionicus, a, um – [prae- + g. ganglion nervová uzlina] situovaný pred gangliom, vstupujúci
do ganglia.
praegenitalis, e – [prae- + l. genitalis pohlavný] pregenitálny, vzťahujúci sa na včasné obdobie
psychosexuálneho vývoja.
praegnans, antis – [l.] oplodnená, ťarchavá.
praegnantia, ae, f. – [l. praegnans gravidná (ţena)] pregnancia, ťarchavosť, gravidita.
praegnophobia, ae, f. – [l. praegnania gravidita + g. fobos strach] pregnofóbia, strach pred
ťarchavosťou.
praegonium, i, n. – [prae- + g. góniá uhol] výčnelok dolného okraja tela sánky, pokračova-nie uhla
mandibuly.
praegravatio, onis, f. – [l. praegravare zaťaţiť] pregravácia, preťaţenie, nadmerné zaťaţe-nie.
praegraviditas, atis, f. – [prae- + l. graviditas ťarchavosť] pregravidita, obdobie pred gravi-ditou.
praegressus, a, um – [l. pragredi predchádzať] pregresia, predchádzanie.
praehallux, cis, m. – [prae- + l. hallux palec nohy] prehalux, nadpočetná kostička nohy, kt. niekedy
vyrastá z mediálneho okraja člnkovitej kosti.
praehepaticus, a, um – [prae- + g. hepar pečeň] prehepatálny, situovaný pred pečeňou.
praehormonum, i, n. – [prae- + hormonum] prehormón, prekurzor hormónu.
praehyoideus, a, um – [prae- + os hyoideum jazylka] leţiaci pred jazylkou.
praehypophysealis, e – [prae- + hypophysis] prehypofýzový, týkajúci sa predného laloka hypofýzy,
adenohypofýzy.
praechiasma, tis, n. – [prae(optická), oblasť pred skríţením vláken zrakového nervu.
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praechondrialis, e – [prae- + g. chondros chrupavka] prechondriálny (blastém), populácia buniek,
vzniknutá z mezenchýmu, základ chondrocytov chrupavky.
praechordalis, e – [prae- + l. chorda struna, povrazec] prechordový, umiestený pred chrbto-vou
strunou.
praeictericus, a, um – [prae- + l. icterus ţltačka] preikterický, pred vznikom ţltačky.
praeinvasivus, a, um – [prae- + l. invadere napadnúť] preinvazívny, dosiaľ nenapadajúci,
neprenikajúci (napr. malígne zmeny v bunkách, kt. tvoria inak normálne tkanivo).
praeiudicium, i, n. – [l.] predrozhodnutie, rozhodnutie určujúce, ovplyvňujúce rozhodovanie v
obdobných prípadoch.

praelacrimalis, e – [prae- + l. lacrima slza] prelakrimálny, situovaný pred slzným vakom.
praelaryngealis, e – [prae- + l. larynx hrtan] prelaryngeálny, leţiaci pred hrtanom.
praelentaris, e – [prae- + l. lens šošovka] prelentárny, predšošovkový.
praeleucaemia, ae, f. – [prae- + l. leucaemia bielokrvnosť] preleukémia, stav, z kt. môţe vzniknúť
leukémia (napr. myelodysplastický sy.).
praelimbicus, a, um – [prae- + l. limbus okraj, vyvýšený val] prelimbický, uloţený pred okrajom,
limbom; špecificky pred limbus fossae ovalis.
prae- -lipoproteinum – prebetalipoproteín; →lipoproteíny.
praelongus, a, um – [prae- + l. longusdlhý] predlhý, veľmi dlhý.
praematuriatas, atis, f. – [l.] prematurita, predčasná zrelosť, predčasnosť.
praematurus, a, um – [l.] predčasne zrelý, predčasný.
praemaxillae, ae, f. – [prae- + l. maxilla čeľusť] premaxila, medzičeľusť, os incisivum.
praemaxillaris, e – [prae- + l. maxilla čeľusť] premaxilový, leţiaci pred čeľusťou.
praemedicatus, a, um – [prae- + l. medicare liečiť] napred opatrený liekmi, liečebnými prostriedkami.
praemelaninum – premelanín, prekurzor melanínu.
praemenopausis, is, f. – [prae- + g. mén-ménos mesiac + g. pauein prestať] premenopauza, obdobie
niekoľkých rokov pred menopauzou, keď sa zjavujú menštruačné poruchy.
praemenstrualis, e – [prae- + l. menstruatio mesačné krvácanie] premenštruálny, v období pred
menštruáciou.
praemenstruum, i, n. – [prae- + l. menstruum menštruácia] premenštruum, dni pred menštruáciou.
praemissio, onis, f. – [l. praemittere napred poslať] premisa, predpoklad.
praemolaris, e – [prae- + l. molaris (dens) stolička] premolárny, stoličkový.
praemonitus, us, m. – [l. praemonere pripomenúť] pripomenutie, varovanie, výstraha.
praemorbiditas, atis, f. – [prae- + l. morbus choroba] postihnuteľné zmeny pred vypuknutím vlastnej
choroby.
praemorbidus, a, um – [prae- + l. morbus choroba] premorbidný, zjavujúci sa pred nástupom vlastnej
choroby.
praemortalis, e – [prae- + l. mors smrť] premortálny, zjavujúci sa pred smrťou.
praenatalis, e – [prae- + l. natalis týkajúci sa narodenia] prenatálny, týkajúci sa času pred narodením.
praeoccipitalis, e – [prae- + l. occiput záhlavie] preokcipitálny, nachádzajúci sa pred záhlavním.
praeoperativus, a, um – [prae- + l. operatio operácia] predoperačný, v období pred operá-ciou.
praeparans, antis – [l. praeparare napred pripravovať] vopred chystajúci, pripravujúci.
praeparatio, onis, f. – [l. praeparare napred pripravovať] preparácia, príprava, úprava (napr. pri anat.
pitvách).
praeparatum, i, n. – [l. praeparare napred pripravovať] preparát, umelý prípravok, umelo pripravený
predmet, obyčajne na študijné účely.
praepartialis, e – [prae- + l. partus pôrod] prepartálny, predpôrodný.

praepatellaris, e – [prae- + l. patella jabĺčko] prepatelový, leţiaci pred jabĺčkom.
praepelvicus, a, um – [prae- + l. pelvis panva] prepelvický, situovaný pred panvou.
praepericardialis, e – [prae- + l. pericardium osrdcovník] preperikardiálny, leţiaci pred osrdcovníkom.
praeperitonaealis, e – [prae- + l. peritonaeum pobrušnica] preperitoneálny, leţiaci pred pobrušnicou.
praeponderatio, onis, f. – [prae- + l. pondus hmotnosť] preponderácia, prevaha, prevládanie
(mnoţstva al. intenzíty).
praepotentia, ae, f. – [prae- + l. potens mocný] prepotencia, prevaha, presila, nadvláda.
praepositio, onis, f. – [l. praeponere predloţiť] prepozícia, predloţenie, prednosť.
praepubertalis, e – [prae- + l. pubertas dospievanie] prepubertálny, týkajúci sa obdobia pred
dospievaním.
praeputialis, e – [l. praputium predkoţka] prepuciálny, predkoţkový.
praeputiotomia, ae, f. – [l. praeputium predkoţka + g. tomé rez] prepuciotómia, preťatie predkoţky.
praeputium, i, n. – l. predkoţka.
praepyloricus, a, um – [prae- + l. pylorus vrátnik] prepylorický, predvrátnikový.
praepyramidalis, e – [prae- + g. pyramis ihlan] prepyramidový, nachádzajúci sa pred pyramídami
(napr. predĺţenej miechy).
praeruptus, a, um – [prae- + l. rumpere pretrhnúť] preruptný, prudký, náhly.
praesacralis, e – [prae- + l. os sacrum kríţová kosť] presakrálny, leţiaci pred kríţovou kosťou.
praesagium, i, n. – [l. praesagire predvídať] predtucha, predvídanie, predpoveď.
praescapularis, e – [prae- + l. scapula lopatka] preskapulový, leţiaci pred lopatkou.
praesclerosis, is, f. – [prae- + g. scleros tvrdý + -osis stav] preskleróza, cievne zmeny, kt.
predchádzajú ateroskleróze.
praescriptio, onis, f. – [l. praescribere predpisovať] preskripcia, predpis o skladbe a dávko-vaní lieku.
praescriptum, i, n. – [l. praescribere predpisovať] predpis, recept, nariadenie, príkaz.
praesenilis, e – [prae- + l. senex starec] presenilný, predčasne starý, charakterizovaný v mladšom
veku telesnými a du- ševnými príznakmi starého človeka.
praesenium, i, n. – [prae- + l. senex starec] presénium, obdobie pred starobou, od 50 do 65 r.
praesens, entis – [l.] prítomný.
praesentatio, onis, f. – [l. praesentare ukazovať] →prezentácia. P. uteri – naliehanie plodu; časť
plodu hmatateľná v hrdle maternice na začiatku →pôrodu.
praeservativum, i, n. – [l. praeservare chrániť] prezervatív, kondóm, muţský antikoncepčný
prostriedok.
praesidium, i, n. – [l.] záštita, ochrana, pomoc.
praestasis, is, f. – [prae- + g. stasis státie] prestáza, veľmi spomalený krvný obeh, prestupeň stázy.
praesternalis, e – [prae- + l. sternum mostík] presternálny, leţiaci pred mostíkom.
praesto – [l.] hotový, pohotovo.

praesumptio, onis, f. – [l. prasumere napred uţívať] prezumpcia, predchádzajúce uţívanie,
domnienka, predpoklad.
praesumptivus, a, um – [l. praeusmere napred uţívať] prezumptívny, predpokladaný, do-mnelý.
praesuppurativus, a, um – [prae- + l. suppurare hniť] presupuratívny, pred zhnisaním.
praesynapticus, a, um – [prae- + g. synapsis funkčné spojenie nervových vláken] presynap-tický,
pred synapsiou.
praesystolicus, a um – [prae- + g. systolé kontrakcia srdca] presystolický, predchádzajúci srdcovej
systole.
praetectalis, e – [prae- + l. tectum (msesncephali) strecha stredného mozgu] pretektový, leţiaci pred
strechou stredného mozgu (štvorhrbolím).
praeterminalis, e – [prae- + l. terminalis konečný, hraničný] preterminálny, pred koncom,
dokončením.
praeternaturalis, e – [l. praeter mimo + l. natura príroda] proti prírode, neprirodzený, abnormálny.
praethyroidalis, e – [prae- + l. glandula thyroidea štítna ţľaza] pretyroidálny, situovaný pred štítnou
ţľazou.
praetibialis, e – [prae- + l. tibia píšťala] pretíbiový, leţiaci pred píšťalou.
praetonsillaris, e – [prae- + l. tonsilla mandľa] pretonzilový, leţiaci pred mandľami.
praeuraemicus, a, um – [prae- + g. úron moč + -ia stav] preurémia, pred vznikom urémie.
praeurethralis, e – [prae- + g. úréthra močová rúra] preuretrový, nachádzajúci sa pred močovou
rúrou.
praevalentia, ae, f. – [l. praevalere mať prevahu, prevládať] prevalencia, prevaha, opanovanie.
praeventia, ae, f. – [l. praevenire predchádzať] prevencia, predchádzanie chorobe, včasná ochrana
pred chorobou.
praeventivus, a, um – [l. praevenire predchádzať] preventívny, predchádzajúci (chorobe), slúţiaci na
prevenciu.
praevertebralis, e – [prae- + l. vertebra stavec] prevertebrálny, predstavcový, leţiaci pred chrbticou.
praevesicalis, e – [prae- + l. vesica mechúr] prevezikálnyu, leţiaci pred mechúrom, týkajúci sa oblasti
leţiacej pred močovým mechúrom.
praevius, a, um – [prae- + l. via cesta] krivý, scestný, vcestný.
pragmatamnesia, ae, f. – [g. pragma objekt, vec + agnosia] agnózia.
pragmatamnesia, ae, f. – [g. pragma objekt, vec + amnesia] vizuálna agnózia.
pragmatika – [g. pragma konanie] inform. štúdium moţností praktického vyuţitia jazyka, daných jeho
syntaxom (pravidlami na utváranie príspustných kombinácií symbolov, pouţívané bez ohľadu na
význam symbolov a ich kombinmácií), resp. sémantikou (pravidlá prisudzujúce význam prípustným
kombináciám symbolov).
pragmatizmus – [g. pragma konanie] filozof. smer, kt. vychádza z tézy, ţe naše predstavy, pojmy a
výpovede nie sú odrazom objektívnej reality, ale pravidlá praktického správania.
Pravda podľa p. nespočíva v tom, ţe sa výpoveď zhoduje s objektívnym stavom, ale výlučne v
praktickej účelnosti, v úspešnom konaní. Z toho vyplýva relativizmus ospravedlňujúci kaţdý názor a
skutok, kt. sa osvedčil v ţivote, mal úspech a kt. priniesol úţitok, zisk. Pravda sa teda nemeria

premetom, ale inou normou. Kým psychologizmus nachádza túto normu v psychickej podmienenosti
poznávacieho procesu, p. ju hľadá v cieli, kt. sa má poznaním dosiahnuť.
P. odmieta morálku, pokladá ju za súbor predsudkov. V praktickom ţivote nepozná všeobecne
platné normy a zákony záväzné pre všetkých ľudí. Podľa p. nejestvuje všeobecne platná pravda,
pretoţe to, čo je pre jedného prospešné, druhému môţe škodiť. V biologizme sa pragmatický pojem
pravdy vzťahuje nie na jedinca, ale na druh, v marxizme na spoločenkú prax.
P. zaloţil Ch. S. Peirce a W. James. K jeho významným predstaviteľom patrí J. Dewey a F. C. S.
Schiller. Pragmatický je i Machov princíp ekonómie myslenia, podľa kt. je určitá teória pravdivá, ak
prevádza našu skúsenosť na najjednoduchšie vzorce.
Je síce správne, ţe poznanie má slúţiť ţivotu a ţe pravé, t. j. skutočnosti zodpovedajúce poznanie
sleduje aj praktické ciele. Z toho však nevyplýva, ţe ţivotný prospech je meradlom pravdy; pretoţe
to, čo pre človeka platí za ţivotu prospešné závisí od toho, ako človek chápe seba, svoje ţivotné
ciele, poriadok, v kt. sa nachádza, závisí teda na pravde.
prah – fyziol. 1. hraničná hodnota podnetu, kt. vyvoláva reakciu al. zmyslový vnem; 2. hypotetická
bariéra, kt. musí prekonať podnet, aby bol detegovateľný; 3. koncentrácia látky v plazme, po
prekročení kt. sa vylučuje obličkami (obličkový p.); 4. hranica, limit (napr. p. vnímania); 5. min.
stupeň aferentácií, potrebný na vyvolanie dajakého deja.
Absolútny prah – najniţšia moţná intenzita podnetu, kt. je schopná vyvolať vnem; prahový podnet.
Achromatický prah – najmenšia intenzita spektra, kt. vyvolá vnem farby; zníţenie intenzity pod
tento bod má za následok len vnem svetla bez rozlíšenia farieb.
Prah citlivosti – p. stimulu, absol. p.
Depolarizačný prah – angl. pacing threshold, min. hodnota elekt. stimulácie potrebná na vyvolanie
trvalej depolarizácie srdca.
Prah diskriminácie – p. diferenciácie, najniţšia hranica diskriminačnej schopnosti; hodnota, kt.
rozdiel dvoch podnetov predstavuje polovicu ich súčtu, aby bol rozdiel práve vnímaný.
Prah dráždivosti – [angl. excitation threshold] hodnota napätia al. prúdu, kt. vyvolá špecifickú
reakciu dráţdeného tkaniva.
Prah dvojitého bodu – najmenšia vzdialenosť, pri kt. sa dva podnety dotyku vnímajú ako rozdielne.
Erytémový prah – dávka ţiarenia potrebná na vyvolanie erytému koţe.
Prah hltania – min. stimulácia potrebná na vyvolanej reflektorickej činnpsti spojenej s prehĺtaním.
Prah kŕčov – min. mnoţstvo elekt. prúdu al. lieku, potrebné na vyvolanie kŕčov pri konvulznej th.
Prah neurónu – stupeň stimulácie neurónu, kt. práve stačí na vyvolanie efektívnej reakcie (vnemu,
pohybu ap.).
Obličkový prah – koncentrácia látky v plazme, pri kt. sa predmetná látka začína vylučovať do
moču.
Obličkový prah pre glukózu – hodnota glykémie (180 mg %), pri kt. začínajú obličky vylučovať
glukózu močom; transportné maximum pre glukózu.
Prah premiestenia – p. vnímania prerušenia súvislosti kontúry al. okraja; Vernierova ostrosť.
Relačný prah – hodnoty, kt. musia mať dva podnety, aby sa práve vnímal rozdiel medzi nimi.

Rozdielový prah – prírastok podnetu potrebný na to, aby sa podnety vnímali ako 2 rôzne vnemy
(Bougnerov-Weberov zákon); je pre kaţdý zmyslový orgán iný, platí však len pre podnety strednej
intenzity.
Rozlišovací prah – najmenšia vzdialenosť dvoch predmetov, kt. vnímame ešte ako dva; mini-mum
separabile.
Sluchový prah – najslabší vnímaný zvuk; minimum audibile.
Prah vedomia – Wundtov termín: hranica, na kt. sa z nevedomého procesu stáva vedomý proces;
najniţšia hranica vnímania; bod vedomia, pri kt. podnet sa práve vníma; minimum sensibile.
Prah videnia – najmenší svetelný tok, kt. je schopný vyvolať zrakový vnem. Po úplnej adaptácii (40
– 50 min) oko reaguje uţ pri osvetlení 5.1010 lx (pri zelenom svetle).
Prah vnímania – 1. hraničné hodnoty vnímania, kt. sa líšia u ľudí a i. ţivočíchov, ale aj u ľudí
navzájom, môţu sa meniť cvičením (diskriminačné cvičenie), ale aj vekom, chorobou, denným
časom a i.; rozlišujú sa podľa rôznych hľadísk, napr. časový (najmenší časový rozdiel medzi 2
podnetmi, kt. sa spoja do jedného vnemu – pri sluchu 0,02 s, pri zraku 0,04 s; dolný (najmenší a
nevyhnutný na vyvolanie vnemu); horný (nad ním nastáva tzv. nadhraničný útlm, príp. bolesť);
rozdielový tieţ relat. (napr. hranica rozlíšenia kruhu a elipsy); akustický (u člo-veka 16 – 20 000 Hz);
vo vysokom veku klesá aţ na 5000 Hz); 2. angl. sensing threshold, min. hodnota elekt. aktivity
potrebná na rozpoznanie signálu depolarizácie kardiostimuláto-rom.
Prah zobudenia – angl. arrousal threshlold, min. stimulácia potrebná na zobudenie spiaceho
jedinca.
Prah zrakového vnemu – min. moţná intenzita podnetu, kt. vyvolá vnem svetla.
prahmyz – Palaeodictyoptera. Rad triedy hmyzu. Ţil. v prahornej dobe, podobal sa váţkam, v rozpätí
krídel mal asi 50 cm. Podlhovasté telo bolo takmer rovnako článkované, hlava pomerne malá,
predná hruď rozšírená, obidva páry krídel skoro rovnaké, husto popretkávané štetinkami. Ţil v
močaristých lesoch. Z horného karbónu je známy napr. druh Stenodyctya lobata.
prahový tetanizačný prúd – [treshold tetanizing current] hodnota prúdu, kt. vyvoláva teta-nizáciu
svalov.
prahuby – Archimycetes. Trieda oddelenia húb, do kt. patria len nahé jednobunkové parazitické huby,
ţijú vnútri buniek rastlín. K p. patrí rakovinovec zemiakový (Synchytrium endobioticum), kt. vyvoláva
rakovinu zemiaka, hrdlovec kapustový (Olpidium brassicae), kt. zaviňuje padanie kapustovej
priesady, a nádorovka kapustová (Plasmodiophora brassicae), pôvodca vzniku hľuzovitých útvarov
na koreňoch pestovaných kapustovitých rastlín.
prach – [l. pulvis] polydisperzný aerosól. Vzniká drvením a spaľovaním rôznych látok. Z hľadiska
účinkov na ľudský organizmus je dôleţitá veľkosť a tvar prachových častíc, jeho chem. zloţenie,
koncentrácia, dĺţka expozície (dávka) a individuálne vlastnosti exponovaných jedincov.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 1. Najvyššie prípustné koncentrácie aerosólov bez toxického účinku v pracovnom ovzduší (NPK-P
–3
v mg.m )
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Látka
Priemerná NPK-P
Látka
Priemerná NPK-P
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A. Prach s rozhodujúcim fibrogénnym účinkom
3. tuha (grafit)
5
1. azbestový prach
4. mastenec (talok)
6
s podielom azbestu < 10 %
4
5. sľuda
5
s podielom azbestu > 10 %
2
6. keramické íly
8
2. čiernouhoľný prach
5
7. ţivec
8

8. kaolín
8
2. ľan
4
9. šamot
5
3. konope
4
10. dinas
1
4. sisal
6
11. prach v čiastiarňach oceľoliatiny 1
5. juta
6
12. prach v spekárňach rúd
6
7. perie
6
13. ostatné fibrogénne prachy
8. čadičové vlákna
8
s podielom kryšt. SiO2 < 10 %
5
9. sklené vlákna
8
s podielom kryšt. SiO2 10 – 70 % 2
10. uhličitany alkálií
6
s podielom kryšt. SiO2 > 70 %
1
11. vápno pálené
4
B. Prach bez fibrogénneho účinku
C. Prach bez fibrogénneho účinku
s výrazným dráždivým účinkom
1. hnedouhoľný prach
8
1. bavlna
2
2. ostatný prach
10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P. sa dostáva do tela najčastejšie vdýchnutím, pričom sa môţe uplatniť jeho účinok uţ v horných
dýchacích cestách akút. al. chr. dráţdením slizníc, kde môţe vyvolať akút. al. chron. zápal, al. v
pľúcnych alveolách s rôznymi patol. zmenami. Do GIT sa p. dostáva prehĺtaním a vstrebávaním sa
môţe dostať aţ do krvi. Tu sa uplatňujú najmä rozp. častice toxického pra-chu. Na koţi sa prach
môţe uplatniť ako patogénny činiteľ, najmä pri nedostatočnej osobnej hygiene, ale môţe preniknúť
aj do povrchových vrstiev koţe a ukladať sa. Môţe vyvolávať alergické koţné choroby, chem.
aktívny p. aţ poleptanie al. popálenie koţe. Na očných spo-jovkách sa p. uplatňuje mechanickým a
dráţdivým účinkom, vyvoláva akút. al. chron. zápaly
V pracovnom ovzduší moţno p. deliť podľa pôvodu sa rozoznáva organický a anorganický, podľa
chem. zloţenia p. kremičitý, azbestový, cementový, chrómový, uhoľný atď.
Podľa účinkov na organizmus môţe byť p.: 1. inertný – nevyvoláva morfol. ani funkčné zmeny,
zapríčiňuje len jednoduché pneumokoniózy, al. pôsobí mechanicky ako cudzie telesá na koţi, v
spojovkovom vaku, blokuje lymfatické cesty a dráţdivým účinkom vyvoláva nešpecifické zápalové
zmeny; 2. fibrogénny – vyvoláva v pľúcach špecifické reakcie s následnými morfol. a funkčnými
zmenami – pľúcne fibrózy (napr. p. kremičitý, azbestový atď.); 3. alergizujúci – podmieňuje alergické
reakcie najčastejšie dýchacích ciest a koţe (organický p. z múky, peria, srsti, bavlny, takabu ap.); 4.
toxický – zapríčiňuje charakteristické lokálne, resp. celkové príznaky otravy (napr. chrómový a
olovnatý p.); 5. karcinogénny – vyvoláva nádoro-vé choroby najmä dýchacích ciest a koţe, a to
svojím chem. účinkom al. tvarom častíc (azbestové vláknité minerály); 6. infekčný a rádioaktívny –
pôvodca infekčnej choroby al. rádionuklid sa môţu vyskytovať v ovzduší samostatne al. na
prachových častiach iného druhu.
Podľa veľkosti prachových častíc sa p. delí na hrubý a jemný p. Od veľkosti prachových častíc závisí
prienik do dýchacích ciest a ich ďalší osud. Hrubý p. pozostáva z častíc, kt. Ø je 0 > 10 m, kt. v
prostredí rýchlo sedimentujú. Zachytávajú sa uţ v horných dýchacích cestách a spolu s hlienom sa
činnosťou riasinkového epitelu posúvajú hore do nosohltanu, odkiaľ sa môţu dostať do GIT al. sa
eliminovať z tela kašľom. Jemný (poletavý) p. sa skladá z častíc s Ø 0 < 5 m, kt. tvoria tzv.
respirabilnú frakciu, zotrvávajú v ovzduší dlhý čas. Prenikajú aţ do pľúcnych alveol, kde ich
fagocytujú alveolárne makrofágy. Tu sa môţu deponovať a vyvo-lávať lokálne biol. účinky, príp.
preniknúť do krvi a lymfy. Tento p. je najnebezpečnejší, najmä ak má fibroplastické účinky.
Koncentrácia p. v pracovnom ovzduší sa zniţuje zmenami technológie, hermetizáciou zdroja
prašnosti, miestnym odsávaním, vlhčením vzduchu, odstraňovaním sedimentovaného prachu,
riadením p. prúdom vzduchu, vetraním ap., príp. izoláciou pracovníka do uzavretého priestoru
(velíny, kabíny).
Keď nemoţno v pracovnom prostredí p. eliminovať, musia sa dodrţovať najvyššie prípustné
koncentrácie p. (NPK-P). Vzťahujú sa na 8-h al. kratšiu pracovnú zmenu. Pre p. s netoxickým

účinkom sú určené len priemerné celozmenové hodnoty, pretoţe pre ich biol. účinok je rozho-dujúca
celková dávka (tab. 1).
Podľa miery rizika prašnosti sa pracoviská delia na štyri kategórie (tab. 2).
U pracovníkov sa zaznamenávajú údaje o počte odpracovaných h, o koncentrácii p., hodnotách
kumulatívnej dávky p. a % plnení max. prípustnej expozície. [Kumulatívna dávka p. sa určí z
celkovej koncentrácie p. (mg.m–3) a priemerného mnoţstva vzduchu, kt. expono-vaný pracovník
vdýchne za 1 h (m3.h–1).] Po naplnení max. prípustnej expozície sa pracovníci dispenzarizujú v
špecializovaných zdrav. pracoviskách a preraďujú sa na menej rizikové al. bezprašné pracovisko.
Tam, kde nemoţno dodrţať NPK-P, pouţívajú sa osobné ochranné pracovné prostriedky
(respirátory, filtre, kukly ap.). Tieto prostriedky sú však málo účinné, najmä pre respirabilnú frakciu
p., a ich pouţívanie je pre pracovníkov dosť nepríjemné. Na prácu v prašnom prostredí sa nehodia
osoby s chorobami dýchacích ciest; osoby < 21-r. majú skrátenú pracovnú zmenu na 6 h (36
h/týţd.). Veľký význam v prevencii má aj zvyšovanie odolnosti správnou ţivotosprávou, výţivou a
protifajčiarska výchova.
Osobitné predpisy platia pre pouţívanie azbestu. Najnebezpečnejší minerál azbestu, krocido-lit, sa
nesmie pouţívať ani dováţať. Všetky výrobky, kt. obsahujú azbest, sa môţu pouţívať len v
nevyhnutných prípadoch, keď sa nedajú nahradiť zdrav. vhodnejším materiálom. Pri odstraňovaní
materiálov obsahujúcich azbest (demolácia domov ap.) musí byť zabezpečená ochrana zdravia.
Zavádzanie výroby materiálov s obsahom azbestu sa musí prerokovať s orgánmi štátneho zdrav.
dozoru. V prospektoch a návodoch takýchto matriálov musia byť údaje o obsahu azbestu a
upozornenie o jeho škodlivom pôsobení.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tab. 2. Kategórie pracovísk a prác podľa miery rizika prašnosti
–––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kategória Miera rizika Priemerná celozmenová koncentrácia prachu
Koncentrácia kremeňa v respirabil–3
nej frakcii prachu (mg.m )
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
0
prach s fibrogénnym účinkom sa nevyskytuje
0
2
0
nepresahuje NPK(r)
< 0,1
3
nízka
nepresahuje 2-násobok NPK(r)*
0,105 – 0,2
4a
stredná
nepresahuje 4-násobok NPK/r)
0,205 – 0,4
4b
vysoká
nepresahuje 6-násobok NPK(r)
0,405 – 0,6
4c veľmi vysoká nepresahuje 8-násobok NPK(r)
0,605 – 0,8
4d
mimoriadne presahuje 8-násobok NPK(r)
> 0,8
vysoká
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*NPK-r = najvyššia prípustná koncentrácia respiračnej frakcie prachu

práchnovec zápalný – Fomes fomentarius, bazídiová huba z čeľade trúdnikovitých (→Polyporaceae).
prachovnica – širokohrdlá nádoba z bezfarebného, príp. tmavého skla al. plastu na uskladnenie
tuhých práškovitých látok. Sklené p. majú sklenú zábrusovú zátku al. hrdlo
pri-spôsobené na zaskrutkovanie vrchnáka s tesnením. P. z plastov majú
skrutkový uzáver bez tesnenia.
Prachovnice

prajmalín

–

syn.

N-propylajmalín;

17,21-dihydroxy-4-

+

propylajmalanium, [C23H33N2O2] , Mr 369,52; antiarytmikum. Je dostupné len v perorálnej forme.
Biotransformácia p. prebieha v pečeni.
Prajmalín

Indikácie, nežiaduce účinky a interakcie →ajmalín.
Kontraindikácie →chinidín; poruchy rytmu pri tyreotoxikóze, hypotenzia, endokarditída. Úvodná
dávka je 20 mg 3 – 4-krát/d, udrţovacia dávka 10 – 20 mg 2-krát/d.
Prípravok – bitartrát C27H38N2O8 – NPA, NPAB, GT-1012®, Neogilurytmal® tbl. obd. Giulini.
praktolol – N-[4-[2-hydroxy-3-[(1-metyletyl)amino]propyoxy]fenyl]acetamid, C14H22N2O3, Mr 266,34;
blokátor -adrenergických receptorov, antiarytmikum; k
neţiaducim účinkom patria alergické reakcie očí, koţe
slizníc a uší (AY 21011®, ICI 50172®, Dalzic®,
Eraldin®).
Praktolol

pralidoxímchlorid – 2-[(hydroxyimino)metyl]-1-metylpyridíniumchlorid; 2-PAM-chlorid, C7H9ClN2O, Mr
172,63; reaktivátor cholínesterázy, antidótum (nervový plyn a insekticídum). Pouţíva sa v th.
myasthenia gravis, podáva sa p. o. a v . i. v. infúzii (Protopam chloride®; jodid C7H9IN2O – 2-pyridínaldoxímmetjodid, 2-PAM, – Protopam jodide®;
mezylát C8H12N2O4S, P2S – Contrathion®, Protopam methanesulfonate®).
Pralidoxímchlorid

prameň – l. fons. Litrerárny prameň – l. auctor.
pramiverín – syn. primaverín; propaminodifén; N-(1-metyl-etyl)-4,4-difenylcyklohexánamín, C21H27N,
Mr 293,46; antispazmodikum (hydrochlorid C21H28ClN WMD 9806®, HSP 2986®, Monoverin®,
Sistalgin®).
Pramínoverín
pramoxín – syn. pramokaín; proxakaín; 4-[3-(4-butoxyfenoxy)proyl]morfolín, C17H27NO3, Mr
293,39; miestne antestetikum. Pouţíva sa napr. pri prurite spojenom s koţnými a anorek-tálnymi
afekciami (Tronothane®; hydrochlorid C17H28ClNO3 –
Proctofoam®, Tronolane®).
Pramoxín

prandialis, e – [l. prandium raňajky] týkajúci sa potravy, najmä obeda.
prandium, i, n. – l. raňajky.
pranóliumchlorid
–
2-hydroxy-N,N-dimetyl-N-(1-metyletyl)-3-(1-naftalenyloxy)-1-propanamíniumchlorid, C18H26ClNO2, antiarytmikum.
pranoprofén – kys. -metyl-5H[1]benzopyrano[2,3-b]pyridín-7-octová, C15H13NO3, Mr 255,28;
antiflogistikum (Y-8004®, Niflan®, Nifran®).
Pranoprofén

Prantal® – difemanilmetylsulfát.
praplazy – Cotylosauria. Vyhynuté plazy, kt. ţili v karbóne aţ triase. Podobali sa krytočre-povcom.
Boli 2 – 3 m veľké, od nich sa odvodzuje vývoj všetkých plazov: prvojaštery (Pro-sauria) sa podobali
veľkým jaštericiam, dnes z nich ţije ešte jeden druh, hatéria; pajaštery (Pseudosuchia) ţili na
začiatku druhohôr, zadné končatiny mali silnejšie ako predné, vzhľadom trocha pripomínali jašterice.
Pohybovali sa zväčša na zadných končatinách; vtáko-jaštery (Pterosauria) boli plazy prispôsobené
pohybu vo vzduchu, na bokoch tela mali napnuté koţnú riasu, predné čeľuste mali tvar zobáka; ich
rozvoj vyvrcholil v jure; veľjaštery (Dinosauria) dosahovali obyčajne obrovské rozmery, napr.
brontosaurus aţ 20 – a 30 ton hmotnosti, brachiosaurus aţ 24 m a 50 ton hmotnosti, diplodocus aţ
30 m dĺţky. Ţili koncom triasu a v kriede takmer na celej zemeguli. Niekt. boli bylinoţravé, iné dravé.
Mali veľmi malú hlavu, viedli obojţivelný spôsob ţivota. Niekt. sa pohybovali po štyroch končatinách,
iné po zadných končatinách a opierali sa chvostom. Najmenšie formy boli asi 1 m dlhé. Rybojaštery
(Ichthyosauria) ţili v druhohorných moriach a dokonale sa prispôsobili vodnému ţivotu, končatiny
mali veslovacie a telo vretenovité, zakončené plutvou. Dosahovali rôznu veľkosť od 1 do 10 m;
veslojaštery (Plesiosauria) ţili v druhohorných moriach, tela mali širšie a ploskejšie, dosahovali
podobné rozmery ako predošlé; zverojaštery (Theromorpha) sa podobali niekt. primitívnym
cicavcom, pp. z nich sa vyvinuli neskoršie cicavce, napr. Cynognathus.
Prasadovej-Kozov syndróm →syndrómy.
praseodymium →prazeodým.
prasknutie – l. ruptura.
prasterón – syn. dehydroepinadrosterón, DHEA; dehydroizoandrosterón 3-hydroxyandrost-5en-17ón, C19H28O2, Mr 288,41; androgén. Prvýkrát ho izoloval z muţského moču Butenandt a Tscherning
(1934). Vzniká z 80 % v kôre nadobličiek a 20 % vo vaječníkoch. Jeho
androgénová aktivita je 5 – 20-krát niţšia ako testosterónu. Má anabolický a
,,energizujúci“ účinok a zvyšuje sexuálnu potenciu. Po aplikácii v
postmenopauze jeho plazmatická koncentrácia vrcholí po 1 – 4 d a
východiskové hodnoty dosahuje za 3 týţd; jeho t0,5 je 5 – 13 d.
Prasterón

Prípravky – 17-Hormophorin®, Astenile®, Deandros®, Diandron®, Psicosterone®; síran sodný,
DHA-S, C19H27NaO3S – Mylis®; zloţka prípravku Gynodian Depot® inj.).
prášok – l. pulvis. Prášok na zuby – medicamentum dentifricum.
P. rat. aetat. – skr. l. pro ratione aetatis úmerne veku.
pratenzeín – 5,7-dihydroxy-3-(3-hydroxy-4-metoxyfenyl)-4H-1-benzopyran-4-ón; 3,,5,7-trihydroxy-4,metoxyizoflavón, C16H12O6, M1 300,26; látka izolovaná z rastliny
Trifolium pratense L., Leguminosae.
Pratenzín

prattorrhoea, ae, f. – [g. prattein vykonať + g. rhoia tok, prúd] protorea, veľké pracovné zaujatie, keď
sa práca začne, avšak nedokončí a ihneď sa začína iná práca (typická napr. pre mániu); por.
workoholizmus.

Prattov príznak – [Pratt, Joseph H., *1872, amer. lekár] →príznaky.
Prausnitzova-Küstnerova reakcia – [Prausnitz, Otto Carl Willy, 1876 – 1963, nem. hygienik;
Küstner, Heinz, 1897 aţ 1963, nem. gynekológ] →testy.
pravastatín sodný – jednosodná soľ kys. [1S-[1S* S
-1,2,6,7,8, 8ahexahydro-trihydroxy-2-metyl-8-(2-metyl-1-oxobutoxy)-1naftalénheptánovej, C23H35NaO7; 446,52; inhibítor HMG-CoAreduktázy, bioaktívny metabolit mevastatínu; antihyperlipopro
teinemikum (CS-514S®, Q-31000®, Mevalotin®, Pravachol®).
Pravastatín

práva pacienta – stanovuje Charta práv pacienta (Americká asociácia občianských slobôd).
Článok 1 – Ľudské práva a hodnoty v zdravotníckej starostlivosti
Kaţdý má právo na
• rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.
• sebaurčenie.
• telesnú a duševnú integritu a bezpečnosť.
• rešpektovanie svojich morálnych a kultúrnych hodnôt, náboţenského a filozofického presvedčenia.
Nikto nesmie byť diskriminovaný na základe veku, pohlavia, vzdelania, rasy al. etnického pôvodu,
náboţenstva al. presvedčenia, nespôsobilosti al. sexuálnej orientácie.
Článok 2 – Všeobecné práva pacientov
Kaţdý, kto je telesne al. duševne chorý, postihnutý, príp. ohrozený takýmto stavom, sa pokladá za
pacienta a ma právo na potrebnú prevenciu, dg. a th. v záujme úplnej obnovy zdravia al. zmiernenia
následkov takéhoto stavu, al. zabránenia ďalšieho zhoršovania stavu.
Pacient má právo na
• takú ochranu zdravia, akú zaručujú príslušné opatrenia na prevenciu choroby a zdravotnú
starostlivosť.
• usilovať sa dosiahnuť najvyššiu moţnú úroveň zdravia.
• dostať zdrav. starostlivosť na základe svojho zdrav. stavu a potrieb so zameraním na prevenciu a
podporu zdravia a na th.
• na rovnaký prístup k zdrav. starostlivosti.
• na výber a zmenu lekára a zdrav. zariadenia.
• v prípade akút. al. ţivot ohrozujúceho stavu právo na lekárske ošetrenie v najbliţšom zdrav.
zariadení a v ktoromkoľvek čase.
• to, aby ho lekár prvého kontaktu v prípade potreby odoslal na vyšetrenie k špecialistovi.
• zúčastňovať sa procesu zdrav. starostlivosti, spolurozhodovať ako partner o starostlivosti a liečení.
• kvalitnú zdrav. starostlivosť, kt. sa vyznačuje vysokou profesionálnu úrovňou, vyuţívaním
modernej techniky, ale aj dôstojným, etickým a humánnym prístupom.
Článok 3 – Právo na informácie
Informácie o poskytovaných zdrav. sluţbách a dostupnej lth. sú verejné, aby ich mohol vyuţívať
kaţdý na základe princípov uvedených v §1 a §2.

Pacient má právo byť plne informovaný o svojom zdrav. stave vrátane lekárskych nálezov, dg.,
prognóze a ďal-šom vývoji ochorenia, navrhovanej th. spolu s jej výhodami a rizikami, o
alternatívach th. vrátane neliečenia.
Pacient má právo byť informovaný o nákladoch poskytnutých zdrav. sluţieb ako aj o cene liekov a
zdrav. pomôcok.
Pacient má právo byť informovaný spôsobom, ktorý je mu zrozumiteľný a na poţiadanie aj
písomnou formou. Obzvlášť v prípade maloletých pacientov je potrebné zvoliť vhodnú formu
informácie.
Pacient dostane prípade potreby zadarmo k dispozícii tlmočnícke sluţby.
Pacient má právo nebyť informovaný v prípade, ţe o to poţiada. Ak pacient oznámil, ţe nechce byť
informovaný, nebudú mu informácie poskytnuté za predpokladu, ţe takéto neinformovanie nebude
na úkor samotného pacienta alebo iných osôb.
Pacient má právo určiť osobu, ktorá bude o jeho zdravotnom stave informovaná namiesto neho.
Pacient má právo dostať informácie najmä o:
• navrhovaných dg. a th. postupoch ešte pred ich uskutočnením (výnimky: akútne a ţivot ohrozujúce
stavy, situácie upravené inými zákonmi),
• rizikách a výhodách navrhovaných dg. a th. postupov,
• začiatku, priebehu trvaní a očakávanom výsledku liečby,
• alternatívnych moţnostiach a postupoch,
• vhodnej zmene ţivotného štýlu.
Pacient má právo prístupu k svojim zdrav. záznamom.
Pri prepustení zo zdrav. zariadenia má pacient právo vyţiadať si písomnú správu o dg., o priebehu
ochorenia a th. svojho ochorenia.
V prípade úmrtia pacienta nemá nikto právo nahliadnuť do zdravotných záznamov a pitevného
nálezu, iba ak je na to závaţný právny dôvod (napr. vzhľadom na zistenie dedičných chorôb), ktorý
posúdi lekár. V prípade sporu rozhodne súd.
Článok 4 – Súhlas pacienta
Informovaný súhlas pacienta je podmienkou kaţdého zdrav. výkonu.
Pacient má právo odmietnuť al. prerušiť zdrav. výkon.
Ak sa súhlas pacienta nedá získať a zdrav. výkon je urgentný al. ţivot zachraňujúci, súhlas sa
predpokladá vţdy, ak pacient uţ predtým nevyslovil výslovný nesúhlas s daným zdrav. výkonom.
Pacient má právo na slobodné vyjadrenie vôle darovať al. nedarovať svoje orgány na účely
transplantácie. Sú-hlas sa predpokladá vţdy, ak pacient predtým nedal písomný nesúhlas s
poskytnutím svojich orgánov na trans-plantáciu. Súhlas sa predpokladá, ak ide o autotransplantáciu
v záujme dg., prevencie a th. daného pacienta.
Informovaný súhlas v písomnej forme je podmienkou zaradenia pacienta do vedeckovýskumných
štúdií, ako aj do vyučovania klin. predmetov. Tento súhlas zo strany pacienta môţe byť kedykoľvek
odvolaný.
Článok 5 – Súhlas v prípade pacientov, ktorí nie sú spôsobilí o sebe rozhodovať

Ak sa súhlas pacienta, kt. síce nie je zbavený práva na právne úkony, ale nie je zjavne spôsobilý o
sebe rozhodovať, nedá získať a zdrav. výkon je urgentný al. ţivot zachraňujúci, súhlas sa
predpokladá vţdy, ak pacient uţ predtým nedal písomný nesúhlas s daným zdrav. výkonom.
Ak sa súhlas pacienta, kt. síce nie je zbavený práva na právne úkony, ale nie je zjavne spôsobilý o
sebe rozhodovať, nedá získať a zdrav. výkon nie je urgentný, rozhodnutie urobí súd.
Článok 6 – Dôvernosť
Všetky informácie o zdrav.stave pacienta, dg., th. a prognóze, ako aj všetky ostatné informácie
osobného charakteru sú dôverné počas ţivota pacienta aj po jeho smrti. Právo na dôvernosť údajov
a na ich ochranu sa týka času ich spracovania, ako aj výmeny údajov, zahŕňajúc právo ochrany
údajov a informácií aj v počítačovej forme.
Dôvernú informáciu moţno poskytnúť iba na základe výslovného súhlasu pacienta al. na základe
platného zákona, kt. stanovuje k takémuto úkonu podmienky.
Údaje o pacientovi nesmú byť prístupné tretím osobám.
Zdrav. záznamy o pacientovi majú dôverný charakter. Môţu sa sprístupniť len v rozsahu
vymedzenom zákonom a iba osobám, kt. sú na to zo zákona splnomocnené.
Poskytovateľ zdrav. starostlivosti uschová kompletnú zdrav. dokumentáciu o pacientovi počas 10 r.
a v odôvodnených prípadoch aj dlhšie.
Informácie o pacientovi a prístup k jeho zdrav. dokumentácii sa môţu poskytnúť pre štatistické a
vedecké účely bez súhlasu pacienta ak:
• sa súhlas od pacienta nedá získať a poskytovateľ zdrav. starostlivosti má záruky, ţe súkromie
pacienta nebude narušené,
• sa súhlas od pacienta nedá ţiadať vzhľadom na povahu a účel výskumu a poskytovateľ zdrav.
starostlivosti má záruky, ţe údaje sú anonymné a ich súvis s pacientom sa nedá odvodiť. Informácie
sa poskytnú pod podmien-kou, ţe výskum je vo verejnom záujme, ţe výskum nemôţe byť
uskutočnený bez tejto informácie a ţe poskyt-nutie informácie je uvedené v zdravotnej
dokumentácii.
Článok 7 – Liečba a starostlivosť
Kaţdý má právo na takú zdrav. starostlivosť, akú vyţaduje jeho zdrav. stav vrátane preventívnej
starostlivosti a aktivít na podporu zdravia. Zdrav. sluţby musia byť dostupné a poskytované na
princípe rovnosti, bez diskri-minácie a podľa finančných, ľudských a materiálnych zdrojov v
spoločnosti.
Pacient má právo vedieť meno zdrav. pracovníkov, kt. sa o neho starajú a liečia ho.
Po prijatí do zdrav. zariadenia sa vyšetrenie, liečba a prípadný pobyt pacienta v zariadení
uskutočňujú v súlade so zásadami práva na ľudskú dôstojnosť a súkromie. Zdrav. výkony sa
vykonajú iba v prítomnosti osôb, kt. sú na to potrebné.
Pacient má právo poskytovanie zdrav. starostlivosti:
• v dohodnutom al. primeranom čase,
• podľa dohodnutých a odsúhlasených podmienok,
• v čo najkratšom čase, ak ide o akút. al. ţivot ohrozujúci stav.
Pacient má právo na kvalitnú zdrav. starostlivosť, kt. je zaloţená na vyuţití modernej techniky, ako
aj na ľudskom vzťahu medzi poskytovateľom zdrav. starostlivosti a pacientom. Uvedené sa vzťahuje
aj na zmiernenie bolestí.

Ţeny majú právo, aby s nimi pri pôrode bola dospelá osoba, kt. si vyberú.
Pacient má právo na primeranú kontinuitu th. vrátane spolupráce medzi rôznymi poskytovateľmi
zdrav. starostlivosti.
Pacient má právo poţívať podporu svoje rodiny a priateľov počas zdrav. starostlivosti.
Pacient má právo na rešpektovanie svojho náboţenského presvedčenia a filozofických názorov.
Ak pominú dôvody na ďalší pobyt pacienta v zdrav. zariadení, pacient musí byť náleţite informovaný
o dô-vodoch svojho prepustenia domov al. presunutia do iného zdrav. zariadenia.
Ak má pacient nárok na nejakú formu starostlivosti, musí mu byť poskytnutá.
Ak je do zdrav. zariadenia prijaté dieťa, rodič, pestún al. iná na to splnomocnená osoba, má právo
ostať s dieťaťom po celý čas jeho pobytu v zariadení, ak to nie je v rozpore so záujmom dieťaťa al.
zlučiteľné s lekárskymi poţiadavkami.
Článok 8 – Terminálna starostlivosť
Pacient má právo v terminálnom al. nevyliečiteľnom štádiu ochorenia na takú úľavu a zmiernenie
bolestí, kt. zodpovedajú súčasným vedomostiam a moţnostiam.
Pacient má právo na humánnu terminálnu a paliatívnu starostlivosť.
Pacient má právo byť sprevádzaný v posledných chvíľach svojho ţivota osobou podľa svojho
ţelania.
Pacient má právo na dôstojnú smrť.
Pacient má nárok na dôsledné rešpektovanie písomného oznámenia (vyhlásenia) o ukončení ţivota
alebo jeho ţiadosti v prípade váţneho ochorenia nevykonať radikálnu liečbu.
Článok 9 – Všeobecná informovanosť
Pacient má právo na také informácie a poradenstvo, ktoré mu umoţňujú poţívať všetky práva
zakotvené v tejto charte a prispejú k jeho najlepšiemu zdravotnému stavu.
Pacient má právo byť informovaný o zdrav. zariadeniach, rozsahu ich aktivít a sluţieb a spôsobe ich
vyuţívania.
Pacienti majú kolektívne právo byť zastúpení na všetkých úrovniach systému zdrav. starostlivosti a
vyjadrovať sa k záleţitostiam týkajúcich sa plánovania a hodnotenia zdrav. sluţieb vrátane ich typu
a rozsahu, kvality a fun-govania zdrav. starostlivosti.
Článok 10 – Podávanie sťažností
Pacient má právo podať sťaţnosť, ak sa domnieva, ţe jeho právo zakotvené v tejto charte bolo
porušené. Sťaţ-nosť môţe pacient podať riaditeľovi zdrav. zariadenia, kde bol ošetrovaný,
krajskému štátnemu lekárovi, stavovským organizáciám (napr. Slovenskej lekárskej komore),
Ministerstvu zdravotníctva al. ďalším na to ustanoveným inštitúciám.
Pacient má právo byť náleţite informovaný o spôsobe a podmienkach podávania sťaţností.
Článok 11 – Náhrada škody (kompenzácia)
Pacient má nárok na náhradu škody v prípade dokázaného poškodenia zdravia v dôsledku
poskytnutia nespráv-nej, neúplnej, oneskorene podanej informácie. Formu a veľkosť odškodnenia
stanoví orgán na to ustanovený.
Pacient má právo na náhradu škody v prípade dokázaného poškodenia zdravia v dôsledku
nesprávnej liečby. Formu a veľkosť odškodnenia stanoví orgán na to ustanovený.

pravda – zhoda medzi bytím a duchom, vecou a rozumom (adaequatio rei et intellectus); verný,
správny odraz skutočnosti v myslení. Charakteristika pravdivosti sa vzťahuje len na myšlienky, ale
nie na samy veci ani prostriedky ich jazykového vyjadrenia. P. vystupuje ako p. poznania (logická
p.), kt. sa dovršuje v súde a spočíva v tom, ţe sa myslenie prirovnáva jestvujúcemu stavu veci, ak
vyjadríme stav veci ako trvajúci. P. poznania treba odlišovať od p. bytia (ontologickej p.), kt. náleţí
súcnu a bytiu samému; udáva primeranosť súcna duchovnému poznaniu.
Kritériom pravdy je →evidencia. Podľa objektívneho idealizmu nachádza p. svoje meradlo v súcne
samom, kt. sa však – aby mohlo byť meradlom – musí ukazovať s postačujúcou jasnosťou, t. j.
tak, aby sa dalo odlíšiť od dačoho iného. Ubezpečenie o ,,postačujúcej jasnosti“ vyţaduje opäť
dajaké iné kritérium; ním sú podmienky, jedine za kt. môţe byť dačo meradlom p. Vzhľadom na tieto
podmienky toto meradlo zo strany subjektu vyţaduje zrozumiteľný a nezaujatý súd, kt. sa často
dostaví sám od seba a vylúči kaţdú rozumovú pochybnosť; v iných prípadoch vyţaduje dôkladné
skúšanie, kt. absencia môţe mať za následok ukvapené a mylné súdy. Pre nás ľudí preto neexistuje
,,kritérium p.“, kt. by bez vlastnej snahy vylučovalo omyl.
Pokusy definovať pojem ,,pravdivý výrok“ v hovorovom jazyku vedú nevyhnutne k antinómiám typu
,,luhár“ pripisovanému Eubulidovi z Milétu (4 stor. pr. n. l.), kt. moţno sformulovať takto: [Veta, kt. je
na tejto strane v hranatých zátvorkách, je nepravidivá.] Ak je táto veta nepravdivá, potom zasa z jej
obsahu vyplýva, ţe je pravdivá. V kaţdom prípade je teda táto veta zároveň pravdivá, aj nepravdivá.
Tým sa však porušuje logický zákon protirečenia. Anti-nómie tohto druhu vznikajú v tých prípadoch,
keď jazyk, v kt. sa tvorí antinómia, obsahuje názvy pre svoje vlastné výrazy, ako sú predikáty
,,pravdivý“ a ,,nepravdivý“. Na odstránenie sémantickej antinómie jestvujú rozličné spôsoby; jeden z
nich je v odlišovaní metajazyka a objektového jazyka a v presnom vymedzení príslušných
predikátov v metajazyku.
Absolútna pravda – 1. hodnoverná pravdivá výpoveď; 2. nekonečná mnoţina pravdivých výpovedí,
kt. vyčerpávajúco opisujú určitú ohraničenú oblasť skutočnosti; kaţdá jej podmnoţina sa nazýva
relatívna pravda.
Čistá pravda – Heglov výraz; →Hegel.
Dvojaká pravda – učenie, podľa kt. jestvuje teologická p. zjavenia a viery a p. rozumu. Čo je
pravdivé zo stanoviska vedy, môţe byť nepravdivé z teologického hľadiska a naopak. Učenie o d. p.
pochádza od arab. učencov Avicennu a Averroesa. Uţ v stredoveku (a potom aj M. Luther) sa
tvrdilo, ţe viera a rozum – aj keď rôznymi cestami – dospievajú k rovnakým poznatkom, resp. p.
Konkrétna pravda – vlastnosť výrokov, kt. sú v určitých podmienkach (čas, priestor a i.) pravdivé a
v iných podmienkach nepravdivé. Preto v kaţdodennom ţivote, vede a najmä v politike treba
prihliadať na miesto, čas a podmienky, v kt. sa isté výroky vyslovujú. Má však význam aj v
matematike a logike. Výrok ,,súčet vnútorných uhlov trojuholníka je 180°“ je v euklidovskej gemetrii
pravdivý, ale v neeuklidovských geometriách (napr. Lobačevského geometrii) všeobecne neplatí.
Nová teória akceptuje viac objektívnych podmienok ako stará, pričom stará teória vystupuje ako
špeciálny prípad novej, kt. platí v určitých zvláštnych podmienok. V logike ,,pravdivý“ predikát
moţno definovať len vzhľadom na konrétne daný jazykový systém. Uplatňuje sa aj pri rozlišovaní
univerzálnych a lokálnych výrokov.
Objektívna pravda – zhoda nejakého poznatku s objektom poznania. Definície nesmú obsahovať
kruh, t. j. nijaký termín sa nesmie definovať pomocou seba samého al. pomocou termínov, v kt.
definícii sa vyskytuje príslušný termín. Napr. tvrdí sa jediná veta, a to ,,Táto veta je nepravdidá“; ak
by bola táto veta pravdivá, tak na základe toho, čo vypovedá, by bola nepravdivá a keby bola
nepravdivá, bola by pravdivá. Pri konštrukcii antinómie o pravdivosti sa porušil tento princíp, preto
vznikla logická chyba. Kritériom pravdivosti konkrétneho výroku v poslednej inštancii je prax.

Objektívny charakter pravdivosti nezávisí od vôle jednotlivca ani ľudstva, ale od objektívneho
charakteru práve platného stavu vecí.
Relatívna pravda – podmnoţina absol. p., pravdepodobne pravdivé výpovede, výpovede, kt. sú
v určitých podmienkach pravdivé, kým v iných podmienkach nepravdivé, kt. určitý stav
charakterizujú pribliţne (napr. určité kvantitat. vzťahy skutočnosti reprodukujú vţdy iba pribliţne.
Transcendentálna pravda – Kantov výraz; →Kant.
pravdepodobnosť – kvalit. al. kvantit. určenie moţnosti, ţe nastane dajaká udalosť.
Pravdepodobným sa nazýva súd al. výrok, ak o jeho pravde svedčia závaţné dôvody, kt. však
nevylučujú opak, takţe nejestvuje istota, t. j. pevný súhlas, odôvodnený →evidenciou stavu veci.
Filozof.

Mat. P. je pomer prípadov priaznivých pre udalosť k rovnako moţným prípadom. Označuje sa za
apriórnu p., ak sa vypočíta na základe všeobecných úvah, nezávisle od skúsenosti o faktic-ky
nastalých prípadoch; o aposteriórnej p., len ak sa podľa štatistických pravidiel zo skutočne nastalých
udalostí. Počet p. je osobitným odvetvím mat. Mat. p. sa líši od pojmu teórie poznania a praktického
ţivota.
Objektívna pravdepodobnosť udalosti – je miera podmienenosti a určitosti danej udalosti v
univerzálnych súvislostiach nezávisle od poznávacieho subjektu.
Subjektívna pravdepodobnosť udalosti – charakterizuje očakávanie poznávacieho subjektu
vzhľadom na uskutočnenie tejto udalosti.
Štatistická pravdepodobnosť – P, je kvantit. miera istoty. Pravdepodobnostný charakter majú v
med. všetky dg., th. a prognostické postupy. Mat. teória P pritom nemôţe vysvetliť podstatu
náhodnosti a P, je len formálnym opisom situácií, v kt. sa náhodnosť prejavuje.
O náhodnom pokuse hovoríme, ak pri pokuse moţno dostať rôzne výsledky a pritom nemoţ-no
vopred určiť, kt. z týchto výsledkov získame a pokus moţno ľubovoľne často opakovať bez toho,.
aby sa jednotlivé opakovania vzájomne ovplyvnili.
P javu A je číslo P(A), ku kt. sa blíţia relat. početnosti javu A, ak pokus dostatočne často
opakujeme. Ak sa vykonal n pokusov a v m z nich nastal jav A, platí:
m
lim ––– = P(A)
n→∞ n

Táto P sa pokladá v teórii P za danú.
Príklad: pri hádzaní kockou platí, ţe mnoţina všetkých moţných výsledkov náhodného po-kusu
(priestor náhodných výsledkov) E = (1; 2; 3; 4; 5; 6). Príkladom elementárneho javu je jav, ţe padne
číslo 6. Jav, ţe padne číslo je zloţený. Relat. početnosť tohto javu sa so vzrastajúcim počtom hodov
blíţi číslu 1/2. Toto číslo je P uvaţovaného zloţeného javu.
P má tieto zákl. vlastnosti: 1. P istého javu = 1; 2. P nemoţného javu = 0;
3. ak moţno náhod-ný jav rozloţiť na niekoľko vzájomne sa vylučujúcich
(disjunktívnych) javov, jeho P sa rovná súčtu P všetkých javov. Vlastnosť
3, moţno zapísať: P(A) = P(A1) + P(A2) + P(A3).

Z uvedených vlastností P vyplýva: 1. pre ľubovoľný jav A platí: 0 < P(A) < 1; 2. ak je jav A opačný
javu A, platí P(A) = 1 – P(A); 3. ak je jav A časťou javu B, potom P(A) < P(B).
Príklad: pri preventívnej prehliadke zubov školsklej mládeţe sa získali tieto výsledky:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––-

Počet detí
P(A1)
(početnosť javu At)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––A0
0
250
250/1000 = 0,25
A1
1
450
450/1000 = 0,45
A2
2
150
150/1000 = 0,15
A3
3
120
120/1000 = 0/12
A4
4 a viac
30
30/1000 = 0,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––A
1000
1,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Jav

Počet kazov

P, ţe má dieťa aspoň 1 kaz, spočítame
P(B) = P(At) + P(A2) + P(A3) + P(A4) = 0,45 + 0,15 + 0,12 = 0,75
al.
P(B) = 1 – P(A0) = 1 – 0,25 = 0,75

Podmienená pravdepodobnosť – p. javu A za predpokladu, ţe nastal jav B: P(AB). Keď sa p. p.
rovná nepodmienenej p., P(AB) = P(A), javy A a B sú štatisticky nezávislé. Princíp p. p. mat. formuloval T. Bayes (Bayesova teoréma). Ako základ výpočtov sa pouţíva distribúcia frekvencií
symptómov. P. p. symptómu S pri danej chorobe D sa dá vyjadriť vzťahom
P(S∩D)
P(SD) = –––––––– P(D) ≠ 0
P(D)

P. príznaku S (napr. ikteru) pri chorobe D (napr. hepatitíde) sa rovná spoločnému výskytu príznaku
S a choroby D ako jedného javu, delená pravdepodobnosťou choroby.
Rovnicu moţno prepísať aj do tvaru
P(SD) . P(D)
P(SD) = ––––––––––––
P(S)

resp. za predpokladu, ţe P(D) a P(S) = 0, takto:
P(SD)
P(DS)
–––––– = –––––– ,
P(S)
P(D)

kde P(D) sa nazýva začiatočná (apriórna) pravdepodobnosť choroby D. Je to p. podmienená
všetkou informáciou o D, kt. máme pred stanovením S; P(DS) je konečná (aposteriórna)
pravdeopodobnosť. Je to p. choroby D podmienená tými istými znalosťami spolu s údajmi S.
P(SD) je p., ţe údaje S budú pozorované, ak je choroba D pravdivá. Predstavuje vplyv symptómov
S na chorobu D. Dá sa vypočítať za predpokladu, ţe mnoţina pozorovaní je normálne rozloţená.
Inak ju moţno získať odhadom.
Bayesova teoréma umoţňuje vybrať na základe zistených príznakov (výsledkov testov)
najpravdepodobnejšiu dg. a určiť s akou p. P choroby D treba rátať v prípade, ţe sa u pacienta zistí
prítomnosť príznaku al. pozit. výsledok testu, a to podľa vzorca:
P(SDi) . Pr(Di)
P(DS) = ––––––––––––––––
p
∑ P [(SDi) . Pr Dj]
j=1

Di = choroba s príznakom S (pozit. výsledkom testu); Dj = všetky stavy, pri kt. sa vyskytuje príznak S
(pozit. výsledok testu, t. súčet skutočne pozit. SD + klamne pozit. SX); Pr(Dj) = prevalencia choroby

Di (početnosť choroby v populácii k určitému času); Pr(Aj) = prevalencia všetkých stavov, kt.
vykazujú príznak S (pozit. výsledok testu).
Prevalencia choroby sa nazýva aj apriórna p. a je mierou chorobnosti (morbidity). Niekedy sa
nahradzuje incidenciou (relat. početnosť choroby v priebehu 1 r.).
Pomocou Bayesovej teorémy sa dá hodnotiť aj p. viacerých chorôb D1, D2 atď. v prítomnosti
komplexu príznakov (pozit. výsledkov testov) S1, S2 atď. Ak ide o nezávislé parametre, p. kompelxu
príznakov (pozit. výsledkov) sa vynásobia, kým p. vylučujúcich sa symptómov (pozit. výsledkov v
čitateli, p. prítomnosti viacerých chorôb) sa sčítajú.
Bayesova teóréma umoţňuje nielen dfdg., ale aj odhad predikčnej hodnoty a sily testu.
Bayesova teoréma pri kvalitatívnom dôkaze – umoţňuje odhad P, s akou sa vyskytnú 2 udalosti
,
súčasne, t. j. pozit. test S pri určitej chorobe D. Ak prítomnosť choroby je D a neprítomnosť D ,
,
výsledok S a negat. výsledok S , P výskytu skutočne pozit. výsledku je SD a klamne pozit. výsledok
SD,:
Štvorpoľová kontingenčná tabuľka
Choroba/Výsledok
Prítomná

Pozitívny
askutočne
pozitívny
cklamne pozitívny

Neprítomná

Negatívny
bklamne
negatívny
dskutočne
negatívny

Po dosadení symbolov:
Choroba/výsledok
D
D,

D
aS/D
cS/D,

S,
bS,/D
dS,/D,

Hypotézy:
Nulová hypotéza H0 znie: Medzi výskytom pozit. a negat. výsledkov (glukózy v moči) zdravých a
chorých nie je významný rozdiel. Jedinec s pozit. výsledkom môţe patriť do skupiny zdravých, ako
aj chorých.
Alternatívna hypotéza H1 znie: Medzi výskytom pozit. výsledkov u zdravých a chorých jedincov je
významný rozdiel. Ak sa zistí pozit. výsledok, jedinec patrí do skupiny chorých.
Rozhodovanie: ak je skutočne pozit. výsledok a, klamne pozit. výsledok b, skutočne negat. výsledok
c a klamne negat. výsledok d, Y = výsledok je pozit., H0 sa prijíma, X = výsledok je negat., H0 sa
zamieta.
Rozhodnutie
X: prijíma sa H0
Y: zamieta sa H0

Platí H0
Správne rozhodnutie
Chyba 

Platí H1
Chyba 
Správne rozhodnutie

Nie všetci chorí majú glykozúriu a nie všetci zdraví majú moč negat. Výskyt pozit. výsledkov u
chorých sa vypočíta tak, ţe sa počet pozit. výsledkov vztiahne na celkový počet pozit. výslkedkov u
zdravých i chorých. Tým sa získa podmienená p. výskytu pozit. výsledkov S v prítomnosti choroby
D, ako aj v jej neprítomnosti D, = P[S(D,D,)].
Podmienená p. výskytu pozit. výsledku v prítomnosti chorobe je:
D, = P(SD)
P(SD) = –––––––––––
P[S(D,D,)]

Podmienená p. výskytu pozit. výsledkov u zdravých a chorých P(S(D,D,) z podielu správ-nych
výsledkov sa rovná pozit. výsledkom u chorých SA (skutočne pozit.) a negat,. u zdra-vých S,D,
(skutočne negat.) z celkového počtu výsledkov u chorých (S,S,)(D,D,):
P(SD) + P[S(D,)
P[S(D,D,)] = –––––––––––––––
P[(S,S,)(D,D,)

Pri podmienečnej p. môţu byť 4 moţnosti:
Výsledok

Choroba
prítomná
skutočne pozitívny
skutočne
negatívny

Pozitívny
Negatívny

neprítomná
klamne pozitívny
kamne negatívny

Skutočné pozit. výsledok (a) je podiel pozit. výsledkov u chorých z celkového počtu pozit. a negat.
výsledkov u chorých.
Skutočne negat. výsledok (c) je podiel negat. výsledkov u chorých z celkového počtu pozit. i negat.
výsledkov u chorých.
Klamne pozit. výsledok (b) je podiel pozit. výsledkov u zdravých z celkového počtu pozit. i negat.
výsledkov u zdravých.
Klamne negat. výsledok (d) je podiel negat. výsledkov u zdravých z celkového počtu pozit. i negat.
výsledkov u zdravých.
Rozhodovacia tabuľka s podmienenými pravdepodobnosťami
AD
SD,
S
––––––––– = P(SD)
––––––––– = P(SD,)
SD + S,D,
SD, + S,D,

S,

S,D
––––––––– = P(S,D)
S,D + S,D,

S,D,
––––––––– = P(S,D,)
S,D, + SD,

Výsledok

Choroba
Prítomná

a

b

Neprítomná

c

d

Príklad: u 990 zdravých jedincov sa pomocou indikátorového pásika zistil pozit. nález glukó-zy v
moči u 99, kým u 1100 pacientov s overenou dg. diabetes mellitus u 981 osôb.
Bayesova teoréma pri kvantitívnych stanoveniach – pri stanovení diskriminačnej hodnoty treba v
praxi brať ohľad na závaţnosť choroby, moţnosť th. a technické moţnosti a náklady spojené s
ďalším vyšetrením podozrivých jedincov.
Štvorpoľová tabuľka pre glykozúrie u zdravých a diabetikov
Absolútne početnosti
Choroba
Výsledok
pozitívny
negatívny
Prítomná D
a
981
b
99
Neprítomná
c
119
d
891
D,
a + c 990
b + d 990
Spolu
Relatívne početnosti
Choroba
Výsledok

Spolu
a+b
1080
c+d
1010
a+b+c+d 2090

D

D,

S

S,

981
––––––– = 0,89
981 + 119

99
–––––– = 0,09
99 + 891

119
–––––––– = 0,11
981 + 119

981
––––––– = 0,91
99 + 981

Dg. citlivosť glykozúrie je 0,89, dg. špecifickosť 0,91.
Príklad: chceme zistiť, aká je P karcinómu a hypertrofie prostaty pri hodnote aktivity prosta-tickej
frakcie kyslej fosfatázy (PAP) > hornou hranicou referenčného intervalu 67 nkat/l. Vyšetrilo sa 200
pacientov, z toho 100 s histol. dokázaným karcinómom prostaty (D) a 100 pacientov s hypertrofiou
prostaty (D,). Hodnota PAP bola zvýšená v 90 prípadoch karcinómu a 10 prípadoch hypertrofie
prostaty.
Štvorpoľová tabuľka pre PAP pri karcinóme a hypertrofii prostaty
Choroba
Karcinóm D
Hypertrofia prostaty
Spolu

Výsledok

Celkove
vyšetrených

pozitívny
900

negatívny
100

100

900

1000

1000

1000

2000

1000

P. zvýšených hodnôt PAP pri karcinóme prostaty je:
P(Skarcinóm).P(karcinóm)
0,9.0,6
P(karcinóm)S) = –––-–––––––––––––––––––– = –––––– = 0,90
P(S)
0,6

Zvýšená hodnota PAP sa vyskytuje s 95 % p. v 90 % prípadov karcinómu prostaty.
Obdobne sa vypočíta p. zvýšených hodnôt PAP pri hypertrofii prostaty:
P(Shypertrofia).P(hypertrofia)
0,1.0,5
P(hypertrofia)S) = –––––––––––––––––––––––––– = ––––––– = 0,10
P(S)
0,5

Zbvýšené hodnoty PAP sa zisťujú v 10 % prípadov hypertrofie prostaty.
Bayesova teoréma sa dá vyuţiť aj pri diskriminačnej analýze. Pri aplikácii. Pri jej aplikácii na
hodnotenie kvantit. parametrov sa prevedie kontinuálna premenná na jednoduchú dichotomickú
premennú tak, ţe sa budú hodnoty prekračujúce hranice referenčného intervalu x– + 2s pokladať za
pozit. (S) a hodnoty spadajúce do referenčného intervalu za negat. (S,).
Bayesova teoréma sa však vzhľadomna niekt. nevýhody pouţíva v praxi málo. Najčastejšie sa
kombinuje s inými metódami.
pravidlo – l. norma.
Brunsovo-Stewartovo pravidlo – príznak obojstranného nystagmu: nystagmus ku strane
mozočko-vého nádoru je málo frekventný, nepravidelný, s väčšou amplitúdou, ku zdravej strane je
frek-ventnejší, drobnejší, pravidelný a väčšej intenzity.
Gullovo-Toynbeeho pravidlo – postihnutie processus mastoideus pri zápale stredoušia má
tendenciu šíriť sa do laterálnych sínusov a mozočka a v prípade poškodenia tegmen tympani aj do
mozgu.

Gullstrandovo pravidlo – ak pacient so strabizmom otočí hlavu a fixuje vzdialený predmet a korneálny reflex na obidvoch očiach sa pohybuje v smere otočenia hlavy, pohyby sú v smere slabšieho
svalu.
právo – [l. jus] 1. súbor noriem správania, záţitkov, sankcionovaných štátnou mocou; 2. spoločenský
(právne relevantné správanie) al. psychický fakt (právny záţitok). P. ako súbor právnych noriem
pokladá normy za vyjadrenie povinnosti správať sa určitým spôsobom. Vý-klad práva spočíva v
zisťovaní významu noriem, aplikácie p. je záväzným určením následkov ich nedodrţania. Správaním
sú v p. rozhodnutia sudcov, advokátov, prokurátorov ap.Toto správanie sa musí definovať bez
odkazu na právne normy, aj keď aj tu majú určitú, hoci len druhoradú úlohu. P. ako záţitok sa môţe
vyjadriť v normách, kt. sa javia ako projekcia záţit-ku. P. má spoločenský a psychol. aspekt. P. je aj
hodnotou a informáciou.
Hodnotiace poňatie p. vychádza z jeho identifikácie so spravodlivosťou al. jeho odvodzovania od
spravodlivosti. Právne vedomie je individuálne i spoločenské vedomie o jestvujúcom p.,
moţnostiach konania podľa p. a obmedzeniach plynúcich z p. Je to vedomie toho, čo je podľa p.
prikázané, zakázané a čo dovolené. Je to motivačné pôsobenie p. s dôrazom na procesy
rozhodovania (vplyv etiky, profesie, stereotypu, rutiny a profesionalizácie pri rozhodovaní). Postoje k
p. ovplyvňujú emotívne, intelektuálne a vôľové faktory. Dôleţitým psychickým faktorom vnútorného
súhlasu s p. je právny cit, v kt. sa prejavujú aj neracionálne aspekty. Pojem právneho vedomia
kritizoval nem. sociológ T. Geiger práve pre jeho romantickofilo-zofickú tendenciu predraďovať cit
rozumu. Nahradil ho racionálne podloţenou ,,istotou o p.“, opierajúc sa o skutočnú znalosť p., jeho
jestvujúce štruktúry.
Prirodzené právo – [jus naturale] je etické, protikonvencionalistické poňatie p., kt. sa prejavuje v vo
vrodených predstavách o práve a spravodlivosti. Nachádzame ho u Platóna, Aristotela a stoikov. S
týmto poňatím sa nezrovnáva predstava, ţe by spoločnosť bola zaloţená na mlčanlivej spoločenskej
zmluve. Spoločnosť je prirodzenou pôdou, na kt. sa ľudský jedinec rozvíja na spoločenského tvora.
Naproti tomu od 17. a 18. stor. sa uplatňuje poňatie spájajúce ľudskú prirodzenosť s úsilím indivídua
o zachovanie vlastného ţivota, slobody a majetku. V dôsledku toho sa javí spoločenská zmluva ako
prirodzebný základ spoločenského ţivota. Klasické koncepcie prirodzeného p. v tomto zmysle
utrvoril T. Hobbes (De cive, Leviathan), J. Locke (Two Tretises of Government) a J. J. Rousseau
(Du contrat social).
Ľudské práva – k ľudským p. patrí súbor p. fixovaných v dokumentoch medzinárodných organizácií
v nad-väznosti na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú Valným zhromaţdením OSN 10. 12.
1948, ako aj jeho špecializovaných agentúr, ako Medzinárodná organizácia práce, UNESCO a i., a
regionálnych medzivládnych organizácií ako Rada Európy, Organizácia amerických štátov,
Organizácia africkej jednoty a Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Ope-račný protokol
k Medzinárodnému paktu o právach politických a občianskych, Dohovor o ochrane ľudských práv
Rady Európy a i. umoţňujú štátom, kt. príslušné dokumenty ratifi-kovali, obracať sa na
medzinárodné inštitúcie, keď vyčerpali všetky moţnosti nápravy v rámci daného štátu.
Značná časť ľudských p. je len cieľom, štandardom, ku kt. členskej štáty príslušných organizácií
majú smerovať. Problémom sú p. na sebaurčenie a p. menšín, teda p. kolektívne, vzťahujúce sa na
nedefinovaný subjekt. V súčasnosti moţno pozorovať dve protikladné tendencie: formuláciu stále
novo definovaných menšín (okrem etnických, náboţenských, kultúrnych, napr. aj podľa sexuálneho
správania) a vylúčenie kolektívnych p. z oblasti ľudských p.
Prvá generácia ľudských p. zahrňuje občianske a politické práva, t. j. p. na ţivot, slobodu a bezpečnosť, ochranu pred protiprávnym zatknutím a väznením, neľudským zachádzaním, p. na
spravodlivý a verejný súd, slobodu svedomia a vyznania, slobodu prejavu, slobodu zhromaţďovania a zdruţovania, p. na účasť vo vláde priamo al. prostredníctvom volených zástupcov, p.

vlastníctva a na ochranu pred svojvoľným vyvlastnením atď. Väčšinou ide o ochranu pred
svojvoľným zasahovaním štátnej moci, teda oslobodenie od dačoho, nie o nárok na dačo. Ich
dodrţovanie je väčšinou súdne vymáhateľné a z hľadiska štátu pomerne lacné.
Druhú generáciu tvoria hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ako p. na prácu al. podporu
v nezamestatnosti, p. na odpočinok a platenú dovolenku, právo na vzdelanie, do istej úrovne
bezplatné, p. na zákl. zdrav. starostlivosť, na ochranu materstva ap. Tieto ľudské p. väčšinou
zakladajú nárok na dačo pozit. a hmotné, a tým ich plnenie vyţaduje značné finančné pro-striedky.
Preto tu neexistujú medzinárodné normy, ale táto p. sa chápu ako ciele, ku kt. kraji-ny majú spieť
podľa svojich hospodárskych moţností. Vzhľadom na svoju neurčitosť a pre-menlivosť aj v rámci
toho istého štátu väčšina týchto p. nie je právne vymáhateľná, ak nejde o sociálnu diskrimináciu z
dôvodov rasových, politických, pohlavia ap.
Ešte menej definované sú ľudské p. tretej generácie, nazývané aj právo solidarity. Zahrňujú také
p., ako p. na hospodársky a sociálny rozvoj, na podiel na prospechu zo spoločného dedičstva
ľudstva, p. na mier a zdravé ţivotné prostredie ap. Ich realizácia väčšinou presahuje moţnosti
jednotlivých štátov a je výzvou svetových spoločenstiev, ako aj apelom na zodpovednosť kaţdého
jednotlivca. Realizácia niekt. z týchto p. vyţaduje niekedy obmedze-nie suverentiy národných štátov,
čo sa dostáva do rozporu s určitými interpretáciami práva národov na sebaurčenie.
K právam detí podľa Dohody o ľudských právach OSN patria: 1. p. na ţivot, meno a národnosť; 2.
p. nebyť oddelený od svojich rodičov a zúčastňovať sa na rozhodovaniach, kt. sa ich týkajú; 3. p. na
slobodu vyjadrovania a účasti na rozhodovaní o veciach, kt. sa ich týkajú; 4. p. na slobodu
zhromaţďovania; 5. p. na ochranu pred všetkými formami telesného a duchovného násilia; 6. p. na
ochranu pred hospodárskou vykorisťovaním; 7. p. na najvyššie dosiahnuteľny štandard zdravia;
kaţdé duševne a telesne postihnuté dieťa má mať právo tešiť sa plnému a slušnému ţivotu; 8. p. na
najvyššie dosiahnuteľný štandard zdravia; kaţdé mentálne a fyzicky neschopné dieťa má mať právo
na to, aby sa tešilo plne hodnotný a usporiadaný ţivot; 9. p. na vzdelanie; 10. p. na odpočinok,
oddych a účasť na kultúrnom a umeleckom ţivote.
Čl. 12 Konvencie OSN o Právach dieťaťa ţiada vlády zabezpečiť deťom moţnosť formulovať
vlastné názory a p. vyjadrovať všetky problémy, kt. sa ich týkajú. Deti sa majú zúčastňovať na
rozhodovaní o veciach, kt. sa ich týkajú a na vypočutie ich problémov.
právo na život – úplne zákl. ľudské právo. Vlastný ţivot je pre človeka fundamentálnou hod-notou
najvyššej naliehavosti. Má preto nepodmienenú prednosť pred všetkými nemorálnymi hodnotami.
Človek sám zaţíva, ţe bol do existencie vrhnutý bez vlastného príčinenia, bez toho, aby sa ho dakto
opýtal, a prijíma svoj ţivot ako dar a úlohu. Uskutočňovanie a rozvíjanie ţivota je preto zákl.
mravnou povinnosťou, pričom ţivot sa tu nesmie chápať v zúţenej čisto biol. podobe. Z toho
vyplýva, ţe človek sa nesmie svojvoľne tejto úlohy zbaviť samovraţdou (povinnosť ţiť). Takýto čin
zahrňuje privlastňovanie si absol. nároku na vládu nad svojím ţivotom, keď sa uţ neprihliada ešte
na iné povinnosti voči blíţnym a pospolitosti. To isté platí o sebamrzačení, kastrácii a sterilizácii:
nedotknuteľnosť tela a jeho funkcií moţno narušiť len z príšlušne naliehavých dôvodov, napr. na
záchranu ţivota. Tým menej sa človek môţe stavať do úlohy pána nad cudzím ţivotom
prostredníctvom priameho svojvoľného usmrtenia nevinného, a to ani na jeho prianie. To platí aj o
klíčiacom ţivote (potrat) a ţivote fyzicky al. psychicky chorého človeka (priama eutanázia, zničenie
,,bezcenného“ ţivota). Štátu prísluší povinnosť v oblasti jeho práva chrániť podľa moţnosti všetky
ľudské ţivoty tresnými zákonmi.
Tejto hlbokej úcte k ľudskému ţivotu za istých podmienok neodporuje dovolené nepriame usmrtenie
seba samého al. iných za predpokladu, ţe sa usiluje o mravne vysoko hodnotený cieľ, na
dosiahnutie kt. sa musí brať zreteľ na princíp dvojitého pôsobenia v zmysle toho, ţe ţivot môţe byť
ohrozený al. utrpieť újmu aţ na prah istej smrti, bez toho, aby táto smrť bola prostriedkom. Tak sa

dá ospravedlniť uţívanie liekov pri neznesiteľných bolestiach, aj keď sa pritom nedá vyhnúť istému
skráteniu ţivota (nepriama eutanázia).
Z mravnéího hľadiska nemusí byť kaţdé moţné predlţenie ţivota potrebné, keď ho moţno
dosiahnuť len za osobitne ťaţkých obetí, napr. pomocou operácie, kt. ťaţko obmedzuje ţivotné
funkcie a je veľmi nákladná (negat. forma eutanázie).
Previnením proti práva na ţivot nie je sebaobrana, kt. môţe mať za následok prípadné poškodenie, poranenie a smrť, ak sa pri nej pomocou násilia odráţa neoprávnený útok na osobu a jej
majetok. Nesmie sa však pritom prekročiť miera násilia nevyhnutná na odrazenie útoku. Cieľom
konania nie je smrť, ale obrana dôleţitých majetkových práv, kt. nie je moţná iným spôsobom.
Prípustnosť spravodlivej vojny je zaloţená podobným spôsobom, lenţe pri nej práva sebaobrany
pouţije štátna správa, kt. v prvom rade prislúcha zabezpečovanie právneho poriadku nasadením
mocenských prostriedkov.
Inak sa argumentuje pri ospravedlňovaní trestu smrti. Tu ide o priame usmrtenie, vykonané štátnu
mocou podľa presných zákonných noriem ako odplata za ťaţký zločin previnilca. Poňatie, v kt. má
štátna autorita za menovaných podmienok plnú moc na usmrtenie, nemoţno hájiť, pretoţe by
zločinec o svoje právo na ţivot prišiel ,,sociálnou samovraţdou“, ani zo sta-noviska lex talionis
(odplatiť rovnaké rovnakým) a ani len kvôli zabezpečeniu všeobecného blaha (,,usmrtenie ako
poistka“), resp. ako právo na sebaobranu štátu, ale len v spojení myšlienky trestu a všeobecného
blaha, ak trest smrti predstavuje v podstate jediný prostriedok na účinné a neodkladné
zabezpečenie právneho poriadku.
Rada Europy, OSN i iné medzinárodné organizácie odporúčajú zrušenie trestu smrti, aby sa
predišlo nevratným justičným omylom, vinníkovi sa poskytla moţnosť nápravy al. pokánia, sudci sa
zbavili zodpovednosti presahujúce ľudské moţnosti. V niekt. štátoch sa však presadzuje opačná
tendencia k znovuzavedeniu trestu smrti z dôvodov rastu kriminality, údajne odstrašujúceho
významu trestu smrti, moţnosti spáchania ďalších zločinov nenapraviteľnými zločincami, ak ostanú
naţive, vysokých nákladov na väzenie odsúdených na desiatky rokov al. doţivotie a nehumánnosti
takého dlhého väznenia.
Ďalší problém je interrupcia (→predčasné ukončenie gravidity). Podľa jej odporcov sa pokladá za
vraţdu zárodku, podľa jej zástancov jej zákaz obmedzuje právo ţeny disponovať svojím telom a
rozhodovať o vlastnom ţivote. Extrémnym výrazom odporcov interrupcií je poţiadavka zákazu
antikoncepcie a ,,neprirodzených“ sexuálnych stykov brániacich vzniku ţivota; extrémnym výrazom
zástancov ,,práva voľby“ je poţiadavka uzákoniť právo homose-xuálov a lesbičiek na uzavretie
sobáša medzi sebou a na adopciu detí.
Diskutovaným problémom je aj rozsah povinnej starostlivosti. Zástancovia absol. povinnej
starostlivosti tvrdia, ţe treba udrţovať pri ţivota kaţdého človeka, ak to len stav lekárskej vedy a
moţnosti daného zariadenia dovolia bez ohľadu na pravdepodobnosť vyliečenia, návratu do
normálneho ţivota a prianie pacienta. Zástancovia ,,primeranej“ starostlivosti argumentujú tým, ţe je
zbytočné umelo udrţovať len fyziol. funkcie organizmu bez toho, aby mohol človek viesť
,,plnohodnotný“ al. len ,,vedomý“ ţivot (napr. v prípadoch trvalého bezvedomia), a ţe je nehumánne
udrţovať pri ţivote človeka, ak trvale trpí, nemá reálnu nádej na zlepšenie svojho stavu a praje si
smrť.
V tejto súvislosti sa proti p. n. ţ. stavia právo na smrť a poţaduje sa uzákonenie →eutanázie.
V ostatnom čase sa kladie aj otázka globálnej hodnoty, resp. ceny ľudského života. Uvádza sa, ţe
udrţovanie ţivota jedného smrteľne chorého pacienka pouţitím všetkých dostupných prostriedkov v
bohatých krajinách odčerpáva prostriedky, kt. by stačili na udrţanie ţivota stoviek, ak nie tisícok detí
postihnutých ţivelnými pohromami al. trpiacich podvýţivou v chudobných krajinách. Tieto diskusie

ukazujú nesamozrejmosť ľudských práv a spochybňujú ich filozofické zaloţenie v prirodzenom
práve.
pravouhlý – l. quadratus.
pravý – l. dexter; verus.
prax – [l. a g. praxis činnosť] najčastejšie pôsobenie človeka na jeho ţivotné podmienky; opakovanie
určitého pohybu al. série pohybov s cieľom zlepšiť výkon; zvykové ritualizované správanie, tradičné
vykonávanie činnosti v určitej kultúre.
Praxagoras z Kosu – (*340 pr. n. l.) g. lekár, nástupca Dioklesa z Karystosu, hlavného predstaviteľa
dogmatikov. Prvý rozpoznal rozdiel medzi tepnami a ţilami; je zakladateľom učenia o pulze.
praxeológia – [l. a g. praxis činnosť, výkonnosť + g. logos náuka] náuka o racionálnom konaní; jej
zakladateľom je poľ. autor T. Kotarbiňski, kt. r. 1913 v práci Praktické štúdie načrtol jej program a
sformuloval zákl.terminológiu.
praxia – [l. a g. praxis činnosť] symbolická funkcia mozgovej kôry, schopnosť vykonávať zloţité
účelné pohyby, činnosť a cieľavedomé gestá. Je to vyššia forma motorickej činnosti, v kt. je aj určitá
časť prvosig- nálnych prvkov. Aj keď sú tieto komplexné schopnosti (fatické, gnostické a praktické)
viazané na celú mozgovú kôru, t. j. nie sú úzko lokalizované, sú v kôre mozgu oblasti, kt. majú
hlavný význam pre lokalizáciu jednotlivých častí symbolických funkcií. Praktické funkcie sú do určitej
miery viazané na dominantnú hemisféru.
Neschopnosť vykonávať zloţité účelné pohyby a činnosti, aj keď hybnosť končatiny (vôľová,
automatická koordinácia) nie je pritom porušená sa nazýva →apraxia. Pacient sa nevie napr. sám
obliecť, otvoriť kľúčom dvere, zapáliť si cigaretu ap. Ak mu tieto predmety dáme do ruky, nevie čo
má s nimi urobiť, napr. košeľu si natiahne na nohu ap. Ide o strata naučených pohybových
stereotypov.
praxis, is, f. – [g.] prax, zamestnanie, skúsenosť, zbehlosť.
prazeodým – praseodymium, chem. prvok značka Pr, Ar 140,9077, Z = 59, valencia 3,4, elektrónová
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konfigurácia atómu [Xe] (4f)3 (6s)2, t. t. 935 °C, t. v. 3 017 °C, 
; lantanid z cérovej
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skupíny vzácnych zemín. V prírode sa vyskytuje izotop
Pr, k umelým, rádioaktívnym izotopom,
získaným bomdardovaním, patrí 130 – 140, 142 – 149. Ako zmes Pr a neodýmia ho objavil r. 1843
Mosander a označil ako didýmium; separoval ho r. 1885 Auer v. Welsbach. Je to ţltavý kov, po
expozícii vlhkému prostrediu utvára film oxidu. Vystupuje v 2 kryštalických formách, -forma tvorí
hexagonálnu, -forma kubickú mrieţku. V zlúč. s inými prvkami je známy v oxidačnom stupni II a IV.
Jeho zlúč. (chlorid, hydrát uhličitanu, síran) sú zelené.
prazeosoľ – [g. práseos zelený] triviálny skupinový názov solí odvodených od katiónu trans+
dichlorotetramo-kobaltitého trans-[CoCl2(NH3) 4] , kt. vyjadruje ich sfarbenie. Ten istý názov majú aj
soli derivátov tohto katiónu, odvodené náhradou molekúl NH 3 molekulami pyridínu C6H5N,
etyléndiamínu (CH2NH2)2 ap.
prazepam – 7-chlór-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-benzodizepin-2-ón, C19H17ClN2O,
Mr 324,83; benzodiazepínové anxiolytikum.

Prazepam

P. pôsobí na benzodiazepínové receptoryu v GABA komplexe a má neveľký sedatívny účin-ok. Po
podaní p. o. sa takmer úplne resorbuje. Uţ v sliznici ţalúdka a čriev a potom v pečeni sa
metabolizuje na aktívne metabolity, najmä dezmetyldiazepam. Tento proces dealkylácie je veľmi
pomalý. Eliminačný t0,5 p. a jeho metabolitov je 24 – 72 h.
Indikácie – úzkosť, chorobný strach, fóbie, obsesie pri neurózach a psychopatiách. Stavy psychickej tenzie rôzneho pôvodu, psychosomatické choroby, obmedzená schopnosť relaxácie,
nespavosť. Stavy spojené so zvýšeným svalovým napätím.
Kontrainidkácie – myasthenia gravis, intoxikácia alkoholom.
Nežiaduce účinky – niekedy únava a ľahká ospalosť. Môţe nepriaznivo ovplyvniť schopnosť
riadenie motorových vozidiel al. vykonávanie obdobnej činnosti.
Interakcie – potencuje účinok hypnotík, pri súčasnom poţití alkoholu môţu vzniknúť nepredvídané
reakcie.
Dávkovanie – 20 – 40 mg/d, deťom sa podáva 10 – 15 mg/d.
Pri intoxikácii sa dlhodobo podáva flumazenil (dlhý eliminačný t0,5).
Prípravky – W 4020®, Centrax®, Demetrin®, Lysanxia®, Prazene®, Sedapran®, Settima®,
Trepidan®, Verstran®.
prazikvantel – 2-(cyklohexylkarbonyl)-1,2,3,67,11-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]-izochinolin-4-ón,
C19H24N2O2, Mr 312,41; anthelmintikum účinnné proti schistozomiáze (EMBAY 8400®, Bitricide®,
Cesol®, Droncit®).
Prazikvantel

prazosín – syn. furazosín; 1-(4-amino-6,7-hydroxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furanylkarbonyl)piperazín,
C19H21N5O4,
Mr
383,41;
sympatikolytikum,
blokátor
1-adrenergických
receptorov,
antihypertenzívum. Je to biely al. takmer biely kryštalický
prášok, bez zápachu. Je veľmi ťaţko rozp. vo vode,
ťaţko rozp. v 95 % liehu a veľmi ťaţko rozp. v
chloroforme. Je nerozp. v dimetylformamide.
Prazosín

Dôkaz
a) Asi 0,02 g látky sa pretrepe v 10,0 ml vody okyslenej 1,0 ml zriedenej kys. dusičnej, zmes sa
sfiltruje a k filtrátu sa pridá 1,0 ml rozt. dusičnanu strieborného; vylučuje sa biela zrazenina, ľahko
rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v konc. kys. dusičnej (Cl–).
b) Na teknú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm (ČSL 4/I, str. 87) sa
nanesú za chránenia pred svetlom na štart rozt. látok v zmesi chloroform–metanol (1 + 1 obj.) v
poradí:
1. 20 ml rozt. skúšanej látky (5,0 mg/ml),

2. 20 ml rozt. prazosíniumchloridu (RL) (5,0 mg/ml),
3. 20 ml rozt. prazosíniumchloridu (RL) (0,1010 mg/ml).
Vyvíja sa zo zmesou chloroform–metanol–konc. rozt. amoniaku (85 + 14 + 1 obj.). Po vybratí z
komory sa vrstva vysuší voľne na vzduchu a pozoruje vo svetle ortuťovej výbojky s max. ţiarenia pri
254 nm. Na chromatograme 1 je viditeľná škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. sa polohou, veľkosťou
a intenzitou zhášania zhoduje s hlavnou škvrniou na chromatograme 2. Chromatogramy 1 a 2 sa
pouţijú aj na skúšku na cudzie org. látky.
c) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v metanole (7,0 g/l) merané v rozpätí 220 – 360 nm v
10-mm vrstve proti metanolu, vykazuje maximá pri 248 ± 2 a 330 ± 2 nm.
d) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a skúšanej látky sa zhoduje so
spektrom prazosíniumchloridu (RL) získaným za rovnakých podmienok.
Stanovenie obsahu
Asi 0,1500 g látky sa rozpustí miernym zahriatím v 40,0 ml bezvodej kys. octovej, pridá sa 7,0 ml
rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej. Po ochladení sa pridajú 2 – 3 kv. rozt. kryštá-lovej violete a
titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,05 mol/l z fialového do modrého sfarbenia. Zistená
spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml rozt. kys. chloristej 0,05 mol/l zodpovedá 0,02099 g C19H22ClN5O4.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni sa pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
P. zniţuje periférnu cievnu rezistenciu (dilatáciou arteriol) a ţi- lový návrat (venodilatáciou). Ide o
selektívnu postsynaptickú blokádu a1-adrenergických receptorov a v menšej miere o jeho centrálny
účinok. Nezniţuje glomerulovú filtráciu, neovplyvňuje metabolizmus glukózy a mierne zniţuje
koncentráciu cholesterolu a triacylglycerolov v plazme. Nevýhodou je ,,fenomén prvej dávky“
(hypotenzia aţ synkopa) z kombinácie vplyvu na arterioly a ţilový systém. Retencia tekutín môţe
vyvolať tachyfylaxiu (nevyhnutnosť zvýšenia dávky pri dlhodobej aplikácii). Neţiaduca môţe byť aj
reflexná tachykardia (napr. pri ischemickej chorobe srdca).
Po podaní p. o. sa veľmi dobre resorbuje, výrazne metabolizuje uţ pri prvej pasáţi pečeňou
(nevyhnutnosť reduckei dávok pri hepatopatiách), z 97 % sa viaţe na bielkoviny, plazmatický t0,5 je
3 aţ 4 h, antihypertenzný účinok však trvá dlhšie.
Indikácie –
-blokátormi al. diuretikami,
zriedka monoterapia ľahších foriem hypertenzie (pri hyperlipoproteinémii al. hypertrofii prostaty).
Krátkodobá podporná th. refraktérnej nedostatočnosti srdca (ak nemoţno aplikovať inhibítory ACE).
Kontraindikácie – precitlivenosť na účinnú látku, hypotenzia, šok, ťaţká aortálna stenóza,
obštrukčná kardiomyopatia, deti < 12-r.
Nežiaduce účinky – relat. častá je výrazná hypotenzia po prvej dávke, pri chron. th. sa môţe zjaviť
ortostatická hypotenzia, závraty, bolesti hlavy, opuchy pri retencii tekutín, tachykardia, koţné
exantémy, nauzea, časté močenie a impotencia.
Interakcie – v kombinácii s inými vazodilatanciami al. nitrátmi sa častejšie vyskytuje ,,fenomén prvej
dávky“, -blokátory a diuretiká potencujú antihypertenzívny účinok. Pri začatí th. nastáva ~ v 1 %
prípadov po dávke > 2 mg význačná ortostatická hypotenzia s výskytom syn-kopy, najmä 30 – 90
min po podaní prvej dávky (sy. prvej dávky, kt. sa prejavuje závratmi, bolesťami hlavy, palpitáciami,
potením, slabosťou, hmlistým videním, hnačkou, niekedy aj so stratou vedomia trvajúcou i 1 h).
Niekedy sa prejaví náhlym kolapsom, najmä u pacientov uţívajúcich diuretiká al. s hypovolémiou.
Preto sa odporúča podať prvá dávku 0,5 – 1 mg večer pred uľahnutím a dávku postupne

zvyšovať.Pri synkope sa má pacient ihneď uloţiť do vodorovnej polohy s vyvýšenými dolnými
končatinami a príp. doplniť intravaskulárny objem infúziou. Priebeh reakcie je časovo obmedzený a
pacient toleruje v ďalšom priebehu zvyšovanie dávok bez ťaţkostí.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,5 – 5 mg, denná 2,0 – 20 mg; dmd p. o. je 0,04 g.
Začiatočná dávka nemá prekročiť 1 mg, s výhodou sa podáva na noc, pri dlhodobej th. sa môţe
dávka zvyšovať na 2 – 5 mg. V th. hypertenzie sa vystačí obvykle s dávkou 6 – 10 mg/d, v th.
insuficiencie srdca moţno dávku zvyšovať aţ do 20 mg/d.
®

®

®

®

Prípravky – hydrochlorid C19H22ClN5O4 – CP-12299-1 , Adversuten tbl., Alpress , Deprazolin ,
®
®
®
®
®
®
®
Deprazolin mite tbl., Duramipress , Eurex , Hypovase , Minipress tbl., Peripress , Sinetens .
pre- – prvá časť zloţených slov z l. prae pred, napred, vpredu.
preagonálny – [praeagonalis] pred umieraním.
prebudenie – l. hypnexagogium.
precentrálny – [praecentralis] nachádzajúci sa pred stredom.
precept – [praeceptum] príkaz, rada, návod.
precipitácia – [praecipitatio] zráţanie, vločkovatenie. Imunoprecipitácia je tvorba jemnej zrazeniny
(precipitátu) pri reakcii rozp. antigénu s protilátkou. Uskutočňuje sa v rozt. al. v polotuhom (gélovom)
prostredí (zvyčajne agarózový gél), a to v kvalit. al. kvantit. úprave. Pri kvantit. imunoprecipitácii
moţno určiť závislosť medzi mnoţstvom precipitátu a pomerom koncentrácií antigénu a protilátky.
precipitáty – zastar. skupinový názov niekt. nerozp. zlúč. HgII. Oftalmol. patol. opacity, kt. vznikli
vypadnutím lymfocytov, granulocytov a fibrínu z očnej komorovej tekutiny, viditeľné pri bočnom
osvetlení na zadnej ploche dolnej časti rohovky.

Precipitáty

Biely precipitát netaviteľný – dichlórdamoortutnatý komplex [HgCl2(NH3)2].
Biely precipitát taviteľný – amidochlorid ortutnatý [Hg(NH2)Cl].
Červený precipitát – oxid ortutnatý.
precipitín – [praecipitinum] protilátka, účinkom kt. sa vyvločkujú rozpustené antigény; reaguje pri
imunoprecipitácii.
precipitogén – rozp. antigén, kt. reaguje pri imunoprecipitácii.
precitlivenosť – l. hypersensibilitas, sensibilisatio; syn. →alergia. P. je zvýšená reaktívnosť al.
citlivosť jedinca na antigén, s kt. sa uţ predtým stretol pri umelej aplikácii (liečivá, dg. prípravky) al.
prirodzene v okolitom prostredí (prach, rastlinný peľ, súčasti tiel ţivočíchov, niekt. zloţky potravy).
precitlivený – l. hypersensitivus.
predčasné komplexy – komplexy QRS na EKG, kt. sú vyvolané extrasystolami (ES). Pri
supraventrikulárnych ES sú štíhle (~ 0,08, nax, 0,1 s), pri komorových ES, ak vznikajú na
periférii, sú široké > 0,12 s typu blokády ramienka, pretoţe protiľahlá komora sa aktivuje cez
pracovný myokard. Komorové ES, kt. vznikajú v prvých 2 cm po rozvetvení prevodového systému
(tzv. kmeňové al. septové KES), majú pomerne štíhly QRS (~ 0,11 s), avšak tvar bifascikulárnej
blokády. Protiľahlá komora sa aktivuje retrográdne prevodovým systémom.

Zachytené a splynuté komplexy QRS sú prejavom AV disociácie, najčastejšie pri akcelerovaných
rytmoch, parasystólii a komorovej tachykardii. Treba ich odlíšiť od ES. Zachytený komplex
(capture) má štíhle predčasné QRS, ktorému predchádza vlna P, v porovnaní s predsieňovou ES
nenachádzajúcou sa mimo rad – sínusový podnet pri AV disociácii prešiel junkciou a aktivoval
komory. Splynutý komplex (fusion) vzniká, keď sa komory akvitujú súčasne sínusovým a
komorovým vzruchom. Vlna P je v rade, komplex QRS je min. predčas-ný, avšak deformovaný
podľa prevahy aktivácie zo sínusu al. komory.
K p. k. patria aj recipročné komplexy (echá). Sú ojedinelé al. začínajú recipročnú tachykardiu.
Junkčná predčasná al. náhradná excitácia aktivuje komory a súčasne retrográdne predsiene a vráti
,
sa na komory. Medzi dvoma štíhlymi komplexmi QRS je vmedzerená negat. vlna P . Komorové echo
,
má obraz dvoch idioventrikulárnych komplexov s vmedzereným negat. P .
Neskoré komplexy uniknuté z niţšieho automatického centra, kt. sa zjavujú pri zlyhaní vyššieho
centra po dlhšej pauze sa nazývajú uniknuté (náhradné) komplexy.
Neočakávané prestávky sú obyčajne SA al. AV blokády II°. Patria sem aj kompenzačné pauzy po
,
ES. Neprevedená (blokovaná) predsieňová ES sa prejavuje predčasnou vlnou P , za kt.
nenasleduje komplex QRS. Keď po kaţdom sínusovom komplexe nasleduje neprevedená
predsieňová ES (blokovaná predsieňová bigemínia), vzniká dojem AV blokády 2:1, avšak intervaly
P–P nie sú pravidelné. Blokované junkčné ES sa prejavujú neočakávanými prestávkami. Dlhé
prestávky sa často končia náhradným (uniknutým) komplexom.
predčasnosť – l. praematuritas.
predčasný – l. praecox; praematurus.
predentín – [praedentium] nezvápenatená zubovina.
prederavenie – l. perforatio.
predestinácia – [l. praedestinatio predurčenie] odveké predurčenie ľudí k spáse al. aj zatra-teniu.
Vyskytuje v kresťanstve (najmä v kalvinizme), ale aj brahmanizme a hinduizme.
predhorie – l. promontorium, promunturium.
predhryz – presah horných rezákov pred dolnými v horizontálnom smere, Mierny p. je fyziologický, je
daný väčšou šírkou horného zubového oblúka. Pri poruchách medzičeľustných vzťahov môţe
vzniknúť zhryz „hrana na hranu“ al. obrátený zhryz, keď dolné rezáky stoja pred hornými.
predchorobie – l. anamnesis.
predchrbticový – l. praevertebralis.
prediastolický – [praediastolicus] pred diastolou, pred ochabnutím srdca.
predikát – [l. praedicatum] log. vlastnosti al. relácie medzi objektmi; objekty, kt. sú jednoznačne určené
sa nazývajú konštanty, objekty, kt. majú všeobecný charakter sa nazývajú argumenty. P. v tradičnej
logike je jeden z dvoch termínov →súdu, a to ten, v kt. sa niečo vypovedá o predmete, o kt. je reč
(subjekte). Subjekt súdu sa do konca 19. stor. obyčajne stotoţňoval s gramatickým podmetom a p. s
mennou časťou gramatického prísudku, vyjadreného napr. prídavným menom. Takto sa forma
výpovede (predikatívna väzba) redukovala na atributívnu väzbu, t. j. označovala, ţe predmetu
(subjektu) je vlastný určitý znak. S rozvojom mat. logiky sa prehodnotil tento názor: pojem p. sa
zovšeobecnil na základe funkcie osobitého druhu – logickej (propozicionálnej) funkcie, kt.
významami sú výroky al. ich pravdivostné hodnoty – ,,pravda“ a ,,nepravda“. Napr. výroku
,,Sokrates je človek“ zodpovedala v tradičnom chápaní schéma ,,S je P“. Ak interpretujeme S a P
ako premenné, kt. majú rozličné oblasti významov, S – oblasť ,,individuálnych predmetov“ a P –
oblasť ,,pojmov“, potom napr. pri výbere pojmu ,,človek“ ako významu premennej P dostaneme

výraz ,,S je človek“, al. výraz ,, ... je S“, v kt. bodky zamieňajú písmeno S), t. j. v podstate funkciu
jednej premennej, kt. sa stáva výrokom (získava hodnoty ,,pravda“ al. ,,nepravda“), keď namiesto
bodiek (al. premennej S) dosadíme meno určitého subjektu (napr. ,,Sokrates``), kt. tu má zvyčajne
úlohu argumentu funkcie. V mat. logike sa ako p. označujú práve tie funk-cie, významami kt. sú
výroky (al. ich pravdivostné hodnoty ,,pravda“ a ,,nepravda“). Nová definícia p. na mnoţinách
(oblastiach predmetov), ktorých prvky majú charakter argumentov al. hodnôt zodpovedajúcich
premenných, dáva logickej úvahe nevyhnutnú všeobecnosť. Logická úvaha takto spája sylogistické,
ale aj nesylogistické úsudky a funkcionálna forma zápisu odhaľuje široké moţnosti na formalizáciu
výrokov ktorejkoľvek vedeckej teórie.
predikátová logika – log. rozšírenie (zovšeobecnenie) výrokovej logiky pomocou predikátov,
premenných, funkcií a kvantifikátorov. Oblasť jej aplikácie je širšia a umoţäňujer formalizáciu
a analýzu prirodzeného jazyka. Syntax a sémantika p.l. je jednoduchým zovšeobecnením výrokovej
logiky pomocou univerzálnych a existenčných kvantifikátorov. Podobne ako vo výrokovej logike
syntax formúl (jazyk) p. l. je definovaná pomocou systému hierarchicky organizovaných pravidfiel,
kaţdá formula p- l- je reprezentovaná syntaktickým stromom, kt. jednoznačne špecifikuje
konštrukciu formuly z elementárnych atomických štruktúr. (Formula je správne utvorený výraz
v určitom deduktívnom systéme.) Jazyk p. l. je bohatší ako jazyk výrokovej logiky, obsahuje
vyjadrovacie prostriedky, pomocou kt. sa dajú rozlíšiť jednotlivé objekty (indivíduá), ich vlastnosti
a vzťahy medzi nimi. Sémantika (pravdivostné ohodnotenie) formúl p. l. je podstatne zloţitejšia ako
sémantika výrokovej logiky, v tomto všeobecnejšom prípade sa nevystačí s jednoduchým
prístupom, kt. je zaloţený na pravdivostných tabuľkách. Na správne hodnotenie treba poznať tzv.
interpretáciu konštant, funkčných a predikátových symbolov, potom sa pomocou týchto
elementárnych pojmov zostrojí pravdivostná hodnota predikátovej formuly pre danú interpretáciu. Ak
sa dokáţe, ţe formula je pravdivá pre kaţdú interpretáciu, formula je tak ako vo výrokovej lokige
tautológiou. Pre dôkaz netautologickosti predikátovej formuly stačí navrhnúť jednu interpretáciu, v kt.
daná formula nie je pravdivá; →logika.
predikátový kalkul – rozšírenie výrokového →kalkulu formalizáciou záverov, kt. sú zaloţené na
vnútornej štruktúre výrokov. Pojem formuly predikátového kalkulu sa rozširuje zavedením pojmu
→predikátu jednej al. niekoľkých predmetných premenných.
predikcia – [praedictio] predpoveď, prognóza. Najjednoduchším spôsobom utvárania p. je
extrapolácia, prolongácia minulých a súčasných stavov do budúcnosti, príp. s určitými korekciami
vzhľadom na evidentné budúce zmeny podmienok. Zloţitejšie p. sú výsledkom vedeckých analýz a
radu verifikácií a sú organicky späté s explanáciou. Limity p. sú dané znalosťou budúcich
podmienok, správnych a presných dát a i. Prognózy sa preto nemôţu opierať len o p., ale musia
prepájať aj čiastkové, nesystematické informácie a poznatky praxe a osobnej skúsenosti.
predispozícia – [praedispositio] náchylnosť, náklonnosť.
predkolenie – l. crus.
predklin – [praecuneus] prekuneus, časť povrchu mozgu.
predkolenový – l. cruralis.
predkožka – l. praeputium.
predlaktie – l. antebrachium.
predlžená miecha – [medulla oblongata] →myelencefalón.
predĺženie – l. prolongatio.
predĺžený – l. protractus, prolongatus, oblongatus.

predmenštruačný – l. praemenstrualis.
prednikarbát – syn. prednizolón 17-etylkarbonát 21 propionát; (11)-17-[(17-etoxykarbo-nyl)oxy]-11hydroxy-21-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-dien-3, 20-dión, C27H36O8, Mr 488,58; nehalogenovaný,
dvojito esterifikovaný prednizolón, glukokortikoid, miestne
antiflogistikum. Okrem antiflogistického účinku, pôsobí
antialergicky, antipruriginózne, vazokonstrikčne, antimykoticky.
Tlmí exsudáciu, inhibuje syntézu kolagénu a proliferáciu väziva
vrátane elas-tiky, spomaľuje keratinizáciu a tvorbu pigmentu.
Účinok je nešpecifický morbostatický. Má výrazne zníţený
dermálny atrofogénny efekt.
Prednikarbát

Indikácie – krém: akút. i mokvajúce a subakút. (vo forme rozt. aj chron.) neinfekčné kortikosteroidoreaktívne dermatoepidermitídy, kontaktný a dishidrotický ekzém (aj atopický) a pso-riáza
ochlpených oblastí a vlasatej časti; iniciálne štádium alopecia areata; dermatitis solaris.
Kontraindikácie – precitlivenosť na zloţky prípravku, mikróbiové koţné infekcie; svrab, vredy
predkolenia.
Nežiaduce účinky – pri krátkodobej aplikácii (< 4 týţd.) zriedka príznaky lokálnej iritácie
(začervenanie a pálenie), veľmi zriedka kontaktná alergia (kontaktná dermatitída, svrbenie). Pri
dlhodobej nepretrţitej aplikácii zvýšená citlivosť na svetlo, posuny pigmentu, teleangiektázie, koţné
atrofie, striae cutis distensae, hypertrichóza. Pri ošetrovaní chorobných plôch pre-sahujúcich 20 %
telesného
povrchu
(najmä
okluzívnym
spôsobom) nemoţno vylúčiť celkové neţiaduce
účinky z resorpcie kortizonoidu.
Dávkovanie – aplikuje sa vo forme masti, krému
al. rozt. na postihnutú koţu 1 – 2-krát/d. Pri
alopecia areata a psoriáze vo vlasatej časti hlavy
v prvých 2 týţd. sa odporúča tzv. trojnásobná
aplikácie vo forme rozt. pod celofánovú čiapku.
Prípravky – HOE 777®, S 77 0777®, EsCort®, Dermatop®, Regenit®).
prednimustín – NSC 134087, pregnadiéndión-3,20-dión, 11,17,21-trihydroxy-21,4-bis(2chlóretyl)aminofenylbutyrát;
21-[4-[4-[bis(2-chlóretyl)amino]fenyl]-1-oxobutoxy]-11,17-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dión, C35H45Cl2NO6, Mr 646,66; kombinovaný prípravok pred-nizolónu a
chlorambucilu, antineoplastikum. Úlohou prednizolónovej zloţky je umoţniť selektívne vychytávanie
cytostatika v bunkách s glukokortikoidovými receptormi. Chloram-bucil sa z molekuly prednimustínu
uvoľňuje pomaly a rovnomerne, čím sa zabezpečuje konštantná plazmatická koncentrácia
cytostatika. Prípravok je liposolubilný.
Indikácie – chron. lymfatická leukémia, ne-Hodgkinove lymfómy s nízkym stupňom malig-nity,
Hodgkinova choroba, karcinóm prsníka. Pri lymfoproliferatívnych ochoreniach sa často podáva v
monoterapii, pri karcinóme prsníka v kombinácii s inými cytostatikami.
Kontraindikácie – diabetes mellitus, hypertenzia, gravidita.
Nežiaduce účinky – hypertenzia, pri dlhšom uţívaní steroidný diabetes mellitus, niekedy nevoľnosť,
zriedka vracanie.

Dávkovanie – 75 – 110 mg/m2 v 5-d cykle s následnou 2-týţd. prestávkou.
®

®

Prípravky – LEO 1031®, Sterecyt , Stereocyt .
®

Prednisolon J ung. (Gedeon Richter) – Prednisolonum 5 mg + Clioquionolum 30 mg v 1 g masti;
dermatologikum, kortizonoidové antiflogistikum. Prednizolón je syntetický nehalogenovaný
glukokortikoid. V miestnej aplikácii na koţu má 2-násobný al. rovnaký protizápalový účinok ako
hydrokortizón,. Pomerne silne však tlmí svrbenie. Kliochinol je chlórjódchinoli-nol. Pôsobí
bakteriostaticky, fungistaticky a amébicídne.
Prednisolonum – skr. Prednisolon., ČSL 4, syn.  -dehydrokortikosterón;  -dehydrohyd-rokortizón;
-hydrokortizón; hydroretrokortín; metakontandralón; (11)-11,17,21-trihydro-xypregna-1,4-dien3,20-trihydroxy-1,4-pregnandien-3,20-dión, C21H28O5, Mr
360,45; glukokortikoid, antiflogistikum. Je to biely, kryštalický prášok, bez
zápachu; je hygroskopický. Je veľmi ťaţko rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 %
liehu, ťaţko rozp. v chlo-roforme a mierne roztp. v acetóne.
1
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Prednisolonum

Dôkaz
z
vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením. Rozt. sa pouţije aj na skúšku čírosti a farby rozt.
b) Chromatografia na tenkej vrstve kremeliny sa vykoná spôsobom I-A uvedeným v stati
Chromatografia steroidových látok (str. 88/I). Ako mobilná fáza sa pouţije chloroform. Hlavná modrá
škvrna na chromatograme 1 má zhodnú polohu (Rf ~ 0,30), tvar a sfarbenie ako hlavná škvrna na
chromatograme 2; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí ako jediná ucelená škvrna.
Chromatogramy 1 a 4 sa ďalej pouţijú na skúšku na prítomnosť cudzích redukujúcich steroidov.
c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vy- sušenej látky zo skúšky na
stratu sušením (suší sa pri 105 °C do konštantnej hmotnosti) sa zhoduje so spektrom overenej
vzorky prednizolónu získanej za rovnakých podmienok. Ak spektrá nie sú totoţné, rozpustia sa
obidve látky v acetóne, odparia a skúška sa opakuje; výsledokj tejto skúšky je rozhodujúci.
Stanovenie obsahu
Asi 0,05000 g sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po značku.
Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrofoto-metrické
meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 240 nm proti 95 % liehu. Obsah prednizolónu v
% (x) sa vypočíta podľa vzorca (5) uvedeného v stati Fotometrické metódy (str. 65/I) s hodnotou
A1cm1% = 415.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Indikácie, kontraindikácie, nežiaduce účinky →kortikoterapia.
Dávkovanie – th. jednotlivá dávka p. o. je 0,005 – 0,01 g, denná 0,010 – 0,10 g.
Prípravky – Codelcortone®, Cortalone®, Decaprednil®, Decortin H®, Deltacortril®, Delta-stab®,
Deltisolone®, Di-Anderson-F®, Dicortol®, Flamasone®, Hefasolon®, Hostacortin®, Hy-deltra®,
Hydrodeltalone®, Klismacort®, Meticortelone®, Paracortol®, Precortancyl®, Precor-tilon®,
PreCortisyl®, Nisolone®, Predonine®, Ropredlone®, Scherisolon®, Solone®, Sterolo-ne®,
Ultracortene-H®.
21-acetát prednizolónu C23H30O6 – Ak-Tate®, Deltacortenolo®, Hydrocortidelt®, Inflanef-ran®,
Pred Forte®, Pred Mild®, Pricortin®.

21-m-sulfobenzoát sodný prednizolónu C28H32NaO9S – Corti-Clyss®, Predenema®, Solu-pred®;
hemisukcinát – Fiasone®.
Prednizolón 21-dietylaminoacetát – syn. prednizolamát; N,N-dihydroxy-3,20dioxopregna-1,4-dien-21-yl ester, C27H39NO6, Mr 473,59 (hydrochlorid C27H40ClNO6 – Deltacortil
DA®).
Prednizolón fosforečnan sodný – 11,17-dihydroxy-21-(fosfonooxy)pregna-1,4-dien-3,20-dión,
C21H27-Na2O8P, Mr 484,39 (Ak-Pred®, Codelsol®, Hydeltrasol®, Inflamase®, Metreton®, Minims®,
Prednesol®, Predsol®, Predsolan®, Solucort®, Solu-Prednolone®).
Prednizolón sukcinát sodný – 21-(3-karboxy-1-oxopropoxy)-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20
jednosodná soľ, C25H31NaO8, Mr 482,53 (Di-Adreson-F-aquosum®, Moticortelone Soluble®, SoluDecortin-H®).
Prednizolón 21-stearoylglykolát –
oxy]pregna-1,4-dien-3,20-dión, C41H64O8, Mr 684,92 (Sintisone®).

-dihydroxy-21-[[[(1-oxy]-acetyl]-

Prednizolón tebutát – 21-(3,3-dimetyl-1-oxobutoxy)-11,17-dihydroxypregna-1,4-dien-3,20-dión,
C27H38O6, Mr 458,57 (Codelcortone-T.B.A®, Hydeltra-T.B.A®, Hydeltrone-T.B.A®, Predalone T.B.A.
®).
Prednizolón 21-trimetylacetát –
-21-)2,2-dimetyl-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-pregna-1,4dien-3,20-dión, C26H36O6, Mr 444,55 (Ultracorterenol®).
Prednison Léčiva® tbl., Prednison Forte Léčiva® tbl. (Léčiva) – Prednisonum 5 mg v 1 tbl. al. 20
mg v 1 tbl. forte; hormón zo skupiny glukokortikoidov; →kortikoterapia.
Prednisonum – skr. Prednison., ČSL 4, prednizón, NSC 10023,  -dehydrokortizón, delta-E,
-kortizón; metakortandracín; retrokortín; 17,21-dihydroxy-1,4-pregnadien-3,11,20trión, C21H26O5, Mr 358,44; syntetický analóg kortizolu s potlačeným nátriumretenč-ným účinkom;
→kortikoterapia. Je to biely aţ slabo ţltkastý kryštalický prášok, bez
zápachu. Je veľmi ťaţko rozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 % liehu a
chloroforme.
1

Prednisonum

Dôkaz
z vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením. Rozt. sa pouţije aj na skúšku čírosti a farby roztoku.
-vený
z vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením. Roztok sa pouţije aj na skúšku čírosti a farby
roztoku.
b) Chromatografia na tenkej vrstve kremeliny sa vykoná spôsobom I-A uvedeným v stati
Chromatografia steroidových látok (str. 88/I). Ako mobilná fáza sa pouţije chloroform. Hlavná modrá
škvrna na chromatograme 1 má zhodnú polohu (Rf ~ 0,70), tvar a sfarbenie ako hlavná škvrna na
chromatograme 2; hlavná škvrna na chromatograme 3 sa javí ako jediná ucelená škvrna.
Chromatogramy 1 a 4 sa ďalej pouţijú na skúšku na prítomnosť cudzích redukujúcich steroidov.
c) Infračervené spektrum tbl. pripravenej z bromidu draselného a vysušenej látky zo skúšky na
stratu sušením (suší sa pri 105 °C do konštantnej hmotnosti) sa zhoduje so spektrom overenej
vzorky prednizolónu získanej za rovnakých podmienok. Ak spektrá nie sú totoţné, rozpustia sa
obidve látky v acetóne, odparia a skúška sa opakuje; výsledok tejto skúšky je rozhodujúci.

Stanovenie obsahu
Asi 0,05000 g sa v odmernej banke na 250 ml rozpustí v 95 % liehu a doplní sa ním po značku.
Ďalším riedením 95 % liehom sa rozt. upraví na koncentráciu vhodnú na spektrofoto-metrické
meranie a meria sa absorbancia výsledného rozt. pri 240 nm proti 95 % liehu. Obsah prednizolónu v
% (x) sa vypočíta podľa vzorca (5) uvedeného v stati Fotometrické metódy (str. 65/I) s hodnotou
A1cm1% = 425.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Indikácie – 1. lymfoblastická leukémia, a to pri indukcii chemoterapie, sám môţe privodiť remisiu vo
vyše polovici prípadov, pouţíva sa však v kombinácii s cytostatikami. Čiastočne preniká
hematoencefalickou bariérou, a môţe ovplyvniť meningeálne leukocytárne infiltráty. Je vhodný aj pri
mozgových, miechových, pľúcnych a pečeňových metastázach, kde svojím antiedémovým účinkom
zmenšuje poškodenie postihnutých orgánov; pri chron. myelóze sa obyčajne nepouţíva. 2. Chron.
lymfadenóza pri sek. autoimunitnej anémii al. trombocyto-pénii. 3. Malígne lymfómy (v kombinácii s
inými cytostatikami). 4. Solídne nádory – mozgo-vé a pľúcne metastázy (antiedémový účinok). 5.
Hyperkalciémia (pri myelóme, pri kostných metastázach).
Neţiaduce účinky – cushingoidný vzhľad (disproporčná obezita, pletora, akne, fialové strie, edémy),
osteoporóza s fraktúrami, príp. kostnými nekrózami (po dlhodobej th.), hypertenzia, zníţená
tolerancia sacharidov aţ manifestácia diabetes mellitus, retencia sodíka a vody, hypokaliémia,
vredová choroba, trombózy, psychické poruchy, aktivácia tbc. Zníţenie odolnosti proti infekciám,
šírenie mykotických infekcií, zlá hojivosť rán. Steroidové myopa-tie, subkapsulárna katarakta,
zvýšenie vnútroočného tlaku aţ indukcia glaukómu.
Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,005 – 0,01 g, denná 0,010 – 0,10 g; pri hemo-blastózach
sa podáva 0,5 – 3 mg/kg, pri mozgových a pľúcnych metastázach 30 – 60 mg/d, vhodnejšie
intermitentne (napr. obdeň). Pri udrţovacej th. sa pouţívajú dávky 10 – 30 mg/d.
Prípravky – Tabuletta prednisoni, Ancortone®, Colisone®, Cortancyl®, Dacortin®, Decortan-cyl®,
Decortin®, Decortisyl®, Dekortin®, Delta-Cortelan®, Delta Prenovis®, Deltasone®, Deltisone®,
Deltra®, Di-Adreson®, Dicorten®, Encorton®, Fernisone®, Hostacortin®, Juva-son®, Keteocort®,
Lisacort®, Meticorten®, Nurison®, Orasone®, Paracort®, Precortal®, Predni-son®, Prednilonga®,
Prednison-Forte®, Pronison®, Rectodelt®, Servisone®, Sone®, Ultracor-ten(e) ®; 21-acetát
C23H28O6 – Delta-Cortin®, Delcortin®.
Prednisonum aceticum® tbl. (Medexport) – Prednisoni acetas zodpovedá 5 mg prednizónu v 1 tbl.;
hormón, perorálny glukokortikoid; →kortikoterapia.
prednival – syn. prednizolón 17-valerát; 11,21-dihydroxy-17-[(1-oxopentyl)-oxy]pregna-1,4-dien-3,20dión, C26H36O6, Mr 444,55; glukokortikoid (21-acetát C27H38O7
– Acepreval®.
Prednival

predný – l. ventralis, anterior.
prednizolón →Prednisolonum, ČSL 4.
prednizón →Prednisonum, ČSL 4.

prednylidén – syn. 19-metylénprednizolón; (11)-11, 17,21-trihydroxy-16-metylpregna-1,4-dien-3,20dión, C22H28O5, Mr 372,44; glukokortikoid, antiflogistikum (Dacortilen®,
Decorti-len®, Sterocort®).
Prednylidén

predobličky – pronefros, prvé a u človeka rudimentárne vývojové
štádium obličky. Tvoria ho segmentárne usporiadané kanáliky, kt. sa vyvíjajú z jednotlivých
nefrotómov v krčnej oblasti zárodku. Mediálne konce sa otvárajú do celómovej dutiny (nefrostómy).,
v kaudálnych segmentoch sa k nim pribliţujú vetvičky z aorty, laterálne sa spájajú do spoločného
vývodu prebiehajúceho pozdĺţ mediálnej čiary ku kaudálnemu koncu zárodku. Kanáliky p. rýchlo
zanikajú, spoločný vývod perzistuje ako Wolffov vývod a indukuje vývoj mezonefros. P. predstavuje
vylučovací orgán najjednoduchších stavovcov.
predpis – l. norma, praescriptio, praescriptum.
Lekársky predpis – [l. receptus] recept. Skr. Rp, predspis, na kt. je uvedený liek (príp. návod na
jeho prípravu), kt. má lekáreň vydať. Rp. Sa píšu po latinsky obyčajne na príslušnom formulári
s pouţitím špeciálnych skratiek. Niekt. lieky (omamné látky) môţno vyadať len na špeciálny Rp. Rp.
Máva len určité obdobie platnosti, musí mať početné formálne náleţitosti týkajúce sa pacienta, ako
aj predpisujúceho lekára. Elektronický lekársky predpis →e-prescription.
predsamovražedný syndróm – presuicidálny sy. Charakterizujú ho tieto príznaky: 1. konkrétne
predstavy o spôsobe samovraţdy a o spôsobe zadováţenia si potrebných prostriedkov na
uskutočnenie samovraţdy; 2. suicidálne úvahy, myšlienky, vyhráţky v anamnéze; 3. rozladenosť so
smútkom, neistotou, neschopnosťou tešiť sa zo ţivota, ale aj difúznou mrzutosťou, dráţdivosťou a
celkovou nechuťou ţiť; 4. psychosomatické príznaky, ako sú poruchy spánku a chuti do jedenia,
únava, cefalea, ortostatické kolapsy, vegetatívna symptomatológia a i. P. s. má význam ako
indikátor vysokej rizikovosti suicidálneho konania. Jeho včasná dg. umoţňuje zabrániť mnohým
parasuicidálnym a suicidálnym aktivitám.
predsieňový nátriuretický hormón – angl. atrial natriuretic factor (ANF), atrial natriuretic hormone
(ANH), atrial natriuretic polypeptid (ANP), kardionatrín, pronatriodilatín (PND), atripeptín.
Polypeptidový hormón produkovaný v myokarde predsiení. R. 1956 Kisch opísal v myocytoch
srdcových predsiení granuly a Henry, Gauer a Reeves objemový predsieňový re-flex. Existenciu
humorálneho signálu, kt. sa dal preniesť aj na druhé zviera po izoosmotickej expanzii
extracelulárneho priestoru a vyvolával natriurézu a diurézu u recipienta predpoklada-li De Wardener
(1965) a u nás Lichardus a spol. R. 1981 de Boyd extrahoval z myocytov átriový nátriuretický faktor.
ANH sa ukladá do špecifických granúl predsieňových kardiocytov. Klonovaním a sekvenčnou
analýzou cDNA pre prekurzory ANH sa zistilo, ţe ANH sa syntetizuje vo forme prepro-polypeptidu
obsahujúceho 1152 aminokyselín (potkan) al. 151 aminokyselín (človek). Na prejavenie sa účinku je
potrebná sekvencia 17 aminokyselín zvinutých do slučky disulfido-vým mostíkom s rozličnými C- a
N-terminálnymi koncami.
V granulách a homogenátoch hlavnou formou ANH je 126-zvyškový polypeptid tzv. kardionatrín IV
al. -ANP), odvodený z prepro-ANP procesovaním. Cirkulujúci ANP,
-ANP) pozostáva z 28 zvyšANP je pp. artefaktom vzniknutým počas izolácie proteolýzou. Štúdie s kultivovanými kardiocytmi

svedčia o tom, ţe v predsieňach sa secernuje pro-ANP, kt. sa potom mení pôsobením krvnej
-ANP. Podľa miesta syntézy sa rozlišuje antriuretický peptid A, B a C.
Špecifické receptory pre ANH sa zistili v obličkách, krvných cievach a kôre nadobličiek. V pokusoch
in vitro sa ANH uvoľňuje po stimulácii adrenalínom, arginínvazopresínom, acetylcholínom a po
distenzii predsiení. V plazme sa ANH nachádza v koncentrácii 25 – 100 ng/l (u potkanov aţ 100 –
1000 ng/l). ANP (28 AK) má v plazme t0,5 2,5 min), kým N-terminálny 98-AK zvyšok (N-ANP) t0,5
dlhší a koncentráciu v plazme aţ 50-krát vyššiu ako ANH. Preto sa N-ANP podobne ako C-peptid
odštepovaný z proinzulínu pouţíva ako miera sekrécie výkonného hormónu.
Imunochemicky a rádioimunochemicky sa dokázala prítomnosť ANH v CNS a obličkách, ale
mnoţstvo ANH v predsieňach je rádovo vyššie ako v extrakardiálnych tkanivách. Predsiene
obsahujú aj viac prekruzorovej mRNA pre ANH. Následkom izoosmotickej expanzie extracelulárneho priestoru sa v srdcových komorách a hypotalame zvierat produkuje mozgový, resp.
ventrikulárny nátriuretický hormón (angl. brain natriuretic hormone, BNH). Pozostáva z 28
aminokyselínových jednotiek.
ANH a BNH inhibujú reabsorpciu sodíka a spätnú difúziu vody v obličkových tubulov, čím vyvolávajú
natriurézu a diurézu. Stimulujú navyše tvorbu EDRF-NO a guanylátcyklázu, vyvolávajú relaxáciu
ciev a inhibujú syntézu a účinok aldosterónu. Tým sa zúčastňujú na krátkodobej i dlhodobej regulácii
hydrominerálnej rovnováhy.
Zvýšené hodnoty ANH sa zisťujú pri stavoch spojených s expanziou intravaskulárneho obje-mu,
zvýšením TK al. tachykardiou.
Hodnoty plazmatického N-terminálneho mozgového natriuretického peptidu (NT-proBNP) sa dajú
stanovovať elektrochemoluminiscenčnou metódou s dostupnosťou výsledku do 24 h. Vyuţívajú sa v
dg. srdcového zlyhania, pričom ich hodnoty korelujú s echokardiografickými parametrami.
Referenčné hodnoty sú u muţov 0 – 93 pg/ml, u ţien 0 – 144 pg/ml, max. 125 mg/ml. Pri srdcovom
zlyhaní, najmä s edémom pľúc sú hodnoty 10-násobne, s kardiogénnym šokom aţ 20-násobné.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stavy spojené so zvýšenou produkciou ANP/BNP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Artériová hypertenzia fenotypu B
Dysfunkcia ľavej komory (akút. infarkt myokardu,
dekompenzácia srdca, paroxyzmálna tachykardia)
Chron. renálná insuficiencia
Chron. insuficiencia pečene
Endokrinopatie
Bartterov sy.
akromegália
hypotyreóza
sy. neprimeranej sekrécie ADH
prim. hyperaldosteronizmus
únikový fenomén spod DOCA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Vlastnosti ANH má aj inhibítor membránovej sodíkovej pumpy (Na-K-ATPázy) s imunoreaktivitou
digoxínu, resp. strofantínu, tzv. endogénny ouabaín, kt. vzniká najmä v nadobličky. Podmieňuje tzv.
fenotyp B esenciálnej artériovej hypertenzie, kt. na rozdiel od hyporenínového, objemového typu,
citlivého na zvýšený prívod soli a zvýšenou tvorbou ANP a BNP je prim. vazokonstrikčná forma
hypertenzie. Vyznačuje sa poruchou obličkového klírensu endogénneho oubaínu a jeho zvýšenými
hodnotami v krvi a následne aj v CNS. V hypotalame a mozgovom kmeni nastáva jeho účinkom
blokáda sodíkovej pumpy neurónov, aktivácia centrálneho sympatika a systému renín–angiotenín–

aldosterón. Hypertenzia je málo citlivá na prívod soli a spája sa so zvýšenou al. normálnou
plazmatickou aktivitou renínu, je citlivá skôr na inhibítory ACE, kým objemový typ na diuretiká.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stavy spojené so zvýšenou produkciou endogénneho oubaínu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vysoký prívod sodíka
Preeklampsia
Esenciálna hypertenzia fenotyp B
Cushingov sy.
Srdcová dekompenzácia
Prim. hyperaldosteronizmus
Chron. renálna insuficiencia
Hypotyreóza
Jednostranná nefrektómia
Prim. oubainóm
Aplikácia oubaínu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1Met
(N-koniec) Ser–Leu–Arg–Arg–Ser–Ser–Cys–Phe–Gly–Gly–Arg–Asp–Arg–Ile–Ile (C-koniec)
Tyr–Arg–Phe–Ser–Asn–Cys–Gly–Leu–Gly–Ser–Gln–Ala–Gly (N-koniec)

Sekvencia aminokyselín v -ANP
ľudský Met v polohe 28

-ANP obsahuje Ile v polohe 12, kým

predstava – stopa, kt. ostáva po vnímaní. Ide o zmyslovo-názorný zovšeobecnený obraz predmetov a
javov skutočnosti, kt. sa zachováva a vyvoláva vo vedomí aj bez bezprostredného pôsobebnia
týchto predmetov a javov na zmyslové orgány. Je to nevyhnutný prvok vedomia, pretoţe ustavične
spája prvok vedomia a zmysel pojmov s obrazmi vecí a súčasne umoţňuje vedomie slobodne
operovať zmyslovými obrazmi predmetov.
Kým vnem je moţný len za prítomnosti predmetu, p. môţe vzniknúť ľubovoľne, ale psychol. sa od
vnemu líši menšou ostrosťou, určitosťou, väčšou matnosťou, je však v istom zmysle dokonalejšia.
Keď vnímame predmet, napr. stôl, robíme tak iba z jednej strany. V tom väzí nedokonalosť
zmyslového orgánu. Pri p. ho v duchu vidíme všestranne, zo všetkých moţných pozícií. Za
normálnych okolností vie človek rozlíšiť vnem od p.
Kontrárna predstava – obsedantná porucha myslenia, myšlienka, kt. sa obsedantným pacientom
niekedy natíska na nevhodnom mieste al. v nevhodnej chvíli, hoci ich odmietajú a bránia sa im
(napr. rúhavé myšlienky v kostole al. nevhodný, neslušný ţart na pohrebe). Sú teda kontrárne,
protichodné k danej stiuácii. Pacienti preto nielen odmietajú takéto myšlienky a cítia ich ako
nanútené, ale sa za nej aj odsudzujú.
Ovládavá predstava – je obsahová porucha myslenia; pacient venuje mimoriadnu pozornosť
myšlienke, kt. ho môţe ovládať. Vyskytuje sa zvyčajne pred veľkými úlohami a plánmi a je
abnormálna len pri mimoriadnej intenzite. Pacient zanedbáva beţné nevyhnutné úkony. Na rozdiel
od vtieravého myslenia, kt. môţe byť tieţ intenzívne, stotoţňuje sa pacient s ovládavou p.
(Wernicke), kt. takisto preţíva ako dobrovoľnú.
Snová predstava – sú vlastne mechanizmom vzniku halucinácie, niekedy pseudohalucinácie
(lucidné sny). Na obsa snov vplývajú rozmanité podnety: zmyslové vnemy, iné telesné pocity, ako aj
stopy, kt. sa z nejakých príčin odtlmili. Takýmito príčinami môţu byť napr. nepríjemné záţitky, kt. boli
cez deň potlačené. Vonkajšie podnety senzoricky nevnímame ostro, ale skreslené predstavami.
Tieto p. čerpáme z práve prítomného asociačného materiálu al. z ich asociačného spojenia s
doterajším ţivotom. Napr. prikrývku pociťujeme vo sne ako bremeno, dráţdenie labyrintu ako pád
ap. Tak sa vplietajú do snov aj telesné pocity. Hladnému sa sníva, ţe je pozvaný na hostinu ap.
predstavivosť – produkcia predstáv; schopnosť tvoriť nové zmyslové al. myšlienkové obrazy vo
vedomí na základe pretvárania dojmov, získaných zo skutočnosti; →predstavy. Podľa stupňa
zámernosti sa rozlišuje p. reprodukujúcu a tvorivú, podľa všeobecnosti obrazov o kon-krétnu a

abstraktnú, podľa druhu tvorivej činnosti vedeckú, vynálezcovskú, umeleckú, nábo-ţenskú. Vedcovi
pomáha p. poznávať svet tým, ţe utvára hypotézy, modelové predstavy, idey experimentov.
Osobitne veľká je úloha p. v procese umeleckej tvorby. Ak je p. produktívna. ide o fantáziu. Fantázia
je podkladom racionálneho rozvrhnutia situácie a umeleckej činnosti. Na rozdiel od p. ju nemoţno
vyprovokovať iba podnetom. Vo fantázii a v kombináciách predstáv môţe byť len to, čo sme uţ raz
vnímali. Sú však názory, podľa kt. jestvuje zdroj fantázie aj mimo zmyslových predstáv. Jednotlivec
často pociťuje fantastickú myšlienku ako jemu danú, dokonca, ţe ho fantázia premohla al. premáha.
Preductal® tbl. obd. (Servier) – antianginózum; trimetazidíndihydrochlorid.
predvedomie – stupeň vedomia, kt. len momentálne nie je badateľný, teda uvedomovaný, ale podľa
potreby sa môţe do →vedomia kedykoľvek privolať. Naproti tomu nevedomie je časť obsahov, kt. sa
nemôţe dostať do vedomia bez všetkého, teda, hladko, a ak áno, potom iba osobitnými zásahmi,
napr. hypnózou. Ako mimovedomé sa označuje to, čo má síce psychický charakter, ale spravidla sa
nemôţe dostať do vedomia. Jestvujú podmienky, kt. sú argumen-tom na uznanie nevedomia, a tie
pomáhajú definovať mimovedomé procesy, lebo nemajú psychický charakter
predzmes – angl. batch, pripravený koncentrát prísad so známym obsahom v zákl. polyméri. Pouţíva
sa ako základ konečnej zmesi na dávkovanie prísad v malých mnoţstvách (napr. p. farebná ap.).
preeklampsia – [preeclampsia] syn. EPH gestóza (edém + proteinúria + hypertenzia); hypertenzia
gravidných ţien, neskorá toxikóza, pretoxémia, toxémia, →gestóza. V klasifikácii American College
of obstetricians and gynecologists (ACOG) z r. 1986 ide o špecifickú chorobu gravidity vyskytujúcu
sa najčastejšie v prvej gravidite, typicky po 20. týţd. Charakterizuje ju hypertenzia a proteinúria;
edém nie je spoľahlivým príznakom.
Údaje o výskyte p. kolíšu medzi 1 aţ 15 % pôrodov. Príčinou tejto variability je nejednotnosť
nomenklatúry a klasifikácie. V ostatnom čase prevládajú 3 klasifikačné schémy – ACOG (American
College of Obstetricians and Gynecologists), NHBPEP (National High Blood Pressure Education
Program working group) a ISSH (International Society for Study of Hypertension in Pregnancy).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Porovnanie klasifikačných schém hypertenzie (H) v gravidite
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ACOG
NHBPEP
ISSHP
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––H indukovaná graviditou:
Preeklampsia
Gestačná H a/al. P
ľahká – preeklampsia
ťaţká – eklampsia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chronická H (akejkoľvek etiológie)
Chronická H
Preeklampsia
predchádzajúca gravidite
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chronická H (akejkoľvek etiológie)
Preeklampsia superponovaná
Chronická H a chronická nefroso superponovanou hypertenziou
na chronickú H
patia
indukovanou graviditou
superponovaná preeklampsia
superponovaná eklampsia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Eklampsia
Chronická H so superponovanou
preeklampsiou
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tranzitórna H
Eklampsia
Neklasifikovaná H a/al. P
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Podľa ACOG a ISSHP je p. proteinurickou hypertenziou (H + P al. E), podľa NHBPEP proteinúria
môţe, ale nemusí byť prítomná (H + P al. H + E al. H + P + E).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
E – edémy; H – hypertenzia; P – proteinúria
preesterifikácia – nuklidová substitučná reakcia esterov karboxylových kys. s alkoholmi, pri kt.
nastáva výmena pôvodne viazanej alkoxylovej skupiny v estere za inú pôsobením alkoholov. P. sa
pouţíva napr. na zušľachťovanie tukov a olejov a na prípravu polyesterových vlákien. (príprava
polyetylénglykoltereftalátu).
preferencia – [l. praeferro dávam prednosť] uprednostňovanie. V sociol. vo všeobecnejšom zmysle
sociálne správanie, kt. podľa určitých kritérií zvýhodňuje niekt. indivíduá na úkor iných.
preformizus – [praeformismus] biol. teória, zaloţená angl. lekárom W. Harveyom (1578 aţ 1657),
zdôvodnená v spore o interpretáciu podstaty ontgenetického vývinu v pol. 17. stor., podľa kt.
zárodočný vývin organizmu nepredstavuje nič iné iba rozvinutie uţ vopred daných (preformovaných)
štruktúr. Extrémnou formou p. je učenie o postupnom zapadaní štruktúr do seba, o ,,vloţení“
jedného organizmu do druhého, podľa kt. kaţdá nasledujúca generácia je obsiahnutá v zárodkoch
predchádzajúcej ako menšia krabica do väčšej. P. protikladnú teóriu, teóriu epigenézy tieţ rozvinul
Harvey. Podľa nej pochádzajú všetky organizmyu z tzv. začiatočného stavu (,,ovo“) a utvárajú sa
metamorfózami al. novotvarmi. Prílišné zdôrazňovanie preformistických komponentov teoreticky
prekonal W. Roux, a to na základe vykonštruovanej dialektickej jednoty jednoduchého pretvárania
nevnímateľnej rozmanitosti na nápadnú rozmanitosť (neoevolúcie) a skutočnej produkcie
rozmanitosti z menej rozmanitého (neoepi-genézy).
Pregestimil® pulv. (Bristol-Myers Squibb; Mead Johnson) – dietetikum. Ide o izotonický, hypoiónový,
hypoalergénny prípravok dojčenskej stravy, kt. sa pouţíva pri malabsorpčnom sy., chron. hnačke a
u nedonosených detí. Proteínovú zloţku tvorí hydrolyzát kazeínu, obohatený cystínom, tyrozínom a
tryptofánom. Celkový obsah tuku tvorí 40 % kukuričný olej, 20 % sójový olej a zo 40 %
triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom s prevahou karboxylových kys. Sacharidy sú zastúpené
polymérom glukózy (kukuričný sirup).
pregnán – 5--pregnán; 17-etiocholán, C21H36, Mr 288,52; steroid, kt. prvý pripravil redukciou
etiocholylmetylketónu al. pregnándiónu Butenandt (1931).

Pregnán

pregnandiol – (3,5,20S)-pregnan-3,20-diol, C21H36O2, Mr 320,50; neúčinný metabolit progesterónu, vzniká redukciou; nachádza sa vo veľkom mnoţstve v
moči gravidných ţien vo forme glukuronidu.

Pregnandiol

3,20-pregnandión – (5)-pregnan-3,20-dión, C21H32O2, Mr 316,47; neúčinný metabolit pro-gesterónu,
nachádza sa v moči gravidných.

3,20-Pregnandión

pregnan-3-ol-20-ón – (3,5)-3-hydroxypregnan-3-ón, C21H34O2, Mr
318,48; neúčinný metabolit progesterónu, nachádza sa v moči gravidných ţien vo forme
glukuronidu.
Pregnavit® cps. (Merckle) – multivitamínový prípravok.
pregnenolón – 3-hydroxypregn-5-en-20-ón; C21H32O2, Mr 316,47; steroid, kt. prvý pripravil Butenandt
a spol. (1934) zo stigmasterolu; spoločný medziprodukt biosyntézy
steroidov.
Pregnenolón

Pregnesin® inj. sicc. (Serono) – Gonadotropinum chorionicum humanum
500, 2000 al. 5000 IU lyofilizovanej substancie v 1 amp., účinkom
zodpovedá LH hypofýzy; →HCG.
Pregnyl® inj. (N. V. Organon) – Gonadotropinum chorionicum humanum
500, 1500 al. 5000 IU rekonštituovaného rozt., účinkom zodpovedá LH hypofýzy; →HCG.
preháňadlo – laxatívum.
prehensibilis, e – [l. prehendere zachytiť] prehenzibilný, pochytiteľný, zachytiteľný.
prehensio, onis, f. – [l. prehendere zachytiť] zachytenie, podchytenie, uchytenie.
prehepatálny – [praehepaticus] uloţený v portálnom systéme pečene; napr. prehepatálny blok.
prehlbovaná ventilácia pľúc – [deepened lung ventilation] stav, keď spontánna ventilácia je
podporovaná umelou ventiláciou s pouţitím prístroja.
Prehnov príznak →príznaky.
prehriatie organizmu →úpal.
prechod – klimaktérium. Posledná menštruácia, po kt.uţ nenasleduje ďalší menštruačný cyklus sa
nazýva menopauza. V Holandsku sa priemerne dostavuje vo veku 51,7 r., v USA 49,8 r, v niekt.
rozvojových krajinách ~ 44 r. Skorší nástup menopauzy sa spája s niţšou socioekonomickým
postavením, fajčením a neskorším nástupom menarche. Neskoršia meno-pauza sa vyskytuje u ţien
s oneskoreným začiatkom puberty, vyskytuje sa u ţien, kt. boli gravidné a rodili vo vyššom veku.
Predčasné zlyhanie ovárií je sy., pp. gen. podmienený, kt. charakterizuje výskyt sek. amenorey <
40. r. ţivota.
Klin. prejavy prechodu – zahrňujú psychické, vazomotorické príznaky, kardiovaskulárne,
urogenitálne, kostné, koţné a i zmeny.
Psychické zmeny – zahrňujú zmeny nálady, depresie, úzkostné stavy, pocity vyčerpania, zbytočnosti, osamelosti, podráţdenia, strata pocitu celkového zdravia, strata libida, bolesti hlavy,
vertebrogénne bolesti, insomniu, palpitácie, poruchy motoriky, stratu energie a záujmu. Niekt. ţeny
rezignujú na ţenskú sexuálnu úlohu, čo sa prejaví zníţenou starostlivosťou o zovňajšok, prírastkom

hmotnosti, zvýšenou potrebou sociálne dominantnej pozície a snahou o kariéru. Mnohé z týchto
problémov majú korene v minulosti a z rôznych dôvodov sa vynoria na povrch po menopauze. Hoci
depresia sa často spája s hypoestrogenémiou, substitučnou th. sa nedá vţdy ovplyvniť. U niekt. ţien
po menopauze sa depresia naopak dramatický zlepšuje.
Vazomotorické príznaky – návaly tepla trvajúce > 1 r. pociťuje ~ 65–70 % ţien po menopauze.
Začínajú sa typicky pocitom tlaku v hlave, niekedy spojeným s bolesťami hlavy, príp. palpitáciami.
Návaly prebiehajú kaudálnym smerom na krk a v podobe vĺn sa šíria celým telom. Ţeny sa sťaţujú
na pocity tepla al. pálenia, po kt. nasleduje záchvat potenia v oblasti hlavy, krku, hrudníka a chrbta.
Záchvat trvá niekoľko s aţ 30 min.
Príčina návalov je nejasná, nepodmieňujú ho však závaţné fyziol. zmeny. Meranie koţnej teploty a
koncentrácie rôznych hormónov odhalilo interval 3 min medzi prodromálnymi symptómami a
záchvatom. Vodivosť koţe a perspirácia je prvým merateľným príznakom, po kt. nasleduje zvýšenie
koţnej teploty. Tieto príznaky vznikajú následkom dilatácie koţných ciev. Zvyšuje sa perspirácia,
koţná teplota klesá v priemere o 0,2 °C a zvyšuje sa srdcová frekvencia. Zistila sa pozit. korelácia
medzi výskytom návalov a pulzovou sekréciou LH, aj keď tento vzťah nie je kauzálny. V priebehu
záchvatu sa zvyšuje aj koncentrácia kortizolu, DHEA a androstendiónu bez zvýšenia hodnôt
estrogénov.
Deficit estrogénov ovplyvňuje centrálnu termoreguláciu pp. zmenami obsahu katecholamínov v
CNS, kt. ovplyvňujú telesnú teplotu, ako aj produkciu GnRH. Návaly tepla sa dajú priaznivo
ovplyvniť aplikáciou estrogénov.
Ateroskleróza a kardiovaskulárne ochorenia – po menopauze sa zvyšuje výskyt ateroskleró-zy,
infarktu myokardu, hypertenzie a iktov. V ich vývoji majú dôleţitú úlohu zmeny lipoproteínov v
plazme. Po menopauze sa zvyšuje koncentrácia VLDL a LDL, kým hodnoty HDL sa zniţujú.
Syntetické estrogény, kt. sa pouţívajú v hormónových antikoncepčných tbl. tieto zmeny ďalej
prehlbujú, kým ,,prírodné“ (konjugované) estrogény zvyšujú hodnoty HDL a zniţujú hodnoty VLDL a
LDL. Ovarektómia pred nástupom prirodzenej menopauze sa spája so zvýšením koncentrácie
triacylglycerolov a cholesterolu v plazme, ako aj incidencie aterosklerózy koronárnych ciev.
Estrogény tu majú istý protektívny účinok, avšak definitívne dôkazy o tom chýbajú. Po menopauze
sa pozvoľne zvyšujú aj hodnoty TK, čo pp. nesúvisí s deficitom estrogénov.
Osteoporóza – je jednou z nadôleţitejších zmien spojených s menopauzou. Ţeny dosahujú max.
kostnej hmoty okolo 30. – 35. r. ţivota. V ďalšom ţivote uţ proces náhrady kostnej hmoty nie je
schopný udrţať krok s jej resorpciou, takţe nastáva jej postupná redukcia. Najrýchlejší úbytok
kostného tkaniva nastáva prvé 3 – 4 r. po menopauze, jeho ročný úbytok je ~ 2,5 %, takţe u 70-r.
ţeny môţe strata kostnej hmoty dosiahnuť 30 – 50 %.
Najzávaţnejšie zmeny sa vyskytujú na trabekulárnej časti kosti (v priebehu starnutia aţ 50 %).
Strata kortikálnej časti kosti sa zjavuje neskôr a býva menšieho stupňa (~ 5 %). Vo včasnom štádiu
menopauzy je zvýšená osteklastická aktivita spojená so zvýšenou osteoblas-tickou aktivitou
(obdobie vysokého obratu kostného metabolizmu). Neskôr klesá osteoklas-tická aktivita,
osteoblastická aktivita však nie je schopná zabrániť úbytku kostnej hmoty (obdobie nízkeho obratu).
Obézne ţeny majú vyšší stupeň konverzie androgénov na estrogény, čo je príčinou istej ochrany
pred osteoporózou. Proces osteoporózy urýchľuje fajčenie. Incidencia osteoporózy je niţšia v
oblastiach s vysokým obsahom fluoridov v pitnej vode. Najvýznamnejším faktorom v patogenéze
osteroporózy po p. je deficit estrogénov. K ďalším faktorom patrí parathormón, vitamín D a vápnik
(→osteoporóza).
Estrogény zniţujú resorpciu kostí inhibíciou osteoklastickej aktivity, pôsobia teda ako antago-nisty
parathormónu; na osteoblastickú aktivitu majú len malý vplyv. Ich deficit má za násle-dok

hyperkalciémiu, hyperkalciúriu a negat. bilanciu Ca. Po p. sa zisťuje hyperkalciémia,
hyperfosfatémia, hyperkalciúria a hyperfosfatúria, ako aj zvýšené hodnoty hydroxyprolínu v moči.
Th. estrogénmi zabráni týmto zmenám. Pomocou morfometrických metód sa zisťuje úbytok kostnej
hmoty, kt. závisí od počtu rokov po p., bez ohľadu na vek ţeny. Th. estrogén-mi môţe zabrániť tejto
strate. Nastáva pokles resorpcie kostnej hmoty a úprava koncentrácie parathormónu. Dlhodobá th.
estrogénmi zniţuje resorpciu kostí na veľmi nízku úroveň. Profylaktickým podávaním estrogénov po
p. sa pritom dosahujú lepšie výsledky ako th. uţ rozvinutej osteoporózy.
Urogenitálne zmeny – u starších ţien býva obvyklý určitý stupeň →inkontinencie moču. Nejde
pritom väčšinou o následok anat. zmien, ale zmenu podporných štruktúr krčka močové-ho mechúra.
Max. uzatvárací tlak v uretre, kt. v priebehu starnutia klesá, zvyšujú estrogény. Estrogény majú pp.
stimulačný účinok na sliznicu hladkej svaloviny uretry. Deficit estrogé-nov vyvoláva atrofiu genitálií,
najmä sliznice pošvy s následnou dyspareuniou a dispozíciou pošvovej sliznice k traumatickým a
zápalovým léziám. Th. estrogénmi pôsobí priaznivo na tieto atrofické zmeny.
Kožné zmeny – koţa po p. sa stáva suchšou, epidermis sa stenčuje a zjavujú sa pigmentácie, kt. sú
následkom zvýšenej produkcie melatonínu. Tieto zmeny sa stávajú výraznejšie najmä v neskoršom
veku. Koţa obsahuje estrogénové receptory, th. estrogénmi indukuje edém dermis a zvyšuje
proliferáciu epidermis. Estrogény majú teda priaznivý kozmetický účinok. Je však ťaţké rozlíšiť
účinok deficitu estrogénov na koţi a všeobecné prejavy starnutia koţe.
Ostatné príznaky – s vekom sa vo všeobecnosti zvyšuje výskyt ochorení ţlčníka, zdravé ţeny vo
veku 45 – 69 r. majú 2,5-násobne vyššie riziko ochorenia ako ţeny mladšieho veku. S vekom sa
taktieţ zniţuje tolerancia glukózy. Bazálne koncentrácie inzulínu sa nemenia, zniţuje sa však
inzulínová odpoveď na hyperglykémiu. Ďalší pokles inzulínovej odpovede nastáva pri uţívaní
estrogénov, indukcia diabetu estrogénmi sa však nedokázala.
Sexualita po p. – po p. sa obyvkle zniţuje sexuálna aktivita, sexuálna apetencia a vzrušivosť. Môţu
sa vyskytovať poruchy orgazmu, dyspareunia a algopareunia. Zniţuje sa svalový tonus, chýba
zväčšenie prsníkov v po sexuálnej stimulácii, oneskoruje sa reakčný čas dráţdca, oneskoruje a
zniţuje sa lubrikácia a expanzia vagíny. Mnohé z týchto porúch sú následkami zníţenej senzorickej
stimulácie a perfúzie.
Poruchy orgazmu sa vyskytujú najmä u ţien, kt. ani pred p. nemali schopnosť dosiahnuť pocit
vyvrcholenia. V populácii je ich min. 1/3. S vekom sa schopnosť orgazmu obyčajne ďalej zhoršuje.
Sek. poruchy orgazmu bývajú najmä následkom zmeny vzťahu medzi partnermi, príp. zmena
partnera. V th. má hlavné miesto psychoterapia, príp. doplnená párovou th., masturbačnými
nácvikmi, príp. pomocou erotických pomôcok (vibrátory). Z liekov prichádzajú do úvahy
antidepresíva a ergoloidové deriváty.
Zníţená sexuálna apetencia je u ţien po p. častá. Za hlavnú príčinu sa pokladá nedostatok
estrogénov. Dôleţitú úlohu však má aj partnerská dysharmónia, pocit straty erotickej atraktivity a
sociálna izolácia, ako aj depresia. Th. sa má zamerať na zlepšenie intímnej komunikácie a
individuálnu psychoterapiu. Náladu a sexuálnu aktivitu zlepšujú estrogény, ako aj antidepresíva,
anxiolytiká a ergoloidové prípravky.
Dyspareunia a algopareunia je najčastejšou sexuálnou dysfunkciou starších ţien. Najčastejšou
príčinou je nedostatočná lubrikácia, a to následkom zníţenej sexuálnej dráţdivosti a zlej trofiky
pošvovej steny. V symptomatickej th. sa osvedčujú lubrikanciá, napr. 3 – 5 % rozt. metylcelulózy
(Lubrin®). Odporúča sa aj substitúcia estrogénov, príp. lokálna aplikácia vo forme gélov. Treba však
vţdy vylúčiť príp. chron. zápal, prolaps maternice a malígny nádor. Na sexuálny ţivot v neskoršom
veku má negat. vplyv aj stresová →inkontinencia moču.
prechondroblast – prekurzorová bunka, kt. vzniká chondroblast.

prechordálna platnička – faryngová membrána, okrúhle políčko, viditeľné od začiatku 3. týţd. vývoja,
signalizuje rostrálnu časť zárodkového terčíka, kde sa zvýšená entoderma pevne pripája k ektoderme.
Entoderma p. p. indukuje smer rastu chordometodermového výbeţku – odtiaľ jeho tradičný bńázov. P.
p. Neskôr sa p. p. rozpadá a koncom 4. týţd. zaniká v súvislosti s napojením primitívnej ústnej dutiny
a základu faryngu.
Chordomezodermový (hlavový) výbežok je pôvodne solídny epitelový výrastok prerastajúci od
začiatku 3. týţd. vývoja v dlhej ose zárodku od primitívneho Hensenovho uzla k p. p. Postupne
luminizuje Lieberkuhnovým kanálikom. Jeho dorzálna časť sa oddeľuje ako základ chordy, laterálne
časti sa diferencujú na prvosegmenty a nefrotómy. Ventrálna časť spolu s entodermou, na ktorú
nalieha, sa rozpadá, a tak vzniká komunikácia medzi dutinami amniového vačka a ţĺtkového vaku, kt.
sa dočasná – uzavrie ju proliferujúca entoderma.
preinfarktový syndróm →syndrómy.
Preiserov syndróm – [Preiser, Georg K., 1879 – 1913, nem. ortopéd] – Preiserova choroba,
aseptická nekróza (epifyzeonekróza) os scaphoideum; →syndrómy.
prekalciferol – prvý medziprodukt pri premene ergosterolu na ergokalciferol; má cyklus B otvorený
medzi uhlíkmi C9 a C10, a tri dvojité väzby na uhlíkoch C5(10), C6 a C7. Je vo vratnej rovnováhe s
lumisterolom a tachysterolom; →vitamín D.
prekalikreín – starší názov prokalikreín, bielkovina, kt. sa zúčastňuje na včasnej fáze hemokoagulácie
spoločne s Hagemanovým faktorom a HMW kininogénom (označovaný niekedy ako Fletcherov
faktor), prekurzor →kalikreínu, enzýmu, kt. štiepi kininogény za vzniku bradykinínu a i. kinínov a
môţe aktivovať vnútorný mechanizmus krvného zráţania. Syntetizuje sa v pečeni. Okrem
hemokoagulácie má význam pre fuibrionolýzzu a zápal.
prekanceróza – [praecancerosis] chorobné zmeny blízke →rakovine, z kt. sa rakovina môţe vyvinúť.
Ide o klin. morfol. (napr. leukoplakia, proliferujúca mastopatia), resp. histol. defino-vané potenciálne
predstupne karcinómu (bunková al. epitelová atypia, dysplázia epitelu a i.). Rozoznávajú sa
fakultatívne a obligátne o p.; por. carcinoma in situ. K p. koţe patria: Bowe-nova choroba,
epidermodysplasia verruciformis, keratoma senile, kraurosis vulvae, Pagetova choroba, xeroderma
pigmentosum.
prekapilára – [vas praecapillare] arteriola.
prekapilárny – [praecapillaris] pred kapilárami. Prekapilárna pľúcna hypertenzia vzniká pri niekt.
pľúcnych chorobách (obštrukčných, reštrikčných). Prekapilárny sfinkter ovplyvňuje prietok danou
kapilárou (a oblasťou).
prekarcinóm –[praecarcinoma] chorobná zmena blízka rakovine, z kt. sa rakovina môţe vyvinúť.
prekardialgia – [praecardialgia] bolesť v oblasti srdca.
prekardiálny – [praecardialis] predsrdcový.
preklimaktérium – [praeclimacterium] obdobie pred prechodom.
prekóma – [praecoma] stav pred kómou, hroziaca kóma; zlyhanie metabolizmu bez poruchy vedomia,
kt. môţe vyústiť do kómy, napr. diabetická, u pacienta s ketolátkami vo vydycho-vanom vzduchu.
prekordiálny – [praecordialis] týkajúci sa prekordia; napr. prekordiálna bolesť, úzkosť.
Prekordiálny chondrokostálny syndróm – extrakardiálne podmienená, väčšinou ľavostranná bolesť
na hrudníku, vyvolaná preťaţením II.–IV. rebrovej chrupavky pri určitých pohyboch al. drţaní tela.
Dfdg. treba vylúčiť angina pctoris.
prekordium – [praecordium] oblasť pred srdcom, okolie srdca.

prekrvenie – l. congestio, hyperaemia.
preload – [angl.] predzaťaţenie, stupeň roztiahnutia myokardu na konci diastoly, kt. ovplyv-ňuje silu
kontrakcie srdca.
preleukémia – [praeleukaemia] predstupeň akút. leukémie, pri kt. nie je dg. istá a vývoj do leukémie
len predpokladá. Môţe trvať mesiace aţ roky. Ide napr. o aplastický sy., pri kt. je kostná dreň relat.
bohatá na bunky. Leukemické bunky sa nezisťujú, dajú sa však pozorovať enzymopatie erytrocytov,
cytogenetické zmeny (aneuploidia) a morfol. odchýlky (prstencové sideroblasty, pseudo-Pelgerove
formy, tzv. mikromakrocyty).
preležanina – [decubitus] nekrotický defekt, kt. vzniká na miestach vystavených dlhotrvajú-cemu tlaku
pri leţaní, najmä v kríţovej oblasti a na pätách (príp. inde, podľa polohy pacienta na posteli).
Spočiatku postihnuté miesta nebolia, preto ľahko ujdú pozornosti; →decubitus.
pre-b-lipoproteín – frakcia lipoprotreínov, kt. v elektroforéze putuje v oblasti 2-globulínov a
zodpovedá veľmin nízkodenzitným lipoproteínom (VLDL)
Prelog, Vladimir – (*1906) chorvát. chemik, študoval v Prahe, prof. v Záhrebe a Zürichu. R. 1975
dostal Nobelovu cenu za chémiu za práce v oblasti priestorového usporiadania org. zlúč. a štúdium
chirálnych (opticky aktívnych) zlúč.
Prelogovo pravidlo – [Prelog, Vladimir, *1906, chorvát. chemik] pravidlo určujúce vzťahy medzi
konfiguráciou opticky aktívneho alkoholu v esteroch 2-oxokyselín a sterickým priebehom asymetrickej
syntézy. Pri asymetrickej syntéze vzniká z opticky inaktívnej molekuly východiskovej látky zlúč. s
asymetrickým atómom al. molekulovou asymetriou v opticky aktívnej forme. Príkladom je adícia
fenylmagnéziumbromidu na mentolový ester kys. pyro-hroznovej; vo vzniknutej zmesi opticky aktívnej
kys. atrolaktínovej prevláda jeden enatiomér (optický antipód); →Cahnov-Ingoldov-Prelogov systém.
Prelogov-Djerassiho laktón – 6-(1-karboxyetyl)-3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-2-pyranón kys.
tetrahydro- -3,5-trimetyl-6-oxo-2H-pyran-2-octovej, C10H16O4, Mr 200,24; intermediát pri syntéze
makrolidových antibiotík; (+)-forma je degradčný produkt narbomycínu.
Prelogov-Djerassiho laktón
prelud – l. hallucinatio.
prelum, i, n. – [l. premere tlačiť] lis, stisk, stlačenie.
preluxuácia – [praeluxatio] čiastočná luxácia, napr. bedrového kĺbu. Pri vrodenej dysplázii bedrového
kĺbu v prvých d ţivota býva príznakom p. hlavice setehnovej kosti Ortolaniho fenomén: hmatateľne a
viditeľné ,,zapadnutie“ pri subluxovanej hlavici stehnovej kosti do kĺbovej jamky pri presune stehna
zohnutého v bedrovom kĺbe, z miernej addukcie a vnútornej rotácie do vonkajšej rotácie a max.
abdukcie.

Ortolaniho fenomén pri vrodenej dysplázii bedrového kĺbu: vľavo normálny bedrový kĺb, vpravo
bedrový kĺb so sek. limbom, resp. neolimbom. A – hlavica stehnovej kosti; b – prim. limbus; c – sek.
limbus. Šípka vyznačuje dráhu hlavice stehnovej kosti pri pozit. Ortolaniho príznaku
prematurita – [praematuritas] predčasná zrelosť, predčasnosť.
premedikácia –[praemedicatio] odávanie utišujúcich liekov pred anestéziou. Cieľom p. je psychické
utlmenie pacienta, zníţenie reflexov, sekrécie slín a bronchov, zvýšenie prahu bo-lesti. Na p. sa
pouţívajú hypnotiká, a sedatíva (benzodiazepíny, zriedkavejšie barbituráty), analgetiká (opioidy),
anticholínergiká, blokátory histamínových H2-receptorov, neuroleptiká, a to v závislosti od stavu
pacienta, druhu anestézie, operácie.

premenarche – [praemenarche] vývojové obdobie →puberty pred nástupom menarche u dievčat,
charkterizované účinkom ovariálnych esterogénov so zjavením sa sek. pohlavných znakov.
premena – 1. fyz.-chem. rozpad, premena atómové jadra, pri kt. sa uvoľňuje častica al. nastáva
prechod z jedného stavu do iného; 2. [l. metamorphosis] metamorfóza; 3. látková premena –
transformácia; →metabolismus.
-premena – -rozpad, premena atómového jadra, pri kt. sa vyţiari častica a. V dôsledku tohto
vyţiarenia sa materské atómové jadro s protómovým číslom Z a nukleónovým číslom A premení na
dcérske atómové jadro s protónovým číslom Z – 2 a nukleónovým číslom A – 4.
-premena – -rozpad, premena atómového jadra, pri kt. sa uvoľňuje negatrón al. pozitrón.
-p., vysielanie negatrónu z atómového jadra, je dôsledkom p. neutrónu na protón v jadre
(n→p + e
-p., emisia pozitrónu, nastáva pri p. protónu na neutrón v jadre p →p + e–. Tretí
-p. je zachytenie elektrónu atómovým jadrom vlastného atómu (p + e– → n). Pri
negatró
p. a zachytení neutrónu protónové číslo materského atómového jadra klesne o jednotku.
-premena –

-rádioaktivita, prechod atómového jadra zo stavu excitovaného do niţšieho aţ zákl.
-fotónov.

premenlivosť – variabilita.
premenná – [angl. variable] 1. mat. ľubovoľný prvok mnoţiny; 2. časovo, prípadne priestoro-vo,
premenlivá veličina určujúca okamţité hodnoty od nej závisiacich parametrov. P. na rozdiel od
konštanty znamená jazykový znak, kt. označuje ľubovoľný prvok z určitej defino-vanej oblasti, kt. sa
nazýva definičným oborom p. Svojou denotatívnou funkciou je teda p. viacvýznamová. Keďţe
definičný obor p. v niekt. prípadoch zahrňuje práve rozličné moţné hodnoty p. veličiny, preto sa sama
veličina nazýva p. V tomto zmysle vystupuje ako p. napr. čas.
Logická premenná – p., kt. hodnotami sú výroky; vo výpočtovej technike nadobúda hodnoty 0 al. 1.
Náhodná premenná – veličina, taká funkcia f
R
f
x} je náhodná udalosť pre kaţdé x
R
f
R. Diskrétna n. p. má konečnú
al. spočítateľnú mnoţinu hodnôt. N. p. s binomickým rozloţením pravdepodobnosti f s nadobúdajúcimi
hodnotami k = 0, 1, 2, ..., n s pravdepodobnosťami
n
P

f

k} ] = ( ) pk(1–p)n–k
k

premenopauza – [praemenopausa] úsek klimaktéria pred menopauzou.
premenštručná tenzia →premenštruačný sy. (→syndrómy).
premenštruačný syndróm →syndrómy.
premenštruum –[praemenstruum] obdobie pred menštruáciou.
premiestenie – l. translocatio, transpositio.
premietacie prístroje – zariadenia, kt. utvárajú skutočný a zväčšený obraz osvetleného pred-metu
(fotografie, filmu, kresby, textu ap.) na premietacej ploche. Optická sústava prístroja sa skladá z dvoch
častí: 1. osvetľovacia časť, kt. obsahuje svetelný zdroj a sústreďuje svetlo na premietaný predmet; 2.
premietacia časť, kt. utvára obraz na premietacej ploche. Zobrazovaný predmet svetlo buď prepúšťa
al. ho odráţa.

P. p., kt. vyuţívajú prechádzajúce svetlo, sa nazývajú diaprojektory (diaskopy), prístroje vyuţívajúce
svetlo odrazené od dobre osvetlených nepriehľadných rovinných predmetov epi-projektory (episkopy)
a prístroje, v kt. moţno pouţiť prechádzajúce al. odrazené svetlo epi-diaprojektory (epidiaskopy).
Diaprojektory sa pouţívajú na premietanie diapozitívov, ako kinematografické premietacie prístroje,
mikroprojektory na premietanie mikroskopických pre-parátov, zväčšovacie prístroje na fotografické
účely.
Hlavnými zloţkami optickej sústavy diaprojektora (obr.) sú: 1. zdroj svetla; 2. kondenzor; 3. objektív.
Kondenzor tvorí optická sústava šošoviek a zrkadiel al. ich kombinácií, kt. zameria-va svetlo zdroja
tak, aby bol celý zobrazovaný predmet intenzívne a rovnomerne osvetlený a aby sa čo najviac svetla
vyuţilo na utvorenie obrazu.

Schéma optickej sústavy diaprojektora: 1 – zdroj svetla; 2 – kondenzor; 3 – zariadenie na posun
diapozitívov; 4 – objektív
Poškodeniu diapozitívu nadmerným teplom, kt. vyţaruje svetelný zdroj, sa zabraňuje tým, ţe sa do
osvetľovacej časti zaraďuje tepelný filter na pohltenie tepelného ţiarenia, príp. sa doplňuje elekt.
ventilátorom, pomocou kt. tvorí sa urýchľuje cirkulácia vzduchu.
Premietaciu sústavu tvorí objektív Taylorovho typu (fotografický prístroj) s relat. otvorom 1:4,5; je
uloţený v tubuse a svojím pohybom v smere optickej osi obraz zaostruje.
Moderné diaprojektory majú elektromechanické zariadenie na samočinnú výmenu diapozití-vov, kt. sa
nachádzajú v zásobníku.
Úprava osvetľovacej a premietacej časti ostatných diaskopov je v príncípe rovnaká; iná úpra-va závisí
od pouţitia prístroja.
Prístroje na premietanie kinofilmov majú v osvetľovacej časti oblúkovú lampu s elipsoidným
zrkadlovým kondenzorom a premietací objektív Petzvalovho typu s relat. otvorom 1:2,3 aţ 1:14.
Premietací prístroj doplňuje ešte zariadenie, ktorým sa zabezpečuje rovnomerný posun filmu a rýchly
sled premietaných obrázkov, čím sa vyvoláva dojem pohybu.
Epiprojektory sú premietacie zariadenia, kt. objektív má veľkú ohniskovú vzdialenosť, aby sa čo
najviac vyuţilo odrazené svetlo. Najčastejšie sa pouţívajú objektívy Taylorovho typu s re-lat. otvorom
1:1,5 – 1:1,35. Zvyčajne sa zhotovujú v kombinácii s diaprojektorom (napr. Epirex).
Epirex
premietanie – l. projectio.
premolár – l. dens praemolaris.
premorbidný – [praemorbidus] vyskytujúci sa pred vypuknutím choroby.
premorenosť – miera kontaktu populácie al. jej väčšej časti s určitým (choroboplodným) zárodkom
dokázaná väčšími štúdiami na základe napr. sérol. vyšetrení. V dospelej populácii je vysoká
premorenosť napr. vírusom RBV. V oblastiach výskytu väčšieho mnoţstvga kliešťov infikovaných
vírusomkliešťovej encefalitídy je značná p. osôb v tejto oblasti dlhodobo sa zdrţujúcich (tieto osoby
majú proti vírusu kliešťovej encefalitídy protilátky). Počas „premorovania“ ochorie len určitá časť
populácie. P. môţe závisieť aj od sociálno-kultúrnych podmienok (deti ţijúce v horších
phygienických podmienkach sa stretávajú s niekt. mikroorganizmami v skoršom veku).
premortálny –[praemortalis] predsmrtný, pred smrťou.
premula, ae, f. – [l.] lis (brušný).

premývačka – sklená nádoba pouţívaná pri adsorpcii a absorpcii plynov a pár na tuhých látkach a v
kvapalinách. P. je nádoba so zátkou, naplnená adsorbentom al. absorbentom. Má vyústenie na prívod
a odvod plynu. Výhodné sú p., kt. zabezpečujú dôkladné rozptýlenie plynov a pár v absorpčnej
kvapaline.
Premývačky
prenalterol – (S)-4-[2-hydroxy-3-[(1-metyletyl)amino]propoxy]fenol, C12H19NO3, Mr 225,29; agonista
-adrenergických receptorov, kardiotonikum (hydrochlorid C12H20ClNO3, H133/ 22®, CGP
7760B®, (–)H 80/62®, Hyprenan®, Varbian®).
Prenalterol
prenatálny – [praenatalis] pred narodením.
prenatálna diagnostika – vyšetrovanie ešte nenarodeného dieťaťa. K rutínnym metódam p. d. patrí
ultrazvukové vyšetrenie (min. 2-krát počas gravidity), kt. umoţňuje určiť lokalizáciu placenty, veľkosti a
tvaru dieťaťa, dôkaz viacpočetnej gravidity, ako aj zhodnotenie orgánov (malformácie). Vyšetrenie
plodovej vody pomocou amnioskopie, resp. amniocentézy je indi-kované vo včasnom štádiu gravidity,
ak ide o gen. poruchy u rodičov al. súrodencov , pred-chádzajúci pôrod dieťaťa s chromozómou
anomáliou, gen. choroby al. ťaţké vrodené metabo-lické poruchy s deficitom enzýmu vo všetkých
bunkách, vek matky > 35 r. V neskoršej fáze gravidity je vyšetrenie plodovej vody indikované pri
podozrení na morbus haemolyticus fetalis al. insuficienciu placenty. Biopsia choriónu zodpovedá
amniocentéze vo včasnejších štádiách gravidity, dá sa však vykonať skôr. K ďalším metódam p. d.
patrí stanovenie hormó-nov (napr. estriolu), kariotokografia so záťaţou al. bez nej, prenatálna dg.
zrelosti pľúc, mikroanalýza krvi plodov a i.
prenatálne infekcie – intrauterinná infekcia plodu vírusmi, baktériami al. prvokmi. Cesta ná-kazy
môţe byť ascendentná (väčšinou po prasknutí amniového vaku), hematogénna (transpla-centárna) al.
descendnentná (z vajíčkovodov). Patria sem cytomegalia, herpes simplex, liste-rióza, rubeola, syfilis,
toxoplazmóza (angl. mnemotechnická skr. TORCH-complex: toxoplas-mosis, other (syphilis,
listeriosis), rubela, cytomegaly, herpes simplex).
K perinatálnym infekciám patria celkové infekcie vzniknuté ascendentne infekcie z pohlav-ných ciest
matky, nozokominálne infekcie novorodencov (streptokokové, klesbsielové, lieste-riózy). Klin. sa
prejavia respiračnými adaptačnými ťaţkosťami, hypotóniou svalov, oslabenou schopnosťou prijímať
tekutiny, bledosťou koţe a rýchlym zhoršovaním celkového stavu. K ri-zikovým faktorom patrí
predčasný odchod plodovej vody, zelenkastá plodová voda, horúčka matky počas pôrodu. V KO
býva granulocytóza a trombocytopénia, v sére zvýšené hodnoty CRP; treba zhotovit rtg snímku pľúc
a vyšetriť hemokultúru. Th. spočíva v čo najvčaššom podaní antibiotík. V uţšom zmysle perinatálne
infekcie zahrňujú aj lokálne infekcie, napr. zápal pupočníka, chlamýdiová konjunktivitída,
gonoblenorea.
prenatálne obdobie – v širšom zmysle obdobie pred pôrodom, od oplodnenia po pôrod; v uţšom
zmysle perinatálne obdobie. od konca 28. týţd. gravidity po 7. d ţivota (vrátane) po pôrode.
preneoplázia – syn. prekanceróza.
prenesenie – l. transpositio. Prenesenie tkaniva – transplantácia.
prenikajúci – l. penetrans.
prenikanie – l. penetratio.
prenos – 1. gen. odovzdávanie dedičných vlastností; →dedičnosť; 2. epidemiol. akýkoľvek spôsob,
ktorým sa prenáša infekčný agens zo zdroja nákazy na vnímavého jedinca; 3. psychol. osobitný,
afektívne zafarbený vzťah pacienta k terapeutovi; →psychoterapia.

Prenos ochorenia (gen. znakov) môţe byť horizontálny (z jedinca na jedinca v populácii) al.
vertikálny (z rodiča na potomka, z matky na plod al. novorodenca transplacentárnej perinatálne al.
postnatálne materským mliekom).
Prenos pôvodcu nákazy sa môţe uskutočňovať týmito mechanizmy p.: 1. ingescia – poţitie
pôvodcu infekcie v kontaminovanej vode, mlieku a i. potravinách; 2. inhalácia – vdýchnutie pôvodcu
infekcie; 3. inokulácia – preniknutie pôvodcu infekcie sliznicou al. koţou vnímavé-ho jedinca
(uplatňuje sa najmä pri pouţití nesterilných ihliel a striekačiek; osobitným prípa-dom je infekcia
prostredníctvom vektorov); 4. priamy kontakt – odovzdanie pôvodcu infek-cie dotykom koţou al.
sliznicou vnímavého jedinca s koţou (predpokladom sú mikrotraumy) al. sliznicou infikovanej osoby.
Z hľadiska vzťahu zdroja pôvodcu nákazy a vnímavého jedinca sa rozoznáva priamy a nepriamy p.
Pri priamom p. sa nákaza prenáša priamo z brány výstupu infikovaného jedinca do brány vstupu
nového hostiteľa. Charakterizuje ho súčasná prítomnosť zdroja nákazy a vnímavého jedinca. Môţe
sa uskutočniť
Nepriamy p. sa uskutočňuje nezávisle od prítomnosti zdroja nákazy a môţu ho sprostredko-vať: a)
kontaminované predmety (hračky, vreckovky, bielizeň, nádoby, príbory, obväzy ap.), vehikuly (voda,
potraviny, mlieko, ale aj pôda), inj. ihly a striekačky, príp. ďalšie nástroje penetrujúce koţou al.
sliznicou); b) biol. produkty vrátane krvi, plazmy, liekov ap. Pôvodca infekcie sa môţe, ale nemusí
na týchto predmetoch al. vehikuloch ďalej rozmnoţovať kým sa dostane do nového hostiteľa
vzduchom al. vektormi.
Pri vzdušnom p. sa rozoznáva p. prostredníctvom aerosólov, jadrami kvapôčok al. prachom. P.
prostredníctvom aerosólov obsahujúcich pôvodcu infekcie sa uskutočňuje vnesením infekč-ného
agensu do vhodnej brány vstupu, obvykle dýchacích ciest. Predstavuje osobitne ťaţko
kontrolovateľný spôsob p. Aerosóply sú supenzie častíc obsahujúce pôvodcu nákazy vo vzdu-chu.
Pretoţe rozmery týchto častíc sú nepatrné (Ø 1 –
mé vo vzduchu
dlhý čas a niekt. z nich si udrţujú aj infekčnosť a virulenciu. Vstupujú ľahko do pľúcnych alveol, kde
sa môţu zadrţiavať al. aj vydýchnuť.
Jadrá kvapôčok (angl. droplet nuclei) sú rezíduá menších kvapiek, kt. vzniklu po odparení tekutiny.
Takéto kvapky môţu vznikať aj náhodne v laboratóriách, pitevniach al. v bitúnkoch a ostávajú dlhší
čas suspendované vo vzduchu.
Pri p. prachom sa uplatňije zvírenie kontaminovaných čiastočiek pôdy, častíc nečistôt z bie-lizne,
steliva al. znečistených podláh, príp. časíc vznikajúcich pri spracúvaní kontaminova-ných
ţivočíšnych materiálov ap. vzduchom
Nepriamy p. môţu sprostredkúvať aj vektormi, t. j. jednoduchým p. pôvodcu infekcie, a to a)
kontaminovanými končatinami al. ciciakom článkonoţcov, príp. ich výkalmi. Tento spôsob
nevyţaduje, aby sa vo vektore rozmnoţil a ďalej vyvíjal pôvodca infekcie; b) biol. p., pri kt. sa niekt.
infekčné agensy musia vo vektore rozmnoţiť al. prekonať určitý vývojový cyklus , kým sa uskutoční
jeho prenos na nového hosititeľa. Čas, kt. uplynie kým sa vektor stane in-fekčným, sa nazýva
extrinzické inkubačné odbobie. P. sa môţe uskutočniť slinami pri poští-paní článkonoţcami,
regurgitáciou pri cicaní al. deponovaním exkrétov na koţu, kt. sa neskôr mikrotraumou pri škriabaní
vnesú do nového hostiteľa.
prenoxdiazínhydrochlorid – 1-[2-[3-(2,2-dofenyletyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]etyl]piperidínhydrochlorid,
C23H28ClN3O, Mr 397,95; syntetické antitusikum s niţšou účinnosťou ako dropropizín.
Indikácie – dráţdivý neproduktívny kašeľ.
Kontraindikácie – precitlivenosť na p., podanie bezprostredne po inhalačnej anestézii; opatrnosť je
ţiaduca v gravidite a laktácii.

Nežiaduce účinky – ojedinele nechuť do jedenia, ťaţkosti zo strany GIT.
Dávkovanie – 50 – 100 mg 3-krát/d; deťom sa podáva 25 – 50 mg 3-krát/d.
Prípravky – HK-256®, Libexin®, Lomapect®, Tibexin®.
prenylamín →Prenylaminium lacticum, ČSL 4.
Prenylaminium lacticum – skr. Prenylamin. lact., ČSL 4, mliečnan prenylamínia, N-(3,3difenylpropyl)-N-(1-metyl-2-fenyletyl)amóniumlaktát,
C27H33NO3, Mr 419,56; vazodilatans. Je to biely,
mikrokryštalický prášok, takmer bez zápachu, horkej chuti. Na
jazyku vyvoláíva krátkodobú bezcitnosť. Je ťaţko rozp. vo vode,
ľahko rozp. v 95 % liehu a chloroforme.
Prenylaminum lacticum

Dôkaz
a) Asi 0,01 g látky sa rozpustí v 5,0 ml 05 % liehu a pridá sa 10 kv. rozt. molybdénanu amónneho;
vznikne biela zrazenina (prenylamín).
b) Asi 0,1 g látky sa v skúmavke zmieša s 3,0 ml zriedenej kys. sírovej a 10,0 ml vody a pridajú sa 4
kv. rozt. manganistanu draselného. Skúmavka sa ľahko uzavrie chumáčikom vaty, na ústie
skúmavky sa poloţí filtračný papier navlhčený zmesou rovnakých dielov rozt.
pentakyanonitrocylţelezitanu sodného a rozt. piperazínu (400 g/l) a zahrieva sa; unikajúce pary
farbia papier modro a toto sfarbenie sa jednou kv. rozt. hydroxidu sodného mení na slabo červené
(mliečnan).
c) Teplota topenia: 137 – 141 °C.
d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (0,50 g/l), meranej v 10-mm vrstve proti 95
% liehu v UV časti maximum pri 259 ± 1 nm.
Stanovenie obsahu
Asi 0,3000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,700 g rozotretej látky pri
105 °C do konštantnej hmotnosti) sa rozpustí v 30,0 ml bezvodej kys. octovej pridajú sa 2 kv. rozt.
kryštálovej violete a titruje sa odmerným rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l z fialového do modrého
sfarbenia. Zistená spotreba sa koriguje výsledkom slepého pokusu.
1 ml odmerného rozt. kys. chloristej 0,1 mol/l zodpovedá 0,04196 g C27H33NO3.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Má mierny vazodilatačný účinok, vzhľadom, na slabú účinnosť a arytmogénny účinok sa prestáva
pouţívať.
Indikácie – profylaxia námahovej angina pectoris (sporný účinok).
Kontraindikácie – AV prevodové poruchy, gravidita.
Nežiaduce účinky – slabosť, hypotenzia, prevodové poruchy.
Interakcie –

-blokátormi a antiartmikami riziko prevodových porúch.

Dávkovanie – th. dávka jednotlivá p. o. je 0,03 – 0,09 g, denná 0,09 – 0,25 g. Podáva denne 60 –
300 mg/d v 3 čiastkových dávkach.

Prípravky – Obductetta prenylaminii lactici, Bismethin®, Carditin®, Corpax®, Elecor®, Hostaginan®, Valecor®; laktát – Agozol®, Angormin®, Coredamin®, Corontin®, Crepasin®, Daxau-ten®,
Incoran®, Irrorin®, Lactamine®, Plactamin®, Prenylamin Slovakofarma forte® dr. Slova-kofarma,
Reocorin®, Roinin®, Seccidin®, Sedolatan®, Segontin®, Synadrin®).
Prenylamin Slovakofarma Forte® dr. (Slovakofarma) – Prenylamini lactas 30 mg v 1 dr.;
vazodilatans; →Prenylaminium lacticum, ČSL 4.
Preobraženského syndróm – [Preobraţenskij, Pjotr A., 1864 – 1913, rus. neurológ] →syndrómy.
prepálenie, spálenie elekt. prúdom – l. electrocauterisatio, electrocaustica, galvanocaustica,
galvanocauterisatio.
Pre-Par® inj., Pre-Par® tbl. (Belupo; Solvay Duphar B. V.) – Ritodrini hydrochloridum 10 mg v 1 ml
-mimetikum.
Pre-Par Retard® cps. (Solvay Duphar B. V.) – Ritodrinum hydrochloridum 40 mg v 1 cps.;
gynekologikum, tokolytikum, -mimetikum.
preparácia – [praeparatio] príprava.
Preparation H® supp. a ung. (Whitehall Labs.) – supp.: Faex medicinalis 23 mg + Squali oleum 75
mg v 1 čapíku; ung.: Faex medicinalis 510 + Squali oleum 75 mg + Chlorhexidini digluconatis
solution ad 51 g masti; antihemoroidálium.
prepatelový –[praepatellaris] predjabĺčkový.
prepätie – patol. stav vyvolaný neprimerane veľkým telesným zaťaţením. Vzniká následkom
nepomeru medzi poţiadavkami, kt. kladie na organizmus pracovný výkon a pripravenosťou
organizmu ich splniť. Vyskytuje sa najmä u netrénovaných osôb, oslabených chorobou, porušením
ţivotosprávy, pri dopingu ap. P. podporujú nevhodné povetrnostné podmienky, výstroj, ťaţký terén a
extrémna motivácia.
Klin. obraz – zhoršená koordinácia pohybov, pokles výkonu, zníţenie svalovej sily, pocit extrémnej
únavy a celkovej slabosti, kefalea, nauzea, vracanie, depresia, úzkosť, poruchy rovnováhy a
orientácie, búchanie srdca, namáhavé dýchanie aţ mierna dýchavica. Objektívne sa zisťuje nitkovitý
pulz, pokles TK, tachypnoe, dyspnoe, bledosť koţe a slizníc, niekedy aţ mierna cyanóza pier,
zapadnuté oči, silné potenie, príp. motorický nepokoj, svalové kŕče, výnimočne aj kolaps, často
proteinúria a hematúria, metabolická acidóza, hypoglykémia, dehydratácia.
O dg. sa obyčajne rozhoduje ex post, po niekoľkých d, keď príznaky aj pri odpočinku, rehydratácii a
remineralizácii pretrvávajú. Aj neskôr sa postihnutí sťaţujú na rýchlu únaviteľnosť, neschopnosť
podať obvyklý výkon, labilitu pulzu, dýchavacu sa pri námahe, zníţenú iniciatívu, stratu pocitu
pripravenosti na výkon, chuti súťaţiť ap.
Th. – spočíva v rehydratácii, remineralizácii a odpočinku, aplikujú sa vitamíny C, skupiny B a E.
Dôleţitá je postupná rehabilitácia, individuálne optimálny tréning, racionálna ţivotospráva a výţiva,
vylúčenie fokálnej infekcie.
Keď jedinec po vzniku prepätia pokračuje vo výkone, napr. pre záchranu ţivota v kritických
podmienkach prostredia (napr. pri zablúdení v horách a nepriaznivých povetrnostných
podmienkach), môţe sa vyvinúť tzv. schvátenie. Okrem nadmerného telesné zaťaţenia sa tu
uplatňuje stres z ohrozenia ţivota a neriešiteľnej situácie. Schvátenie sa prejavuje vystupňovanými
príznakmi prepätia. Pri postihnutí mozgu je v popredí dezorientácia, poruchy koordinácie pohybov,
poruchy videnia aţ bezvedomie. Môţe byť prítomná horúčka, obehové poruchy, zlyhávanie pravého
srdca, príp. šok. V prvej pomoci je dôleţité zvládnutie šoku, podchladenia, dehydratácie. Úprava
stavu si vyţaduje 1 – 3 mes.

preperitoneálny – [praeperitonealis] nachádzajúci sa pred pobrušnicou.
®

Prepidil gel. vag. (Upjohn) – Dinoprostum 0,5 mg + Triacetinum ad 3 g vo forme vagínového gélu;
prostaglandín E2; pouţíva sa na podporu ,,zrenia“ hrdla maternice večer pred stanovenou indukciou
pôrodu.
prepichnutie – l. punctio.
prepracovanosť – l. ponopathia.
prepuber(t)álny – [prae- + l. pubes dospelý, pohlavne zrelý] pred pubertou. Prepubertálna obezita –
adipozogigantizmus.
prepuberta – [prae- + l. pubertas pohlavná zrelosť] obdobie pred nástupom ochlpenia na ohanbí
(pubarche).
Prepulsid® susp. por., supp., tbl.a Propulsid forte® tbl. (Janssen) – Cisapridum 30 mg v 1 čapíku,
104 mg v 100 ml suspenzie, 5 al. 10 mg (forte) v 1 tbl.; proklinetikum zo skupiny liečiv uvoľňujúcich
acetylcholín z myenterického plexu; cisaprid.
prepúcium – [praeputium] predkoţka penisu, resp. klitorisu.
prepylorický –[praepyloricus] predvrátnikový.
prerednutie – l. rarefactio. porosis, porositas; p. kostí – osteoporosis.
prerezávanie sa zubov – l. dentitio.
prerušenie gravidity – [interruptio graviditatis] predčasné ukončenie gravidity; →interupcia.
prerušovaný – l. intermittens.
presby- – prvá časť zloţených slov z g. presbys starý.
presbyacusis, is, f. – [presby- + g. akúsis počutie] presbyakúza. starecká nedoslýchavosť, zníţená
schopnosť počuť vysoké tóny v starobe. Ide o fyziol. stratu sluchu z opotrebovania. Má progresívny
charakter a zhoršuje sa s vekom. Porucha sama nie je nebezpečná, zapríčiňuje však narastajúce
komunikačné ťaţkosti a pocit osamelosti, frustrácie a dezinformácie.
Hlavnou príčinou je starnutie stredoušia, ako aj gen. vplyvy, diéta a hlučné prostredie. Bu-bienková
blana stráca pruţnosť, a kĺby sluchových kostičiek al. kostičky v priebehu starnutia tuhnú. To
obmedzuje prenos zvukových vĺn z vonkajšieho ucha do slimáka, najmä vysoko-frekvenčných.
Závaţnejšie sú však zmeny vo vnútornom uchu. Zmeny postihujú senzorickú oblasť vnútorného ucha,
najmú vonkajšie vlasové bunky slimáka. Väčšina ľudí v starobe počuje reč, má však ťaţkosti s jej
sledovaním. Sluchová senzitívita je dostatočná, ale diskri-minácia reči je zníţená.
Zriedkavejšia je striová al. metabolická p., kt. postihuje počutie vysoko- i nízkofrekvenčných zvukov.
Ide o následok lézie stria vascularis, kt. pôsobí v slimáku ako elektrický pohon.
presbycardia, ae, f. – [presby- + g. kardiá srdce] presbykardia, zmeny myokardu počas star-nutia,
spojené so zníţením výkonnosti srdca.
presbyoesophagus, i, m. – [presby- + g. oisophagos paţerák] presbyezofágus, súhrnné ozna-čenie
pre poruchy motility paţeráka v starobe.
presbyophrenia, ae, f. – [presbyo- + g. frén myseľ] presbyofrénia, oslabenie pamäti a vní-mavosti v
starobe.
presbyopia, ae, f. – [presby- + g. óps-ópos oko] starecké videnie, neschopnosť vidieť blízke predmety
ostro. Je prejavom úbytku šírky akomodácie. Predĺţuje sa čas potrebný na akomodáciu na blízko z 0,5

– 0,8 s u 40-r. na 2,0 – 2,7 s vo veku 60 r. So zvyškom rezervy okolo 40. – 45. r. ţivota +4 D vznikajú
prvé subjektívne ťaţkosti pri čítaní (,,krátke ruky“). Postupne vzniká presun vo vníimaní farieb, resp.
zvýšenie potreby osvetlenia na tú istú prácu. Príčinou p. je strata elastickosti šošovky so stratou vody,
poklesom obsahu redukčných látok, pribúdaním nerozp. albuminoidov a zmenou farby s nádychom do
ţlta. Neskôr môţe vznik-núť starecký sivý zákal šošovky (cataracta senilis) so stratou jej priehľadnosti.
Optická hod-nota presbyopických okuliarov nablízko (30 – 40 cm) sa vypočíta podľa vzorca: Db = Dd
+ (n – 30)/10, kde Db je presbyopická korekcia nablízko, Dd korekcia na diaľku a n je vek.
K ďalším očným zmenám vo vyššom veku patrí enoftalmus (vpadnuté oči následkom ubúda-nia
retrobulbárneho tuku), vrásky na mihalniciach (zo straty elastickosti kolagénových vláken, typicky
najprv v oblasti vonkajších kútikov), dermatochalázia (previsy akoby nadbytočnej koţe), často spojená
s blefarochaláziou (ochabnutie m. orbicularis oculi), everzia dolných slz-ných bodov s tendenciou k
zvýšenému slzeniu (epifora), starecký blefarospazmus (tik), xante-lazma, príp. bazalióm koţe
mihalníc.
Na rohovke sa zmenšuje počet vrstiev epitelu a ukladá tuk v po- dobe jemných kapôčiek (gerontoxón)
na periférii parenchýmu, presne oddelených od limbu. Na epiteli rohovky sa zisťuje xeróza, pod
epitelom horizontálne priestory (Stähliho línie). Citlivosť rohovky je u 60-r. 3 – 4-krát niţšia ako u 30-r.
Počet endotelových buniek klesá z 3600 na 2400/m2. Zrenica u 80-r. ľudí má pri svetle Ø len 2,3 mm
a v tme 2,5 mm (fyziol. Ø pri svetle je 4,7, v tme 8 mm).
Dúhovka atrofuje, čo sa prejaví vymiznutím kresby a pigmentovými škvrnami. V trámcovine
dúhovkovorohovkového uhla sa ukladajú kyslé mukopolysacharidy, čo podmieňuje zhrubnu-tie
štruktúry a moţnosť vzniku glaukómu. Predná komora sa splytčuje z hodnoty 3,35 na 2,62 mm.
V sklovci hrubnú trámce, neskôr nastáva odlúčenie zadnej membrány s jej retrakciou dopredu,
skvapalnenie s tvorbou dutín a drobných zákalov, kt. sa pri pohyboch oka pohybujú a vrhajú tieň na
sietnicu (vyvolávajú dojem lietajúcich mušiek pred okom).
Na sietnici vznikajú dystrofiko-degeneratívne zmeny najprv v oblasti ţltej škvrny, kt. sa prejavujú pri
práci na blízko a pocit nedostatočnosti nosených okuliarov na blízko; →retino-pathia senilis.
preskleróza – [praesclerosis] začiatočné štádium aterosklerózy.
preskripcia – [praescriptio] predpis o zloţení lieku), recept.
presenilný –[praesenilis] vzťahujúci sa na obdobie pred starobou.
presenium – [praesenium] obdobie pred starobou.
preskúšanie – l. verificatio.
presný – l. exactus.
Presomen 1,25® tbl. obd. (Kali-Chemie Pharma) – Estrogena conjugata (prírodné konjugova-né
estrogény) 1,25 mg v 1 poťahovanej tbl.; gynekologikum. Ide o hormónový prípravok so slabým
estrogénovým účinkom; pouţíva sa v th. klimakterických ťaţkostí v postmenopauze pri dokázanom
deficite estrogénov.
Presomen 0,6 Compositum® dr. (Kali-Chemie Pharma) – biele dr.: extrakt z moču gravid-ných kobýl
14 mg, ruţové dr.: extrakt z moču gravidných kobýl 14 mg + Medrogestonum 5 mg; gynekologikum.
Ide o hormónový prípravok so slabým estrogénovým účinkom; pouţíva sa v th. klimakterických
ťaţkostí v postmenopauze pri dokázanom deficite estrogénov. Medrogestón pôsobí ako progestín, kt.
antagonizuje pôsobenie estrogénov, najmä pokiaľ ide o vznik estrogén-dependentných nádorov.
prespermatidy – [praespermatid] prespermie, aprespermidy, predstupne spermií; spermioge-néza.

Pressimun® inj. (Behringwerke) – Immunoglobulinum antihumanum lymphocyticum 50 mg v 1 ml;
imunosupresívum, špecifický heterologický globulín, kt. sa pouţíva pri transplantácii orgánov, najmä
obličiek, srdca a kostnej drene. Zabraňuje vzniku choroby z autoimunity.
pressio, onis, f. – [l. premere tlačiť] tlak, podpera.
presso- – prvá časť zloeţných slov z l. priemere tlačiť.
pressor, oris, m. – [l. premere tlačiť] stlačovač.
pressoreceptivus, a, um – [presso- + l. recipere prijímať] presoreceptívny, vzťahujúci sa na
presoreceptor.
pressoreceptor, oris, m. – [presso- + l. recipere prijímať] presoreceptor, zariadenie, kt. sníma zmeny
TK.
pressura, ae, f. – [l. premere tlačiť] tlak, sila, napätie.
Prestarium (Coversyl)® tbl. (Servier) – Butylaminiperindoprilum 2 al. 4 mg v 1 tbl.; inhibí-tor ACE,
antihypertenzívum.
prestávka – l. intervallum.
prestáza – [praestasis] fáza predchádzajúca stáze, spomalené prúdenie krvi.
prestup →transport.
presuicídium – l. praesuicidium.
presystolický – [praestolicus] predchádzajúci srdcový sťah, systolu.
pretibiálny syndróm – [syndroma praetibilae] pretibiálny →myxedém.
pretilachlór – 2-chlór-N-(2,6-dietylfenyl)-N-(2-propoxyetyl)acetamid, C17H26ClNO2, Mr 311,85;
herbicídum pouţívané na ryţových poliach.
Pretilachlór

pretoxikóza – [praetoxicosis] predstupeň toxikózy dojčiat.
pretrénovanosť – stav organizmu vzniknutý následkom dlhodobého preťaţovania telesnou námahou
v tréningu a športových súťaţiach a nedostatkom primeraného odpočinu. Ide o regu-lačnú poruchu
autonómneho nervového systému. Podporným faktorom je tréning al. súťa-ţe-nie pri oslabenom
zdraví, neracionálna ţivotospráva (excesy), neprimeraná výţiva, nedostatok spánku, psychické
konflikty, stres, nízky vek, jednotvárny tréning, nepriaznivé tréningové, sociálne a ţivotné podmienky,
zanedbávanie regereačných procedúr ap.
Príznaky p. sú spočiatku nenápadné. Ide najmä o subjektívne pocit straty chuti trénovať a zúčastňovať sa na súťaţiach, strata pocitu dobrej pripravenosti na výkon, pokles sebavedomia,
sebadôvery, podráţdenosť al. apatia, menlivá nálada, ľahké rozčúlenie, nekritickosť, nespo-kojnosť so
všetkým, vrátane seba. Prítomný býva pocit neprimeranej únavy, slabosti, poruchy spánku, nechuť do
jedenia, poruchy trávenia. Jedinec nie je schopbný zvládnuť obvyklý tréning, uvedomuje sa narušenie
techniky zhoršením koordinácie, pomalšie zotavovanie. Vyhýba sa telesnej námahe, vo výkonnosti
stagnuje a neskôr klesá, stráca nádej, ţe sa dostane do formy, je znechutený, vyzdvihuje negat.
stránky športovania.
Objektívne sa zisťuje zhoršená adaptácia na telesné zaťaţenie a predĺţenie zotavovania, teda
zhoršenie výsledkov funkčných testov. Na EKG bývajú častejšie arytmie, predĺţenie prevodu, bloky,

komorové extrasystoly, zníţenie voltáţe. TK kolíše. Dfdg. treba vylúčiť organický podklad ťaţkostí
vrátane fokálnej infekcie, neurózu, psychickú alteráciu.
Th. – spočíva v zníţení intenzity tréningu, prehĺbenie regenerácie a úprave ţivotosprávy, príp.
prerušenie tréningu min 2 – 3 týţd.
pretrhnutie – l. perforatio, ruptura, g. rrhexis.
pretrombín – predpokladaný prekurzor trombínu, kt. vzniká z protrombínu bez enzýmovej aktivity
preuremický – [praeuraemicus] pred nástupom zlyhania obličiek, uremických príznakov.
prevalencia – [praevalentia] epidemiol. ukazovateľ chorobnosti, kt. charakterizuje chorobné deje v
populácii. Vyjadruje sa na 105 obyvateľov. Rozoznáva sa: 1. bodová (okamihová) p. (prítomnosť,
častosť určitej choroby al. znaku k určitému termínu; 2. intervalová p. počet nových i starších
prípadov ochoroby za určité obdobie na danom území (ak ide o ročné obdobie, k 1. júlu). . znakov v
pomere k počtu vyšetrených osôb; por. incidencia.
prevencia – [l. praventus zákrok vopred] predchádzanie dajakým (obyčajne škodlivým) vplyvom.
Hovorí sa o p. kriminality, alkoholizmu a i. typov správania so sociálnymi dôsledkami, kde ide o
zabránenie vzniku a šíreniu javu a jeho negat. dôsledkov. V med. ide súbor opatrení (a činností) na
predchádzanie chorôb, chýb, zranení a i. následkov a udrţovanie optimálneho stavu zdravia, jeho
posilňovania a rozvoja. Predchádzanie negat. dôsledkom niekt. neţiaducich javov zo sociálneho,
ekonomického, etického, zdrav. a i. hľadiska je výhodnejšie ako zákroky proti uţ vzniknutým
poruchám. Za optimálne sa pokladá posilňovanie a podpora pozit. podmienok daného systému ako
celku (zdravia, morálky, právneho systému atď.). Rozoznáva sa prim., sek. a terc. p.
Primárna prevencia – (tvorivá, kreatívna, konštruktívna p., p. prvej roviny, p. prvej fázy) sa
zameriava: 1. všeobecne, nešpecificky na posilňovanie zdravia s očakávaním, ţe sa tak posilní aj
obranyschopnosť jedinca a zníţi potenciálny výskyt porúch zdravia; 2. na špecifické nebezpečie, t. j.
profylaxiu zniţujúcu riziko výskytu porúch (očkovanie, jodidácia soli, fluorizácia vody ap.). V
rozhodujúcej miere ju ovplyňujú sociálno-ekonomické a kultúrne podmienky ţivota spoločnosti.
Týkajú sa úpravy reţimu práce, modernej výroby vhodných potravín, zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou, odstraňovania odpadových látok, zníţenia škodlivín v prostredí atď. Dôleţité sú aj
opatrenia zdrav. organizácie a opatrenia, na kt. môţe vplývať sám človek (fajčenie, alkoholizmus,
narkománia atd.).
Sekundárna prevencia – (p. 2. fázy, preventívne zameraná th.) orientuje sa na včasné
vyhľadávanie latentných štádií chorôb al. rizikových osôb s cieľom predísť rozvoju choroby,
komplikáciám, chronicite ap., pri kt. sa pouţíva depistáţ a metódy zamerané na dg. chorôb v
predpatogenetickej, resp. predklin. fáze, keď je choroba ešte vratná. Ide napr. o zabránenie
neskorých následkov infekcie (napr. pri rozvinutom AIDS u HIV-osôb).
Terciárna prevencia – je porovnateľná s termínom zdrav. rehabiltácia, teda obnovením fyzických,
psychických a sociálnych funkcií človeka.
Podľa cieľového objektu sa p. delí na globálnu (zameranú na celú populáciu), selektívnu (sleduje
zachytenie zistených rizikových skupín) a indikatívnu (zameranú na starostlivosť o uţ dg. ohrozené
skupiny). Podľa subjektu sa rozoznáva p. sociálna (vykonávajú ju rôzne sociálne organizácie),
individuálnu (vykonáva ju jednotlivec sám) a zdravotnícka (vykonávajú ju zdrav. organizácie).
Na zdravie pôsobia ~ 20 % gen. faktory, 20 % peristatické faktory, 20 % zdrav. sluţby a 40 %
ţivotný štýl človeka. V stratégii ochrany zdravia obyvateľstva sa preto posúva priorita z th. do
prevencie, odstraňovania rizík ohrozenia zdravia, pričom sa na jeho udrţovaní a zlepšovaní
zúčastňuje nielen zdravotníctvo, ale aj všetky odvetvia, kt. činnosť ovplyvňuje zdravie. Od r. 1991 sa
uplatňoval u nás Národný program podpory zdravia (NPPZ), kt. nadväzoval na program SZO

Zdravie pre všetkých do r. 2000 a na Štátny program starostlivosti o ţivotné prostredie v ČSFR, kt.
bol schválený uznesením vlády ČSFR č 229 z 18. apríla 1991. Zákl. cieľom NPPZ bolo zlepšiť
zdrav. stav obyvateľstva SR. Jeho súčasťou boli projekty
a) opatrení na zníţenie výskytu civilizačných ochorení:
• racionalizácie výţivy obyvateľstva
• opatrení na zastavenie nepriazniového vývoja ochorení a úmrtí na zhubné nádory
• opatrení na zníţenie konzumu alkoholu, tabakových výrobkov a psychoaktívnych látok
b) zamerané na rozvíjanie a posilňovanie zdravia:
• starostlivosti o psychické zdravie
• prípravy na rodičovstvo
• starostlivosti o mladú generáciu
• imunizácie obyvateľstva a ďalšie projekty
c) ostatných rezortov
• riešenia ochrany zdravia pri práci
• opatrení na zníţenie výskytu dopravnej, pracovnej a mimopracovnej úrazovosti
• sociálne projekty, projekt zdravé mestá, zdravé školy ap.
Chemoprevencia – syn. chemoprofylaxia, zabránenie vzniku al. rozvoju ochorenia pomocou chem.
látok.
Chemoprevencia nádorov – chemopreventívne programy zahrňujúce opatrenia zamerané na
zabránenie vzniku zhubných nádorov. K prim. p. patria snahy o zníţenie al. elimináciu
karcinogénnych faktorov v ţivotnom prostredí, k sek. prevencii vyhľadávanie včasných foriem
nádorov (→skríning), k terc. prevencii th. postupy s cieľom zabrániť vzniku recidív, metastáz al. sek.
nádorov. Človek sa však všetkým mutagénom a karcinogénom nemôţe vyhnúť úplne. Uţ napr.
slnečné svetlo je zdrojom silného mutagénneho faktora – UV ţiarenia, flavónové látky nachádzajúce
v potravinách sa nedajú eliminovať, rovnako ako voľné kyslíkové radikály vznikajúce pri fyziol.
procesoch v tele.
Chemoprevencia sa zameriava na hľadanie moţností inhibície premeny normálnych buniek na
nádorové pomocou chem. látok, zásahom do jednotlivých fáz vzniku nádorového loţiska.
K chemopreventívnym látkam patria niekt. vitamíny (A, C, E), minerály (Mo, Se, Ca), látky
prírodného pôvodu (retinoidy a karotenoidy, flavonoidy, izotiokyanáty) a syntetické látky (barbituráty,
-difluórmetylornitín – DFMO, fenoly, piroxikam, tamoxifén) a i.
• Iniciačné štádium – počiatočné, reverzibilné štádium premeny normálnej bunky na rakovinovú
účinkom karcinogénu al. mutagénu na genóm bunky na molekulovej úrovni. Niekt. látky blokujú
absorpciu karcinogénu (barbituráty, fenoly) al. premenu prekarcinogénu na karcino-gén (kys.
askorbová, a-tokoferol), iné bránia tomu, aby sa karcinogén dostal k príslušným cieľovým
molekulám. Patria sem aj látky potláčajúce proces expresie malígneho fenotypu v bunkách, kt. boli
vystavené účinku karcinogénov a prebehli v nich uţ iniciačné procesy (retinoidy, napr. kys. 13-cisretinová, kt. vyvoláva vyzrievanie nezrelých malígnych buniek).
• Štádium promócie – zahrňuje ireverbilné procesy na bunkovej úrovni detegovateľné histolo-gicky
al. cytologicky. Zúčastňujú sa na nich faktory podporujúce malignizáciu buniek, napr. voľné radikály
kyslík. Chemopreventívne pôsobia látky inhibujúce vplyv voľných radikálov na tieto procesy, napr.
retinoidy, fenoly, benzodiazepíny. Niekt. látky pôsobia selektívne na expresiu niekt. onkogénov,
napr. kys. retinová a vitamín D pôsobia na onkogén myc, vitamín E na fos, vitamín D na ras.
• Štádium progresie – šírenie nádorového loţiska na okolité štruktúry a vzdalené miesta vo forme
metastáz je uţ doménou chemoterapie, rádioterapie a chir. th.

Chemoprevencia sa skúša u rizikových skupín, ako sú fajčiari, hroziaca azbestóza, hroziaci
karcinóm prsníka, napr. po úspešnej operácii včasného štádia nádoru al. ţeny s výskytom karcinómu v blízkom príbuzenstve al. opakovanými benígnymi léziami prsníkov, pp. vzniku
kontralaterálneho nádoru po ablácii prsníka pre rakovinu ap.
difluórmetylornitín. Ukazovateľom účinnosti -difluórmetylornitínu je zníţenie polyamínov
(putrescínu a spermidínu) v bunkach sliznice čreva. Chemopreventívny účinok tu má aj piro-xikam a
-difluórmetylornitín priaznivo pôsobí aj proti vzniku rakoviny koţe, prostaty a
močového mechúra.
Pri karcinóme ústnej
hodnotí leukoplakia na sliznici.

-karotén a vitamín E; ako ukazovateľ ich účinnosti sa

Pri dysplázii paţeráka, kt. sa pokladá za prekancerózu karcinómu paţeráka a kardie ţalúdka sa
podávala kombinácia retinolu, zinku, vitamínu C a moly
-karoténu s
vitamínom E a selénom.
-karotén (30 mg/d) a
retinylpalmitát (25 000 m. j.).
Muţom > 55-r. sa s cieľom zabrániť vzniku karcinómu prostaty podával finasterid (analóg
-reduktázu, kt. premieňa testosterón a 5- -dihydrotestosterón), pri-čom
ako biomarker sa pouţíval antigén špecifický pre prostatu (PSA). V inej štúdii sa skúšal účinok difluórmetylornitín.
preventívne pracovné lekárstvo – nadstavbový med. odbor, kt. sa zaoberá hygienou práce.
Koncepcia preventívneho pracovného lekárstva (PPL)
Vestník MZ SR, čiastka 7 – 8/1996
Definícia – PPL je nadstavbový med. odbor, kt. sa zaoberá:
• sledovaním vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím
(telesnou, duševnou a sociálnou pohodou) ekonomicky činného obyvateľstva a vybraných skupín
pracujúcej populácie,
• usmerňovaním celospoločenskej a zdrav. prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s
výkonom práce, so zohľadnením a skúmaním mimopracovných vplyvov,
• ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia pracovníkov výkonom štátneho odborného dozoru,
• výkonom štátneho zdrav. dozoru nad ochranou zdravia pri práci.
Náplň práce
Náplňou práce odboru PPL na štátnych zdrav. ústavoch je:
• sledovať biopozit. a bionegat. vplyvy faktorov pracovného prostredia a na zdravie pracovníkov s
cieľom ochrany a rozvoja ichzdravia a pracovnej pohody,
• sledovať podmienky práce vybraných skupín: pracovníkov
mladistvých, ţien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

vykonávajúcich

rizikové práce,

• analyzovať príčiny vedúce k poruchám pracovného komfortu a poškodeniam zdravia špecifickými
a nešpecifickými faktormi práce a pracovného prostredia,
• navrhovať opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienoka prispôsobovanie práce telesným a
duševným schopnostiam pracovníkov,

• zúčastňovať sa na príprave podkladov a vypracúvaní programov efektívnej ochrany zdravia
pracujúcej populácie, zúčastňovať sa na realizácii a vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov,
• odborne usmerňovať a aktívne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a
pracovníkov v oblasti utvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o
zdraviepracovníkov,
• zúčastňovať sa na utváraní a práci odborných tímov zabezpečujúcich preventívnu pracovnolekársku starostlivosť v zmysle dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 161 z r. 1985,
• určovať kritériá zdravých pracovných podmienok a pripravovať legislatívne úpravy, týkajúce sa
ochrany zdravia pri práci, optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia resp. obmedzenia
nových pracovných rizík,
• kontrolovať dodrţiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci,
• vyuţívať represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a neplnení opatrení
uloţených pri výkone štátnehozdrav. dozoru,
• vykonávať konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdrav. i nezdrav. organizácie s cieľom
presadzovať a realizovať opatrenia prim. prevencie, najmä pri:
a) pri výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov,
b) pri vývoji a výrobe nových strojov, technológií, zariadení, materiálov,
c) pri zabezpečovaní komplexnej strarostlivosti o zdravie pracovníkov.
Metódy práce
Na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia sa pouţívajú:
• chem. metódy na zisťovanie chem. škodlivín s toxickým, dráţdivým, alegrizujúcim, mutagénnym
a karcinogénnym účinkom v pra- covnom ovzduší a biol. materiáli,
• fyz. metódy na objektivizáciu hluku a vibrácií, prašnosti, denného a umelého osvetlenia, tepelnovlhkostnej mikroklímy, rôznych druhov ţiarenia, ionizácie ovzdušia a i.
• metódy na zisťovanie biol. faktorov v pracovnom prostredí, vyvolávajúce profesionálne poškodenia
zdravia (profesionálne infekcie, hubové ochorenia, alergické ochorenia atď.),
• metódy gen. toxikológie na detekciu látok s mutagénnou a kar- cinogénnou aktivitou,
• metódy na objektivizáciu fyziol., psychol. a sociol. parametrov.
Na objektivizáciu pracovnej záťaţe a reakcií organizmu pracovníkov na faktory pracovného
prostredia a podmienok ţivota a práce sa pouţívajú metódy:
• fyziologické
• psychologické
• imunologické
• biochemické
• genetickej toxikológie
• sociologické
• antropologické
• klinické skríningové.
Na hodnotenie zdravotný rizík a zdrav. stavu sa pouţívajú metódy:
• odhadu rizika s postupnosťou od identifikácie nebezpečnosti, odhadu expozície, toxikologickej
analýzy dávky a účinku aţ po kvalit. a kvantit. odhad zdrav. rizika

• epidemiol. štúdií
• zdravotnícko-štatistických analýz a matematického modelovania.
Na usmernenie k ochrane a podpore zdravia a zvyšovania zdrav. vedomia sa pouţívajú metódy:
• individuálnej a skupinovej výchovy ku zdraviu, konzultácií, poradenstva, školení, publikačné a
prednáškové aktivity.
Na zabezpečenie štátneho zdrav. dozoru sa ako ďalšie uplatňujú metódy posúdenia podmienok
práce a pracov-ného prostredia a vypracúvania podkladov na vydávanie rozhodnutí orgánov na
ochranu zdravia (t. j. pokyny, posudky, nariadenia). V prípade neplnenia opatrení sa spracúvajú
podklady na uplatnenie sankčných metód (pokuty, zákazy činnosti, prevádzky, výroby, spracúvania
ap.).
Organizačná štrukúra odboru
Odbory PPL sa zriaďujú na všetkých štátnych zdravotných ústavoch (ŠZÚ). Organizačná štruktúra
odborov PPL na jednotlivých ŠZÚ vychádza z koncepcie odboru, úloh a špecializácie ŠZÚ na úseku
ochrany zdravia pri práci, pričom sa zohľadňuje prístrojové vybavenie daného ŠZÚ, ako aj
problematika spádového územia. Laborat. vyšetrenia na výkon činnosti odboru PPL zabezpečujú
laboratóriá chem. analýz, mikrobiológie ţivotného prostredia, príp. aj ďalšie laboratóriá na ústave.
V kompetencii riaditeľa ŠZÚ je, aby podľa riešených úloh a MZ SR určeného zamerania ústavu
efektívne upravoval organizačnú štruktúru ústavu.
Na ŠZÚ SR a ŠZÚ s regionálnou pôsobnosťou sa zriaďujú
1. odbory PPL, kt. sa členia spravidla na oddelenia:
• sledovania zdrav. stavu pracovníkov
• štátneho zdrav. dozoru
• fyz. faktorov
• preventívnej toxikológie (vrátane terénnej odberovej zloţky)
• genetickej toxikológie
• fyziológie práce a psychológie práce
• poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci; samostatné oddelenia sa utvárajú v prípade, ak nie je
zriadená spoločná poradňa v rámci ústavu.
2. V ostatných ŠZÚ sa zriaďujú odbory al. oddelenia PPL, kt. sa členia spravidla na oddelenia al.
úseky:
• štátneho zdrav. dozoru
• sledovania zdrav. stavu pracovníkov
• poradenskej a expertíznej činnosti
• objektivizácie faktorov pracovného prostredia a podmienok práce.
Pracovníci a ich ďalšie vzdelávanie
• Odbory a oddelenia PPL vedie lekár so špecializáciou z hygieny PPL.
• Úlohy PPL plnia v tímovej spolupráci zdrav. pracovníci a pracovníci s iným vysokoškolským
vzdelaním.
• Postgraduálne vzdelávanie všetkých pracovníkov s vysokoškolsklým vzdelaním sa realizuje
individuálnym štúdiom pod vedením špecialistov v príslušných odboroch a organizovanou formou
podľa príslušných legislatívnych úprav. Jej súčasťou je účasť na seminároch, školiacich miestach na
akreditovaných pracoviskách, školiacich akciách, konferenciách a študijných pobytoch doma i v
zahraničí.

• Kvalifikácia lekárov v odbore PPL sa získava vykonaním kvalifikačnej skúšky na Inštitúte pre ďalšie
vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve
• Spôsobilosť pracovníkov s iným vysokoškolským vzdelaním na prácu v zdravotníctve sa získava
skúškou na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve.
• Kvalifikáciu na prácu v PPL získavajú zdrav. pracovníci špecializačným štúdiom.
Spolupráca s inými odbormi a organizáciami
Odbory PPL vo svojej činnosti úzko spolupracujú so spoločnými útvarmi ŠZÚ, osobitne
organizačným, dokumentačno-.právnych, chem. analýz, zdrav. štatistiky a informatiky, kniţničných
sluţieb, výchovy ku zdraviu a s ostatnými útvarmi hygieny, epidemiológie a mikrobiológie na ústave.
Ďalej spolupracujú:
• v rámci MZ SR najmä s útvarmi (klinikami a oddeleniami) klin. pracovného lekárstva a toxikológie,
s lekármi a i. odborníkmi pracujúcimi v tímoch preventívnej pracovno-lekárskej starostlivosti,
• s inými rezortami a organizáciami, orgánmi štátnej správy štátneho odborného dozoru, profesnými
zdruţeniami, odbormia poisťovacími ústavmi
• s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní infor mácií o kvalite pracovného prostredia
a pracov-ných podmienok a jeho vplyve na zdravie pracovníkov a zverejňovaní výsledkov získaných
odbornou činnosťou,
• s výskumnými pracoviskami MZ SR a s výskumnými pracoviskami iných rezortov,
• so zahraničnými pracoviskami podobného zamerania, medzinárodnými organizáciami (Svetová
organizácia práce, Medzinárodný register potencionálne toxických látok ap.).
Záverečné ustanovenia
Všetky činnosti pracovníkov v odbore sa vykonávajú v zmysle platných predpisov a riadiacich
noriem a zodpovedajú ich pracovnému zaradeniu.
Ruší sa koncepcia pracovného lekárstva uverejnená pod č. 5/1978 Vestníka MZ SSR. Táto
koncepcia nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (7. 5. 1996).
preventívne prehliadky – prehliadky, kt. sa plne uhrádzajú poistencom verejného zdrav. poistenia
(VZP) v zmysle zákona NR SR o rozsahu zdrav. starostlivosti:
a) 9 p. p. do 1 r. veku u pediatra, z toho min. 3 p. p. do 3 mes. veku
b) 1 p. p. v 18. mes. veku u pediatra
c) 1 p. p. od 3. do 15. r. veku raz/2 r. u pediatra
d) 1 p. p. 15. r. veku raz/2 r. u všeobecného lekára
e) 1 p. p. do 18. r. veku raz/6 mes. u zubného lekára
f) 1 p. p. od 18. r. veku raz/r. u zubného lekára
g) 2 p. p. gravidnej u zubného lekára
h) 1 p. p. od 18. r. veku al. od 1. gravidity raz/r. u gynekológa
i) 1 p. p. gravidnej raz/mes. a jedna p. p. 6 týţd. po pôrode u gynekológa
j) 1 p. p. vo veku > 50 r. raz/3 r. u urológa
k) 1 p. p. evidovaného darcu krvi raz/r. u všeobecného lekára
l) p. p. nariadené orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam.
Na základe VZP sa čiastočne uhrádza jedna p. p. poistenca aktívneho v organizovanom športe do
18. r. veku raz/r. u telovýchovného lekára.
Náplň p. p. je v prílohe 2 k zákonu

prevertebrálny – [praevertebralis] predchrbticový.
prevod krvi – l. transfusio.
prevodový systém srdca – PSS, systém špecializovaných kardiomyocytov
a nervových vláken, kt. zabezpečuje postupnú elekt. aktiváciu srdcových
oddielov. Pozostáva z týchto od-dielov: 1. Keithov-Flackov sínoatriálny uzol;
2. Aschoffov-Tawarov predsieňokomorový uzol; 3. Hisov zväzok; 4.
Tawarove ramienka; 5. Purkyňove vlákna.
Obr. Prevodový systém srdca. 1 – sínoatriálny uzol; 2 – predný internodálny
zväzok; 3 – Bachmannov zväzok; 4 – stredný internodálny zväzok (Wenckebach); 5 – zadný internodálny zväzok
(Thorel); 6 – Jamesov zväzok; 7 – Mahaimov zväzok; 8 – Kentov zväzok; 9 – A-V uzol; 10 – Hisov zväzok; 11 –
pravé Tawarovo ramienko; 12 – ľavé Tawarovo ramienko; 13 – Pyrkyňove vlákna; 14 – septum interventricularis

Keithov-Flackov sínoatriálny uzol (SAU) – nodus sinuatrialis, je uloţený subepikardiálne v stene
pravej predsiene. Je to mikroskopický zhluk atypických vláken myokardu (Purkyněho vlákna) pri
hornom konci sulcus terminalis, na spojení v. cava superior a pravej predsiene. Má tvar kvapky, kt.
širšia časť leţí pri ústí v. cava sup., zuţujúca sa časť dosahuje dole cez polovicu predsiene. Skladá
sa z guľatých bledých buniek P (pale) vybavených schopnosťou automacie. Vznikajú v ňom
automaticky srdcové vzruchy (udávač kroku, pacemaker). Impulzy vydáva skupina buniek P s
najstrmšou fázou 4. Inherentné frekvencie prim. centra automacie 100/min je modulovaná bohatou
vágovou inhibíciou. Strmšiu fázu 4 podmieňuje okrem sympatoadrenergických podnetov aj
mechanické natiahnutie predsieňových buniek (Bainbridgeov ,,reflex“). Akýkoľvek faktor vyvolávajúci
zníţenie pokojového napätia a spomaľuje depolarizáciu, môţe spomaliť šírenie impulzu
perinodálnym tkanivom na predsiene al. prispieť k jeho zániku. Uzlom prebiehajú široké centrálne
tepienky vydávajúce bočné vetvič-ky. Predstavuje prvú vetvu a. coronaria dextra, môţe však
odstupovať z ramus circumflexus. Sklerotická obštrukcia sinonodulárnej tepničky je výnimočná.
V presieňach sa podráţdenie šíri pracovnými bunkami typu I ako depolarizačný front. Šírenie
uľahčujú mnohé nízkoodporové junk-cie medzi bunkami. Ich pokojové napätie je vysoké
a depolarizácia strmá, preto je šírenie veľmi rýchle (1 m/s). Internodálne trakty nie sú celistvé, môţu
sa moţno uplatniť pri sínonodálnom vedení, napr. pri hyperkaliémii: V SAU vznikajú len impulzy, kt.
neaktivujú pracovné bunky a prevádzajú sa na AVU úplne bez predsieňovej aktivity. Perisínusové
tkanivo i predsiene majú krvné zásobenie z predsieňových vetiev a. coronaria dextra a ramus
circumflexus. Stena predsiení je tenká, čiastočne sa vyţivuje difúziou. Izolovaná ischémia SAU a
predsiení je preto zriedkavá.
Na komory sa môţe podráţdenie previesť – ak nejestvujú akcesórne zväzky – len AV junkciou.
Aschoffov-TAwarov átrioventrikulárny uzol (AVU) – nodus atrioventricularis, Aschoffov-Tawarov
uzol, leţí subendokardiálne v pravej predsieni nad mediálnym cípom trojcípej chlopne, medzi ňou a
orifíciom sinus coronarius. Je to malá oblasť špecializovaných kardio-myocytov a vláken, kt. prijíma
srdcového impulzy zo SAU a vedie ich smerom ku komorám, podmieňujúc oneskorenie vedenia
vzruchov. Pozostáva zo siete Purkyněho vláken popreplie-taných s vláknami myokardu predsiene a
Hisovho zväzku; zásobuje ju vetva a. coronaria dx.
Z elektrofyziol. hľadiska sa rozoznáva artrionodálna (AN), nodálna (N) a nodo-Hisova zóna (NH). V
zóne AN vstupujú do uzla predsieňové bunky. Štruktúra zóny N je sieťovitá a umoţ-ňuje zjednotiť
front podráţdenia.

Všeobecne však pokojové napätie a rýchlosť depolarizácie buniek typu II sú nízke a vedenie uzlom
pomalé (0,02 – 0,1 m/s), čím je zabezpečený dostatok času na naplnenie komôr. Bunky vybavené
automaciou sú uloţené len v zóne AN a NH a majú inherentnú frekvenciu 60 aţ 40/min (sek.
centrá). Sú inervované prevaţne z ľavostranného vágu a sympatika.
Niekedy moţno rozlíšiť dve (a, b), výnimočne tri dráhy s rôzne rýchlym vedením. Tzv. rýchlu dráhu
charakterizuje rýchle vedenie vzruchu z predsiení na komory a dlhšou refraktérnou fázou. tzv.
pomalá dráha vedie vzruch pomalšie, má však relat. krátku refraktérnu fázu. Existenciou funkčného
duálneho vedenia AV uzlom sa vysvetľuje AV nodálna reentry tachykardia (AVNRT), kt. je
podkladom vyše polovice prípadov supraventrikulárnej →tachykardie. Postihuje ľudí v 4. – 5.
dekáde, v 70 % prípadov ţeny.
Dôkazy o dvojakom atrio-AV nodálnom vstupe sa získali aj pri rádiofrekvenčnej a kryotermálnej
ablácii: ablácia rýchlej dráhy pouţívaná na ukončenie AVNRT má za následok predĺţenie vedenia
v AV uzle bez zmeny trvania cyklu, pri kt. sa vyskytuje Wenckebachova blokáda, naproti tomu
ablácia pomalej dráhy vyvoláva predĺţenie trvania Wenckebachovho cyklu bez zmeny vedenia v AV
uzle. Kryotermálna ablácia pomalej dráhy je reverzibilná, kým v Hisovom zväzku ireverzibilná.
Asi 0,2 – 0,3 % populácie má predsiene a komory prepojené nielen cestou junkcie (vrátane AVU a
Hisovho-Purkyňovho systému), ale aj akcesórnou AV dráhou. Sú to svalové vodivé spojky, kt. tvoria
anomálne nadpočetné vodivé spojenie medzi predsieňou a komorou. Sú následkom nedokonalej
anat. a elekt. separácie predsiení a komôr v priebehu ontogenézy a môţu sa nachádza kdekoľvek
po obvode mitrálnej a trikuspidálnej chlopne. Patrí sem Bach-mannov, Jamesov, Kentov a
Mahaimov zväzok.
Väčšina akcesórnych dráh sa vyznačuje rýchlym (nedekrementovým) vedením v obidvoch
smeroch, t. j. antegrádne z predsiene na komoru, ako aj retrodrádne z komory na predsieň.
Antegrádne vedenie sínusového vzruchu sa prejaví obrazom komorovej preexcitácie, pri kt. sa časť
svaloviny komôr priľahlá k inzercii akcesórnej dráhy aktivuje predčasne (W-P-W sy. s kombináciou
krátkeho intervalu a tzv. vlny delta). Takmer 1/4 akcesórnych dráh však antegrádne nevedie, resp.
vedie len intermitentne. Hovorí sa o skrytých akcesórnych dráhach (na pokojovom EKG sa
neprejavia, sú však často príčinou supraventrikulárnej →tachykardie. Môţe byť tieţ kritickým
článkom pre utvorenie AV krúţivého vzruchu (AV makroreentry).
Pri ortodrómnej AV reentry tachykardii krúţivý vzruch prechádza antegrádne normálnou cestou
(AVU, Hisov zväzok, ramienka) na komory a potom sa vracia cez akcesórnu dráhu retrográdne a
aktivačný cyklus a opakuje. Na EKG sa prejaví obrazom tachykardie s úzkymi komplexami QRS (t. j.
bez preexcitácie) a retrogradne prevedenými vlnami P. Tie sú časova-né tak, ţe interval R–P < P–R
(R–P < 50 % R–R), pričom tvar vĺn P závisí od lokalizácie akcesórnej spojky. Táto forma tachykardie
tvorí ~ 30 % supraventrikulárnych tachykardií a je jej 2. najčastejšou formou (po AVNRT). V 1/4
prípadov je prítomný elekt. alternans komplexov QRS (ich striedavá amplitúda).
Niekt. skryté dekrementové AV dráhy majú pomalé dekrementované vedenie a podmieňujú tzv.
permantnentnú junkčnú recipročnú tachykardiu. Na EKG sú typické negat. vlny P vo zvode II, III a
aVF, pričom R–P > P–R (R–P > 50 % R–R). Môţu progresívne zhoršovať funkciu ľavej komory
(kardiomyopatia indukovaná tachykardiou, tzv. tachykardiomyopatia).
Asi v 10 % prípadov s W-P-W sy. môţe vzruch krúţiť opačným smerom, t. j. antegrádne cez
akcesórnu spojku a retrográdne cez Hisov-Purkyňov systém a AVU na predsiene (tzv. antidrómna
AV reentry tachykardia). Na EKG sa prejavuje širokými komplexami QRS s max. preexcitáciou.
Treba pritom myslieť na existenciu viacerých akcesórnych dráh.

Vlastnosti akcesórnej dráhy moţno zhodnotiť pmocou invazívneho elektrofyziol. vyšetrenia metódou
programovanej elekt. stimulácie. Parametre antegrádneho vedenia moţno určiť aj transezofágovou
elekt. stimuláciou predsiení.
Hisov zväzok – napája sa na zónu NH. Môţe byť pozdĺţne disociovaný do dvoch dráh s rôz-nou
rýchlosťou vedenia. Pri jeho depolarizácii sa na vnútrosrdcovom elektrograme zapisuje potenciál H,
ktorým sa dá odlíšiť dĺţka vedenia predsieňami a junkciou (interval A–H) od vnútrokomorového
vedenia (H–V). Junkciu zásobuje dominantný kmeň pre inferoposteriornu stenu, v 90 % a. coronaria
dextra a vo zvyšku ramus circumflexus.
Tawarove ramienka – Hisov zväzok sa delí na pravé a ľavé Tawarovo ramienko. Pravé ramienko je
dlhé a tenké, prebieha subendokardiálne po pravej strane septa aţ k prednému papilárnemu svalu a
potom sa aţ v pravej komore vetví. Jeho bunky majú dlhú refraktérnu periódu. Zásobuje ju ako AVU
len jedna tepna. Spoločný kmeň ľavého ramienka je krátky, hrubý a odolný, vyţivujú ho septové
vetvy a. coronaria dextra i r. interventricularis ant. Vetví sa na predný a zadný fascikulus. S pravým
ramienkom tak tvoria trifascikulárny systém. Ľavé ramienko vysiela aj septové vetvy, takţe moţno
hovoriť o kvadrifascikulárnom systéme. Anat. rozlíšenie však býva zloţité. Predný fascikulus je
tenký, vyţivujú ho len vetvy r. interventricularis ant., podobne ako pravé ramienko mechanicky i
ischemicky ľahko zraniteľ-ný. Prechádza výtokovým traktom ľavej komory v blízkosti aortového
prstenca, kde je vystavený mechanickým nárazom. Vetví sa lúčovito v anterosuperiórnej oblasti
ľavej komory. Zadný fascikulus je hrubý, vyţivovaný z obidvoch povodí a pomerne odolný. Lúčovito
sa vetví v inferoposteriórnej oblasti. Bunky celého Hisovho-Purkyňovho systému majú vysoké
pokojové napätie a veľmi rýchle anterográdne vedenie (2 m/s). Retrográdne vedenie a vedenie do
strán je obvykle pomalšie. Automatické bunky sú roztrúsené v Hisovom-Purkyňovom systéme ako
terciárne centrá s inherentnou frekvenciou 40 aţ 20/min. Čím sú periférnejšie, tým sú labilnejšie.
Komorový PSS nie je inervovaný. Bunky vnútrokomorového PSS leţia subendokardiálne a čiastočne
sa môţu vyţivovať difúziou. Obsahujú hojne glykogénu a málo kontraktilných jednotiek. Majú malú
spotrebu kyslíka, preto sú na ischémiu odolné. Počas kontrakcie srdca podlieha systém torziám a
môţe sa opotrebovať za vzniku sklerofibrózy.
Purkyňove vlákna – odovzdávajú elekt. podráţdenie pracovným bunkám vnútornej tretiny steny
myokardu. Majú dlhšiu refraktérnu periódu ako pracovné bunky, preto nie je moţný návrat vzruchu z
pracovného myokardu späť do PSS. Šírenie pracovným myokardom postupuje naprieč stenou, kým
nízkoodporové spoje sú len v pozdĺţnej ose vláken. Preto je pomalšie (0,5 m/s). Pracovný myokard
má vegetatívnu inerváciu. Sympatikovú inerváciu komôr sa nachádza najmä na prednej stene srdca.
Nie je rovnorodá, ale ostrovčekovitá. Vágová inervácia sa nachádza v posterobazálnej oblasti srdca.
Pokojový a akčný potenciál kardiocytov
Zákl. funkčným prejavom kardiocytov je excitabilita (dráţdivosť, schopnosť reagovať na podráţdenie
depolarizáciou), automacia (schopnosť vydávať spontánne elekt. impulzy), konduktibilita (vodivosť,
schopnosť viesť vzruch) a kontraktilita (stiahnuteľnosť, schopnosť konať mechanickú prácu). Prvé tri
súvisia s ich elekt. vlastnosťami; pokojový a akčný potenciál kardiomyocytov.
Pokojové napätie membrány kardiocytov (polarizácia) je podmienené nerovnomerným rozdelením
iónov na jej obidvoch stranách vplyvom Na/K pumpy a špecifickej vodivosti membrány pre draslík. To
je aj podkladom elektrochemického gradientu pre vstup sodíka a vápnika do bunky.
Na vznik elekt. aktivity srdca je nevyhnutné prepojenie obidvoch povrchov membrány. Toto prepojenie
uskutočňujú póry utvorené na základe podráţdenia špecifickými iónovými kanálmi, ktorými môţu ióny
prechádzať. Konformačná zmena kanála sa nazýva ,,vrátkovanie“ (gating). Ide o aktiváciu s otvorením
a inaktiváciu s uzavretím kanála, kt. môţu prebiehať rýchlo al. pomaly a regulujú ho zmeny napätia al.

podráţdenie receptorov ligandmi. V srdci sú kanály pre iónové prúdy sodíka, vápnika a draslíka (INa,
ICa a IK).
Akčné napätie vyvoláva elekt. podráţdenie, kt. sa prevádza na pracovné kardiocyty z PSS al.
odovzdáva z bunky na bunku lokálnymi prúdmi (nízkoodporovými spojeniami medzi kardiocytmi, kt.
tvoria z myokardu funkčné syncýtium, prúdi medzi podráţdenýou a nepodráţdenou bunkou miestny
prúd). Posunie pokojové napätie bunky k prahovej hodnote na otvorenie kanála prúd INa a ICa
smerujúcich do bunky. Podľa zákona ,,všetko al. nič“ depolarizujú membránu. Súčasne sa aktivujú
navonok smerujúce repolarizačné prúdy IK. Vyrovnávajú (rektifikujú) zmenu polarizácie k pokojovému
stavu.
Podľa elektrofyziol. vlastností sa rozoznávajú dva typy kardiocytov, typ I a II.
Kardiocyty typu I – reagujú na podráţdenie rýchlou odpoveďou. Ich pokojové napätie je –90 mV a
prahové napätie –65 mV. Pri tomto napätí sa otvárajú sodíkové kanály. Rýchly sodíko-vý prúd INa
smerujúci do bunky membránu prudko (strmo) depolarizuje aţ transpolarizuje (,,overshoot“) do +20
mV (fáza 0). Nasleduje rýchla depolarizácia (fáza 1) k nulovej hodnote. Pri –40 mV sa otvorili
napäťovo regulované vápnikové kanály (,,long lasting“ ICa-L a ,,tran-sient“ ICa-T), kt. vedú pomalý
vápnikový prúd a sodíkové kanály sa vzápätí uzatvrajú. Vápnikový prúd ICa-L utvára plató (fáza 2) a
môţe ho ďalej ovplyvňovať väzba ligandov na receptory kanálov (neurotransmitery ako agonisty a
vápnikové inhibítory ako antagonisty). Vplyvom vápnikových prúdov ICa sa otvárajú draslíkové kanály,
ktorými prúdi včasný repolarizačný draslíkový prúd IK z buniek. Udrţuje plató, lebo vyrovnáva
vápnikový prúd (tzv. včasná anomálna rektifikácia). S ním spolupôsobí ďalší draslíkový prúd napäťovo
udrţo-vaný vápnikovým prúdom – Ito (,,transient outward“), ktorého kanály sú najmä v subepikardiálnych bunkách. Modulujú ho neurotransmitery, spoluopvplyvňuje trvanie fázy 2. Koncom plató
sa otvárajú draslíkové kanály, kt. repolarizačnýn prúd IK vyvoláva návrat akčného potenciálu (fáza 3) k
pokojovému napätiu (tzv. neskorá rektifikácia) a utvára pomalú repolarizáciu. Počas diastoly (fáza 4)
sa pokojové napätie udrţuje napäťovo závislým draslí-kovým prúdom IKI, kt. prúdi z buniek a
obnovuje rozdelenie iónov po obidvoch stranách membrány. S ním spolupôsobí energeticky závislá
Na/K pumpa (ATP-áza) na aktívnom transporte sodíka z bunky a draslíka do bunky. Od nej závisí
protitransport Na/Ca pumpy. Vápnikové pumpy predstavujú jedinú cestu, ktorou sa vápnik odstraňuje
z bunky.
-receptory dráţdené katecholamínmi (Kat) aktivujú stimulačný proteín G (Gs), kt. pomocou GTP
zvýši cestou adenylátcyklázy (AC) tvorbu cAMP. Priamym blokátorom AC je forskolín. Fosfodiesteráza
PDE nadbytočný cAMP okamţite odburáva. Túto reakciu spomaľujú inhibí-tory (PDEI). cAMP
odovzdáva ~P proteínkináze A (PK A), kt. fosforyláciou spúšťa rôzne procesy. Aktivuje metabolizmus
sacharidov a lipidov. Aktivuje prúd If, IK a ICa, čím vyvoláva tachykardiu a skrátenie akčného napätia
kardiocytov. Aktivuje prísun mediátorového Ca2+ cez vápnikový kanál, zrýchľuje výdaj aktivátorového
Ca2+ ryanodinovým kanálom a jeho rýchle odčerpávanie kanálom riadeným fosfolambdánom s ATPázou závislou od Ca2+ v sarkoplaz-matickom retikule. Tým sa zvyšuje kontraktilita. Fosforylácia
troponínu zniţuje jeho afinitu k
-blokáda celú túto kaskádu tlmí
špecificky, CaA nešpeci-ficky inaktiváciou vápnikových kanálov. a1-receptory sú v myokarde v malom
mnoţstve. Aktivujú fosfolipázu C (PL C), kt. hydrolyzuje fosfatidylinozitolbisfosfát (PIP) za vzniku
diacylglycerolu a inozitoltrifosfátu (IP3), kt. aktivuje PK A. Zvyšuje teda kontraktilitu a me-tabolické
procesy bez nahromadenia cAMP, fibrilačný prah ostáva vysoký.
Muskarínové receptory (M2) sú dráţdené acetylcholínom (ACH). Aktivujú podobne ako a1.receoptory
PL C. Podobne ako purínové receptory (P) dráţdené adenozínom (AD) inhibujú cestou proteínu G i
tvorbu cAMP.
+

Na konci repolarizácie a v diastole pracujú energeticky závislé pumpy, kt. vypudzujú z buniek Na a
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na kontrakciu. Bunky sa ochudob-ňujú o K , avšak zvyšuje sa

Existujú najmenej 4 ďalšie draslíkové kanály, ovládané ligandami. Kanály pre IK-Ach sú v predsieňach
a nodálnych bunkách. Aktivácia acetycholínom prebieha cestou receptorov M2 a adenozínom cestou
purínových receptorov. Sprostredkúvajú vágové vplyvy. Kanály pre IK-ATP sú vo všetkých bunkách
okrem sínoatriálnych. Dostatok ATP ich blokuje, nedostatok za ischémie má za následok aktiváciu a
skrátenie akčného potenciálu.
IK-arach operuje podobne ako IK-ATP za ischémie, aktivuje ho uvoľnená kys. arachidonová
v membráne. IK-Na je stimulovaný zvýšenou koncentráciou sodíka v bunkách a má význam pri
intoxikácii digitalisom.
Charakter buniek typu I majú bunky Hisovho-Purkyňovho systému a pracovného myokardu predsiení
a komôr. Najvyššie pokojové a najdlhšie akčné napätie majú Purkyňove bunky v ra-mienkach.
Kardiocyty typu II – reagujú na podráţdenie pomalou odpoveďou. Ich pokojové napätie je –60 mV,
prahové napätie –35 mV. Depolarizácia sa deje len kanálmi pre ICa-L., Fáza 0 je pomalá, prestrelenie,
fáza 1 i fáza 2 (plató) chýbajú. Fáza 3, na kt. sa uplatňuje IK, je skrátená. Tieto bunky sa nachádzajú v
uzloch.
Pri pacemakerových bunkách v uzloch a Purkyňových vláknach sa vo fáze 4 zjavuje spontán-na
diastolická depolarizácia, kt. je podkladom automacie. Vyvoláva ju otvorenie nešpecific-kých kanálov
pre prúd If a na konci otvorenie ICa-T. Strmosť fázy 4 ovplyvňuje najmä prúd IK a modulujú ju
neurotransmitery (receptory, prúd IK-Ach). V sínoatriálnom uzle prebieha trvale sodíkový prúd pozadia
INa-B.
Excitabilita – dráţdivosť bunky závisí od jej polarizácie. Čím väčšie je pokojové napätie, tým má
podráţdenie za následok rýchlejšiu (strmšiu) depolarizáciu. Tým silnejšie sú aj lokálne prúdy a tým
rýchlejšie je vedenie. Čím niţšie je pokojové napätie, resp. čím niţšie je prahové napätie
(hypopolarizácia), tým je menšia dráţdivosť a pomalšie vedenie. Keď sa zníţi prahové napätie bunky
typu I < 55 mV, prebieha depolarizácia len vápnikovým prúdom a je veľmi spomalená. Bunka typu I sa
mení na bunku typu II. Keď klesne prahové napätie na 1/2 hodnoty (~ –30 mV), stáva sa bunka
nedráţdivou.
Hypopolarizáciu vyvoláva zvýšenie koncentrácie draslíka na vonkajšej strane membrány, najčastejšie
nadmerným únikom K z bunky pri jej poškodení (napr. pri ischémii): Môţe ju vyvolať aj nedokonalá
repolarizácia zo zníţenia intracelulárneho obsahu draslíka. Hyperpo-larizáciu môţu vyvolať
katecholamíny (zrýchľujú depolarizačné prúdy a prenos podráţdenia), ako aj parasympatikus
(bradykardia).
Refraktérnosť – obnovenie dráţdivosti závisí od pokojového napätia a rýchlosti reaktivácie kanálov.
V zdravých bunkách typu I je dĺţka refraktérnosti priamo úmerná dĺţke akčného napätia a závisí preto
tieţ od srdcovej frekvencie. Čím dlhšie akčné napätie, tým dlhšia refraktérnosť. Refraktérnosť buniek
typu II je pre kratšie trvanie akčného napätia kratšia ako buniek I. V poškodených bunkách závislosť
refraktérnosti od dĺţky akčného napätia neplatí.
Počas fázy 0, 1 a 2 sú kardiocyty nedráţdivé (absol. refraktérna perióda). Počas fázy 3 sa drádţivosť
obnovuje (relat. refraktérna perióda). Vzruch najprv vyvolá odpoveď s pomalou propagáciou, kt.
zaniká. Prvý vzruch, kt. sa prevádza ďalej, vyznačuje efektívnu refraktérnu periódu. Najkratšia
vzdialenosť od začiatku predchádzajúceho akčného napätia k nasledujúce-mu začiatku uţ úplne
normálneho napätia sa nazýva funkčná refraktérna perióda.
Mechanizmus vzniku arytmií – príčinou vzniku →arytmií sú choroby srdca, kt. morfológia pripravuje
tzv. arytmogénny substrát. Je to oblasť štruktúrne a najmä elekt. abnormálneho myokardu,

zodpovedná za vznik a udrţovanie arytmie. Arytmogénny substrát môţe byť vrodený (napr. akcesórne
zväzky) al. získaný. Akút. susbstrát môţe byť len na úrovni membrán (napr. akút. ischémia, toxická al.
elektrolytová modulácia membránových vlastností) al. na úrovni tkanív (perikarditídam myokarditéda,
nekróza, fibróza a i.). Častejšie je chron. Na úrovni celého organizmu existujú tzv. arytmogénne
srdcové choroby. Spúšťacím mechanizmom arytmie je zmena automacie al. predčasná excitácia,
pričom obidve podliehajú neurohumorálnej modulácii. Arytmogénna choroba srdca môţe byť org.
(ischemická choroba srdca, kardiomyopatia, hypertenzná kardiopatia, arytmogénna dysplázia pravej
komory, mitrálny prolaps, bifascikulárna blokáda, extrémna obezita, akcesórne zväzky a i.) al. elekt.
(sy. dlhého QT, sy. WPW). Zriedkavá je prim. elekt. choroba srdca, kt. sa prejavuje komorovou
tachykardiou aţ fibriláciou so synko-pami, neudruţujúcimi sa fibriláciami komôr pri dlhodbom
sledovaní a fibriláciou komôr vyvolanými záťaţou. Ohrozujú náhlou smrťou. Postihnutí sú mladí ľudia,
u kt. sa ani invazívnym vyšetrením (katetrizácia, ventrikulografia, koronorografia, biopsia myokardu)
nezistia nijaké odchýlky. EKG je normálne al. sú nešpecifické zmeny S–T, moţno zachytiť komorové
extrasystoly. Programovaná elekt. stimulácia dáva nejednoznančné výsledky.
Hlavnými mechanizmami vzniku arytmie sú abnormality vzniku a vedenia podráţdenia. Abnormalita
vzniku podráţdenia môţe byť: a) nepravidelnosť, kt. vzniká v normálnom PSS al. abnormálna
automacia mimo PSS (kde automacia normálne nie je); b) spúšťaná (triggered) aktivita. K poruchám
vedenia patrí návratné podráţdenie (→reentry) a blokády. Ich podkla-dom je zmena
elektrofyziol.vlastností buniek podmienená zmenou iónových prúdov. Kaţdý arytmogénny
mechanizmus vykazuje poruchu jedného al. viacerých prúdov. Porucha, kt. moţno odstrániť zmenou
elektrofyziol. vlastností (napr. antiarytmikom) sa nazýva vulnerabil-ný parameter.
Spontánna automacia je vlastnosť buniek prim. centra automacie utvárať sínusový rytmus srdca.
Zrýchlením fázy 4 (katecholamíny, If) vzniká sínusová tachykardia a jej spomalením (vágus, IK-Ach)
sínusová bradykardia. Podriadené centrá sú tlmené (overdriving). Ujímajú sa vedenia, keď je sínusový
rytmus vyradený (náhradné rytmy) al. ak sú podriadené centrá vyprovokované k vyššej frekvencii
(akcelerované rytmy).
Abnormálna automacia vzniká v bunkách, kt. nedisponujú spontánnou diastolickou depolari-záciou.
Príčinou je ich poškodenie (väčšinou hyperpolarizácia). Pri miernej hyperpolarizácii sa uplatní If, pri
výraznejších zníţenie pokojového napätia aj ICa-L. Sú tak vyvolané ektopické predsieňové
tachykardie a niekt. akcelerované idioventrikulkárne rytmy. Th. treba tieto prúdy blokovať al. moţno
bunky hyperpolarizovať k aktivácii IK al. IK-Ach.
Spúšťaná aktivita vyvoláva vznik následných depolarizácií. Včasné následné depolarizácie rozkmitajú
akčný potenciál vo fáze 3. Vulnerabilným parametrom je predĺţenie akčného potenciálu zavineného
predĺţením ICa-L al. redukciou IK. Podkladom je často pomalá srdcová frekvencia al. dlhé pauzy,
extracelulárna hypokaliémia, antiarytmiká I. a III. triedy, pp. aj reperfúzia. Vznikajú extrasystoly a môţu
sa indukovať torsades de pointes. Treba skrátiť akčné napätie zrýchlením srdcovej frekvencie
-agonisty) al. zrýchliť repolari-záciu (antagonisty vápnika, agonisty IK) a upraviť
kaliémiu a magneziémiu.
Neskoré následné depolarizácie vznikajú v neskorej diastole (fáza 4) a sú podmienené nadmerným
mnoţstvom vápnika v bunkách. Zaviňujú vznik extrasystol a tachykardií pri digi-talisovej intoxikácii,
adrenergickej búrke a ischemicko-reperfúznom poškodení. V th. sa osvedčujú inhibítory vápnikového
prúdu a b-blokátory.
Blokády – môţu byť anat. (náhrada časti p. s. väzivom neostro morfol. ohraničená al. difúzna) al.
funkčné poškodenie buniek. Schopnosť depolarizácie je daná obnovením východiskového stavu
kanálov. Úplne polarizované kardiocyty (typ I) sa depolarizujú rýchlymi kanálmi, menej polarizované
(typ II al. hypopolarizované bunky typu I) pomaly, len vápnikovými kanálmi. Vedenie sa spomaľuje
(blokáda I. stupňa). Ak sa vplyvom predlţujúceho sa obnovovania východiskového stavu vápnikových

kanálov nasledujúca depolarizácia vţdy ďalej spomalí, vedenie sa stále predlţuje aţ do vyhasnutia
(vedenie s dekrementom). Počas prestávky sa kanály zotavia a cyklus sa opakuje (princíp
Wenckebachovej periodiky, blokády II. stupňa 1. typu čiţe n : n – 1.
Pri trvalom výraznom poklese polarizácie vodivých buniek štruktúra prestáva viesť (blokáda III.
stupňa) V ramienkovom systéme stačí však predlţovanie pokojového vedenia v jednom ramienku o
0,04 s, aby vznikol obraz úplnej blokády ramienka.
Pri bunkách s rýchlou depolarizáciou, vysokým pokojovým napätím a dlhším akčným napätím (bunky
Hisovho zväzku a ramienok) môţu byť poškodené kanály repolarizačných prúdov. Tak sa predlţuje
ich refraktérnosť pre stále neskôr odznievajúcu inaktiváciu draslíko-vých repolarizačných prúdov.
Počas výpadku sa membrána reštituuje. Predlţovanie refraktér-nosti, kt. má za následok výpadok bez
predlţovania vedenia je princípom Mobitzovej blokády II. stupňa 2. typu, čiţe n:1.
Prévostov príznak (zákon) – [Prévost, Jean Louis, 1838 – 1927, švajč. lekár] →zákony.
prevrátenie – l. eversio, inversio.
prezentácia – [praesentatio] 1. podanie návrhu na menovanie; 2. predloţenie, sprítomnenie; 3.
predstavenie sa, prehliadka; 4. zápis nováčikov pri nástupe zákl. vojenskej sluţby
P. antigénu – angl. antigen
praesentation, úprava antigénu do
formy, kt. sú schopné rozpo-znať Tlymfocyty a iniciovať naň imunitnú
odpoveď.
Pri
p.
exogénnych
antigénov
(obr.
1)
bunky
prezentujúce antigén (APC) najprv
pohltia antigén a potom ho začnú
procesovať. Počas procesovania sa
molekula antigénu v endozómoch
štiepi na imunogénne fragmenty
(peptidy obsahujúce zvyčajne 12 –
15 aminokyselín), tie sa viaţu do
určitého miesta (väzbového ţliabku)
v molekule produktov (antigénov)
MHC (u človeka HLA II. triedy) a tento komplex sa preniesie na povrch APC, kde ho môţe rozpoznať
pomocný T-lymfocyt. TH-bunka rozpoznáva pomocou svojho antigénového receptora (TCR) len také
komplexy, v kt. je imunogénny peptid pevne viazaný vo väzbovom ţliabku HLA molekúl II. triedy.
Voľné al. slabo viazané peptidové fragmenty nerozpoznáva a v tom je špecifickosť následnej imunitnej
reakcie. Väzba imunogénneho peptidu na TCR je prvým signálom, kt. ,,upúta po-zornosť“ príslušného
klonu TH-buniek. Aby nastala reaktivácia a iniciácia imunitnej odpove-de, musia TH-lymfocyty dostať
aj druhý (potvrdzujúci, kostimulačný) signál. Ten sprostred-kúva interakcia kostimulačných molekúl
(napr. CD28 na povrchu T-lymfocytu a CD80 na povrchu APC).

Obr. 1. Prezentácia exogénnych proteínových antigénov s účasťou HLA molekúl II. triedy.
Bunka prezentujúca antigén fragmentuje v endozóme pohltený proteín na imunogénne fragmenty s 12
aţ 15 aminokyselinami. Súčasne sa v drsnom endoplazmatickom retikule syntetizujú HLA molekuly II.
triedy, kt. väzbový ţliabok pre imunogénny peptid sa pred predčasnou interakciou s neţiaducim
peptidom chráni prostredníctvom reťazca Ii (invariantný – konštantný). V endozóme sa reťazec Ii
rozloţí a do uvoľneného ţliabku HLA molekuly II. triedy sa vsunie prítomný imunogénny peptid, kt.

pochádza z pohlteného antigénu.
Vzniknutý komplex sa transportuje do
cytoplazmatickej membrány, kde ho
môţe rozpoznať TH-lymfocyt a iniciovať
imunitnú odpoveď (podľa Ferenčíka a
spol., 1999)
Antigény
vznikajú
v
bunkách
infikovaných vírusmi al. antigény
spojené s nádormi sa podro-bujú
endogénnej prezentácii (obr. 2). V niekt.
prípadoch môţu sa takto rozpoznať aj
extrace-lulárne antigény. Aj v tomto
prípade sa antigén vopred degraduje v
cytoplazme postihnutej (terčovej) bunky
v tzv. proteazóme. Vzniknú tak
imunogénne peptidy, kt. obsahujú
najčastej-šie 8 – 9 aminokyselinových
jednotiek a tie sa opäť viaţu na
syntetizujúce sa molekuly HLA, ale I.
triedy. Tento komplex sa prenesie na
povrch bunky, kde ho rozpoznávajú
cytotoxické T-lymfocyty, kt. potom
navodia lýzu takto ,,označenej“ bunky.
Schopnosť
TH-buniek
rozpo-znať
imunogénny peptid len v komplexe s
molekulami HLA I. triedy a Tc-buniek v
komplexe s molekulami HLA I. triedy sa
označuje ako imunologická reštrikcia. Takejto p. sa podrobuje väčšina antigénov. Výnimkou sú niekt.
polysacharidové antigény, kt. môţu rozpoznať B-lymfocyty priamo bez pomoci TH-lymfocytov a
superantigény, kt. nešpecificky aktivujú veľký počet klonov pomocných T-lymfoctov. Ďalšou výnimkou
sú glykolipidové antigény a lipidové antigény, na kt. p. sa namiesto HLA molekúl zúčastňujú molekuly
CD1.

Obr. 2. Prezentácia intracelulártnych (A) al. extracelulárnych proteínových antigénov (B) s
účasťou HLA molekúl I. triedy. Intracelulárne (syntetizovaný vnútri bunky – A) al. pohltený
extracelulárny proteín (B) sa po označení ubikvitínom v proteazóme fragmentuje na imunogénne
peptidy s 8 al. 9 aminokyselinami. Tie sa prostredníctvom transportných molekúl TAP1 a TAP2
presunú do endoplazmatického retikula. Súčasne sa v jeho inej časti syntetizujú reťazce HLA molekúl
I. triedy. Väzbový ţliabok v reťazci a sa pred neţiaducim peptidom chráni väzbou s kalnexínom a
takýto komplex HLA I–kalnexín sa umiesti do blízkosti TAP, kde ,,čaká`` na vhodný imunogénny
peptid. Ak sa takýto dostane do jeho blízkosti, kalnexín oddisociuje a do ţliabku sa nadviaţe tento
peptid. Komplex HLA I–peptid sa transportuje do cytoplazmatickej membrány, kde sa podrobí
inšpekcii cytotoxickými T-lymfocytmi. Ak v komplexe je vlastný normálny peptid, neudeje sa nič, ak je
tam napr. peptid pochádzajúci z vírusového proteínu al. vlastného abnormálneho proteínu, cytotoxické
T-lymfocyty takto označenú bunku usmrtia (podľa Ferenčíka a spol., 1999)
-mikroglobulínom do diméru podob-ného HLA

antigénom I. triedy. Sú menej polymorfné ako a-reťazce HLA antigénov I. Kóduje ich len asi 5 génov
na chromozome 1. Nachádzajú sa na povrchu tymocytov, B-buniek, dendritových buniek,
interdigitujúcich a Langerhansových buniek koţe. Zúčastňujú sa na p. lipidových a glykolipidových
antigénov, a to najmä T-lymfocytom, kt. majú antigénový receptor izotypu g/d. Tento typ
rozpoznávania antigénu sa uplatňuje napr. v obrane proti mykobaktériám a niekt. ďalším patogénom a
v patogenéze sclerosis multiplex a rôznych fosfolipidových sy.
prezervatív – l. condom.
prežúvanie – l. ruminatio.
pŕhľavovité – ţihľavovité; →Urticariaceae.
pŕhlivce →Cnidaria.
prchavé látky – org. rozpúšťadlá, pouţívajú sa ako →drogy. V USA a záp. Európe sa začali pouţívať
ako drogy koncom 60. r, u nás v 70. rokoch. Ide obyčajne o ,,náhradnú“ drogu, kt. toxikomani
pouţívajú pri nedostupnosti iných drog. Vyhľadávajú ju aj osoby psychosociálne narušené s
konfliktami v rodine, škole a spoločnosti, najmä mládeţ. Vysoký stupeň nebezpeč-nosti tkvie v ich
pomerne bezproblémovej dostupnosti a nízkej cene.
Toxikomani zneuţívajú akékoľvek chem. prípravky, kt. obsahujú org. rozpúšťadlá, schopné navodiť
stav intoxikácie. V ideálnom prípade ide o čisté koncentrované látky, pri ich nedo-stupnosti (napr.
počas výkonu trestu odňatia slobody) však siahajú po iných prípravkoch s niţšou koncentráciou
účinných látok, ako sú lepidlá, farby, laky, leštidlá dláţok a parkiet, prípravky na čistenie šatstva a
leštenie obuvi.
Slangovo sa zneuţívanie org. rozpúšťadiel a prchavých látok nazýva ,,fetovanie“ (niekedy sa tento
termín pouţíva na označenie akejkoľvek drogovej závislosti); v nápravnovýchovných zariadeniach sa
označuje aj ako ,,klepanie“.
Ide vcelku o syntetické prchavé látky uhľovodíkovej povahy vyrábané z ropy a zemného plynu, kt. sa
pouţívajú ako org. rozpúšťadlá al. halogénované uhľovodíky, najčastejšie s nad-viazaným fluórom
(fluórokarbóny, freóny) pouţívané ako hnacie plyny aerosólových sprejov. Aerosólové farby a
prípravky na odstraňovanie starých náterov môţu obsahovať k freónom primiešané aj iné látky
(trichlóretylén, toluén). Zneuţívajú sa aj niekt. kozmetické príprav-kym napr. dezodoranty, laky na
vlasy, kt. obsahujú prímes etanolu.
Spôsob aplikácie – je inhalačný, výnimočne sa uţívajú per os. Tekuté a polotekuté rozpúšťad-lá sa
obvykle inhalujú hlbokými vdychmi nosom (angl. sniffing) priamo z transportných obalov (plechovice,
fľaše). Nádoby s prchavou látkou si toxikoman často ukrýva pod prikrývku al. vankúš, aby zabránil jej
úniku. Inokedy si toxikoman prikladá navhlčenú vreckovku al. kúsok látky k nosu, pričom si hlavu al.
hornú časť tela prípadne obaľuje do nepriedyšného obalu, najčastejšie plastikového vreca, kt. upevní
okolo krku al. pása. V takto uzavretom priestore pri inhalácii rýchlo klesá pO2 a stúpa pCO2, takţe na
intoxikácii sa podieľa aj hypoxia a hyperkapnia. Polotekuté, menej prchavé látky sa niekedy
zohrievajú, čím sa dosahuje zvýšený únik pár. Aerosóly sa nastrekujú na textilnú látku, kt. sa prikladá
k nosu.
Keďţe jednorazová intoxikácia sa končí obvykle hlbokým spánkom, vyhľadávajú toxikomani, často v
skupinách, opustené a odľahlé miesta, ako sú pivnice, prázdne byty, chaty, klubové a sociálne
priestory. Osobitným problémom je zneuţívanie halotánu (inhaláciou), obvykle zdrav. pracovníkmi.
Akút. intoxikácia – prchavé látky sa uţívajú kvôli ich euforizačným, halucinačným aţ anestetickonarkotizačným účinkom. Inhalácia koncentrovanej látky vyvoláva v priebehu niekoľkých min eufóriu,
mierny závrat, niekedy pocit zmenšenia telesnej hmotnosti. Mierny stupeň intoxikácie pripomína

alkoholovú ebrietu. Nápadná je bledosť v tvári, dyzartria, moto-rická diskoordinácia, neskôr svalová
ochabnutosť a zníţenie šľachovo-okosticových reflexov. Dostavuje sa priestorová dezorientácia
spojená s polymorfnými abnormálnymi senzorickými vnemami (zvonenie v ušiach, tinitus, vnímanie
zápachu iného ako zo samotného preparátu, rôzne vizuálne pseudohalucinácie aţ halucinácie s
pocitom depersonalizácie). Uvoľňujú sa morálne zábrany, v heterosexuálnej skupine bývajú
promiskuitné sexuálne styky, často aberantného charakteru.
Pri ťaţšom stupni intoxikácie vzniká mydriáza, fotofóbia, nauzea, vracanie, slzenie, rinorea, príp.
arytmie a postihnutý upadá do hlbokého spánku trvajúceho aţ 12 h. Na vrchole intoxikácie je častá
agresivita, napr. voči osobám, kt. toxikomana náhodne vyrušia. Inokedy si postihnutý navodzuje
automutiláciu al. samovraţdu. Po vypití môţe nastať náhly exitus. Exitus môţe nastať aj udusením v
plastikovom vreci), niekedy vzniká dokonca po jedinom al. niekoľkých vdychoch, pp. následkom
arytmie.
Chron. intoxikácia – vyvíja sa pomerne rýchlo, často po niekoľkých expozíciách droge. V popredí sú
príznaky poškodenia centrálneho a periférneho nervového systému. Dostavuje sa zhoršenie pamäti a
úbytok intelektu (zhoršenie prospechu v škole). Postupne vznikajú ťaţké depresie, amentiformnodelírantné stavy, kupírované opätovným inhalovaním drogy, apatia a nezáujem o okolie. Niekedy
vzniká náhla excitácia, príp. s agresívnym konaním.
Pri chron. abúze org. rozpúšťadiel sa vyvíjajú rozsiahle somatické zmeny, najmä ťaţké poško-denie
mozgu, kostnej drene, parenchýmových orgánov, najmä pečene a obličiek). Strata chuti k jedeniu
zapríčiňuje pokles telesnej hmotnosti.
Pri obdukcii treba pátrať po zvyškoch prchavých látok v okolí, pri vonkajšej obhliadke po príznakoch
poleptania slizníc a koţe (pripomínajú zaschnuté eflorescencie herpes simplex), paţeráku a pokúsiť
sa o detekciu látok v reziduálnom vzduchu v nefixovaných excíziách z pľúc, príp. mŕtvolnom vzduchu.
V cievach býva obvykle tmavá tekutá krv. Pri autospii sa na mozgu zisťuje edém s kongesciou a
bodkovitými krvácaniami, degeneráciou gangliových buniek, najmä povrchových vrstiev kôry s
mohutnou reakciou glie. Na dýchacích cestách môţe byť nápadný laryngospazmus (najmä po
freónoch), mapovité hemorágie na sliznici trachey, bronchov a drobné hemorágie na popľúcnici a v
parenchýme pľúc s léziou výstelky alevolov a loţiskovými atelaktázami, aţ toxický edém pľúc;
prítomné bývajú aj loţiská bronchopneumónie. Ťaţké býva najmä poškodenie pečene:
elektrónovomikroskopicky sa zisťujú lézie mitochondrií, endoplazmatického retikula (degranulácia s
úbytkom ribozómov) a Golgiho komplexu (skvapalnenie a tvorba vakuol); vo svetelnom mikroskope sú
prítomné prejavy centroacinóznej nekrózy so steatózou strednej a periférnej zóny lobulu a
reparatívnou reakciou mezenchýmnu (resorpčné granulómy, aktivácia Kupfferových buniek s
granulami hemosiderínu). V obličkách sú prítomné prejavy tubulonekrózy. Toxické zmeny postihujú aj
iné endokrinné orgány, najmä nadobličky a gonády. Môţe sa vyvinúť toxický útlm kostnej drene
(aplastická anémia, agranulocytóza, trombocytopénia), poškodenie myokardu s aryt-miami, sliznice
dýchacích ciest a opisujú sa aj chromozómové aberácie v leukocytoch.
Chron. zneuţívanie org. rozpúšťadiel sa obvykle spája s mimoriadnou závislosťou a recidíva-mi
návratu k droge, napriek th. opatreniam Pri náhlom odňatí drogy (väzba, trest odňatia slobody,
ochranná liečba) sa zvyčajne rýchlo rozvíja anxiózny stav so zvýšenou dráţdivosťou aţ nepriateľským
správaním voči okoliu. Prítomná býva nauzea, tremor, silné bolesti hlavy, príp. delírantný stav
podobný alkoholovému delirium tremens. Abstinenčný sy. ohrozuje jedinca na ţivote, preto je tu
nevyhnutný lekársky dohľad.
pri – g. para.
priadivkovité – Hymonomeutidae. Čeľaď z radu motýľov. Sú obyčajne biele al. s bielymi kresbami na
predných krídlach. Zadné krídla sú pri koreni rozšírené, na okrajoch obrvené. Húsenice niekt. druhov
ţijú v rastlinnom pletive, niekt. si tvoria spoločné pradivo. U nás ţije asi 10 rodov, niekt. škodia na

ovocných a lesných kultúrach. Známy je druh priadivka slivko-vá (Hyponomeuta malinella), jej predné
krídla sú biele s čiernymi bodkami, zadné sú sivé. Lieta v júni a júli. Samička znáša vajíčka na kôru
konárikov ovocných stromov. Húsenice obţierajú púčky a listy, opriadajú ich a tvoria si hniezda.
priadkovcovité – Lasiocampidae. Čeľaď motýľov, kt. húsenice sú schopné priasť si charakte-ristické
pavučinovité siete, napr. priadkovec obrúčkový (Malacosoma neustrium). Motýľ je špinavo ţltohnedý,
na krídlach má tmavšie hnedé priečky. Lieta v jeseni, samička znáša vajíčka na tenké konáriky pri
okraji koruny. Leţia v rovných riadkoch a sú uloţené okolo vetvičky. Vzniká tak obrúčka – prstenec, v
kt. je niekoľko vajíčok. Obrúčka zostáva cez zimu na vetvičkách. Keď začnú jabloňové púčky pučať,
liahnu sa spočiatku čierne, neskôr modrasté hnedo pásikované húsenice. Húsenice sa nerozliezajú,
ale zostávajú v spoločných pavučinových sieťach, kam sa vţdy ráno schádzajú a večer odtiaľ
vychádzajú za potravou, pričom utvárajú na vetvičkách charakteristické pavučinové ,,chodníčky“. V
pavučinových zámotkoch sa aj spoločne kuklia. Húsenice poškodzujú v lese duby, v záhradách
jablone. Škodám moţno predísť odreazaním a spálením suchých vetvičiek s obrúčkami.
Priadel® (Delalande) – antimanikum; uhličitan lítny.
Priamide® (Janssen) – anticholínergikum; izopropamid.
priapismus, i, m. – [podľa Priapa z g. bájoslovia, kt. sa znázorňoval s nadmene veľkým pohlavným
údom] →priapizmus.
priapitis, itidis, f. – [podľa Priapa z g. bájoslovia, kt. sa znázorňoval s nadmene veľkým pohlavným
údom] zápal penisu.
priapizmus – [priapismus] bolestivé stoporenie pohlavného údu bez pohlavných pocitov. P. je
predĺţená bolestivá erekcia bez pohlavného dráţdenia, kt. môţe trvať aj niekoľko d. Patria sem aj
časté, dlhotrvajúce erekcie, kt. nie sú sprevádzané príjemnými pocitmi; niekedy býva pocit drevenosti,
bolestivosť v penise. Príčinou môţu byť zápaly a hyperémia v oblasti zadnej uretry, poruchy krvného
obehu v kavernóznych telesách, podmienené napr. chron. zápchou al. zmenenou viskozitou krvi,
zriedka úrazy CNS (miechy) a ťaţké celkové choroby, ako je leu-kémia, metastázy karcinómu,
väčšinou sa však príčina nezistí. Krv stagnuje v corpora caver-nosa, ale koagulá sa netvoria.
Neliečený p. vyvoláva sklerózu priehradok v corpora cavernosa a impotenciu.
V th. sa odporúčajú ľadové obklady, evakuácia stagnujúcej krvi pomocou hrubých ihiel za-bodnutých
hlboko do corpora cavernosa. Po odsatí krvi nasleduje prepláchnutie antikoagu-lanciom a
kompresívny obväz. Podávajú sa celkove antikoagulanciá. Pri neúspechu konzerva-tívnej th. sa
vykonáva bilaterálna spojka medzi v. saphena magna a corpora cavernosa al. spojka medzi corpus
cavernosum a corpus spongiosum. Pri včasnej th. je prognóza dobrá, inak je častá impotencia.
Priatin® – gonadotropín; PMSG.
Priaxim® (Ravizza) – antiflogistikum; flunoxaprofén.
príbuzenstvo – l. affinitas. Pokrvné p. – l. consanguinitas.
priceit – minerál, tetraboran vápentý, CaB4O7.
Price-Jonesova krivka – [Price-Jones, Cecil, 1863 – 1943, londýsky patológ] grafické zná-zornenie
priemerov erytrocytov meraných v ofarbenom roztere periférnej krvi pomocou mera-cieho okuláru.
Priceov syndróm – [Price, James, *1921, amer. onkológ] →syndrómy.
pricktest – [angl. prick bodnutie, pichnutie] koţný test, pri kt. sa aplikuje kvapka rozt. obsahujúceho
antigén na koţu po poškriabaní lancetou al. inj. ihlou.
Pricortin® (Primedics) – glukokortikoid, antiflogistikum; prednizolón.

príčina – [l. causa] súhrn objektov a procesov, kt. svojou existenciou a zmenou podmieňujú a určujú
existenciu a zmenu iných objektov a procesov v objektívnej súvislosti. Aristoteles vystúpil proti
Platonovej koncepcii, podľa kt. podstata vecí existuje v ideách, a nie vo veciach samých, a uvádza 4
druhy p.: 1. látkovú p. (causa materialis); 2. formálnu p. (causa formalis); 3. činnú p. (causa efficiens);
4. konečnú al. účelovú p. (causa finalis). Prírodovedu zaujímala najmä činná (hybná) p. V
mechanistickom determinizme sa však z nej vytratil aktívny moment. Aj I. Kant uvaţoval o spojitosti p.
a účinku podľa princípu časovej následnosti. Na význam činnej p. vo fyzike poukázala kvantová teória,
podľa kt. ide o neurčitosť miesta a impulzu, vyvolanú vzájomným pôsobením.
V polemike s kondicionalizmom treba rozlišovať p. a podmienky. Podľa koncepcie kauzality p. sú len
také objekty a procesy, kt. priamo, konkrétne a fundamentálne vyvolávajú existenciu a zmenu iných
objektov a procesov. To sa deje v určitých podmienkach; určujú pritom podmienky, kt. určujú formu
vlastného kauzálneho vzťahu a umoţňujú pôsobenie takých podmienok, kt. vyvolávajú p. Podmienky
priamo s objektívnou udalosťou nesúvisia. Pretoţe kauzálne vzťahy sú len časťami univerzálneho
vzájomného pôsobenia, podmienky a p. si môţu navzájom vymeniť miesto.
príčina – [l. causa] jav, kt. podmieňuje iný jav, zvaný následok al. účinok. Rozlišuje sa úplná a
špecifická p. Úplnou p. je súhrn všetkých okolností, kt. jestvovanie nevyhnutne vyvoláva následok.
Špecifická p. je súhrn viacerých okolností, kt. vznik (v prítomnosti mnohých iných okolností, kt. sa v
danej situácii vyskytovali uţ aj pred vznikom následku a kt. sú pod-mienkami účinku príčiny) má za
následok zjavenie sa následku. Úplnú p. moţno zistiť iba v pomerne jednoduchých prípadoch.
Vedecké skúmanie vrátane diagnostiky sa zvyčajne zameriava na odhaľovanie špecifických príčin
daného javu, a to preto, ţe v špecifickej p. sú zjednotené v danej situácii najpodstatnejšie komponenty
p. a zvyšné komponenty vystupujú len ako podmienky účinku tejto špecifickej p.
Na určité gnozeologické problémy spojené so vzťahom p. a účinku poukázali uţ antické skep-tici
(napr. Sextos Empiricos). Išlo najmä o to, ţe dajaký jav moţno pokladať za príčinu len vtedy, ak uţ
existuje jav, kt. je účinkom. Táto skutočnosť sa odráţa aj v súčasných uváhách, ţe príčinu moţno
vţdy spoľahlivo identifikovať aţ ,,ex post“, t. j. aţ sa realizuje ňou vyvolaný účinok.
Kým stredoveká filozofia zdôrazňovala najmä formálnu a finálnu p., novoveká veda a filozo-fia
sústreďuje pozornosť na hybnú – pôsobiacu príčinu. Mechanický determinizmus absolu-tizoval
zjednodušené poňatie nevyhnutnosti. Z neho vyplynula predstava o tzv. lineárnej kauzalite, podľa kt.
sú udalosti a javy spojené lineárne vedľa seba v kauzálnom reťazci. Vyústením úvah o p. v tomto
smere je tvrdenie P. S. Laplacea, ţe keby sme poznali povahu všetkých hmotných častíc, veľkosť a
smer ich pohybových impulzov v danom čase, dokázali by sme jednoznačne a presne predpovedať
stav sveta v ľubovoľnom nasledujúcom okamihu. Hodnoty súradníc a impulzov všetkých častíc vo v
vesmíre v danom časovom okamihu podľa neho celkom jednoznačne určujú jeho stav v ktoromkoľvek
minulom al. budúcom okamihu. Takto chápaný determinizmus vedie k fatalizmu, dostáva mystický
charakter a stotoţňuje sa s vierou v Boţie predurčenie. Neopodstatnenosť mechanického
determinizmu vyvrátil objav vzťahu neurčitosti v kvantovej fyzike. V duchu indeterminizmu sa
neurčitosť vysvetľuje ,,slobodnou vôľou“ elektrónu, kauzalitou uplatňujúcou sa aj v mikrosvete ap.
Dialektická filozofia (počínajúc Heglom) obohacuje úvahy o p. o ďalšie aspekty, napr. ideu všeobecnej
vzájomnej príčinnej podmienenosti javov a súčasne upozorňuje na to, ţe jeden a ten istý jav môţe byť
v jednom konkrétnom kontexte príčinou a v inom účinkom al. následkom. Okrem rozlišovania
potenciálnych a aktuálnych príčin (ale aj následkov) treba rozlišovať aj hlavné a vedľajšie,
bezprostredné a sprostredkovane pôsobiace príčiny atď.
príčinnosť – [l. causalitas] kauzalita, vzájomná príčinná súvislosť medzi javmi, procesmi atď. Je to
filozofická kategória na označenie nevyhnutných genet. súvislostí javov, z kt. jeden (nazývaný
→príčinou) vyvoláva za určitých podmienok vţdy nevyhnutne iný jav (nazývaný účinkom al.
následkom). V novodobej filozofii sa stretávame aj s názormi spochybňujúcimi akúkovľek príčinu.

Napr. podľa D. Humea predstava príčinnej súvislosti vzniká len na základe zvyku pokladať pravidelne
časovo za sebou nasledujúce javy al. udalosti za príčinne spojené. P. je podľa neho výsledkom
psychických myšlienkových procesov prebiehajúcich v subjekte a nemá však objektívny poklad.
Takýto subjektívny idealizmus redukuje p. len na obyčajnú následnosť pocitov u človeka (Hume) al. ju
uznáva ako nevyhnutnú súvislosť, no myslí si, ţe do sveta javov si ju so sebou prináša poznávajúci
subjekt a má apriórny charakter (Kant).
Objektívny idealizmus uznáva existenciu p., jej nezávislosť od poznávajúceho subjektu, ale jej korene
vidí v duchu, v idei, v pojme, kt. pokladá za nezávislé od subjektu.
Dialektický materializmus uznáva objektívny charakter p., zavrhuje však aj zdôrazňovanie protikladu
príčiny a následku, charakteristické pre metafyziku, a chápe ich ako momenty vzájomného pôsobenia,
v kt. následok, určovaný príčinou, má aktívnu úlohu, spätne pôsobí na príčinu. Dialektický
materializmus zastáva tézu o objektívnom a všeobecnom charaktere p., pokladá p. za vzťahy samých
vecí, existujúcich mimo vedomia a nezávisle od neho.
Niekt. filozofické smery absolutizujú určitú črtu al. stránku kauzálnych vzťahov. Rovnako ako s
radikálnym odmietaním p. (akauzalitou) sa moţno stretnúť (aj keď zriedkavejšie) s ten-denciou
redukovať všetky vzťahy, vzájomné súvislosti medzi javmi a vecami len na kauzálne vzťahy (absol.
determinizmus). Ľubovoľný účinok (následok) môţe mať a obyčajne aj má viac príčin, rovnako ako
príčina môţe mať a obyčajne aj máva viac dôsledkov. Aj keď moţno niekt. z príčin (al. účinkov)
identifikovať ako hlavnú, rozhodujúcu, nemoţno na ňu redukovať celý komplex príčinného pôsobenia.
Opačný názor predstavujú rôzne redukcionistické kon-cepcie (biologizmus, psychologizmus atď.).
Jednou z reakcií na tieto pokusy je ,,teória faktorov“, zdôrazňujúca skutočnosť, ţe choroba je
výsledkom pôsobenia mnohých od seba závislých faktorov rôzneho charakteru. V jednotlivých vedách
sa prejavujú kauzálne vzťahy rôzne – inak vo fyz., biol., psychol., a spoločnosti.
MacIver (1942) formuloval 3 axiómy p.: 1. čokoľvek sa deje má príčinu; 2. kde existujú rozdiely v
účinkoch, existujú aj rozdiely v príčinách; 3. kaţdá príčina je predchádzajúcim účinkom dajakej príčiny
a kaţdý účinok je príčinou nasledujúceho účinku. Ďalej rozlišoval 4 druhy príčinnosti: 1. kauzálne
otázky invariantného poriadku, neorganickej prírody, kt. spočí-va na fyz. nexe (t. j. zreťazení príčin a
účinkov); 2. otázky organických funkcií (biol. nexus); 3. otázky cieľov, motivácií a zámeru (psychol.
nexus) ; 4. otázky sociálnej súvislosti (sociálny nexus). Okrem toho existuje nekauzálna otázka
,,prečo“, a to inferenčná, kt. sa riadi logickým nexom, a ,,prečo“ záväzku, ktorá riadi normatívny nexus.
Príčinné súvislosti majú mnohotvárny charakter a nemoţno ich redukovať, ako napr. lapla-ceovský
determinizmus, kt. absolutizoval mechanickú p. na nejakú jednu formu. V súčasnej kvantovej fyzike, v
kt. existuje protirečenie medzi empirickým faktom jedjednoznačnosti výsledku vzájomného pôsobenia
makroobjektu a mikroobjektu a tradičným chápaním p., podľa kt. rovnaké príčiny vyvolávajú v
rovnakých podmienkach rovnaké následky. V mikro-svete teda pôsobí štatistická p. a rovnaké
mikroobjekty sa v rovnakých podmienkach správajú – v určitých hraniciach – rôzne al.
nejednoznačnosť výsledku vzájomného pôsobenia makro-objektu s mikroobjektom je podmienená
variáciou stavov makroobjektu v hĺbších úrovniachj existencie hmoty.
Na problém vzťahu medzi sociálnou p. a štatistickou pravidelnosťou poukázal E. Durkheim vo svojej
práci o samovraţde.
V koncepcii Pareta sa zdôrazňuje najmä: 1. význam vzájomnej obojstrannej závislosti medzi
sociálnymi javmi; 2. význam funkcionálnych vzťahov; 3. nevyhnutnosť štúdia tých prvkov sociálneho
systému, kt. sú stále, nie náhodných a nepravidelných prvkov; 4. štúdium podob-ností a korelácií v
priestorovej a časovej fluktuácii práve týchto stálych prvkov; 5. nevyhnut-nosť kvantit. merania týchto
súvislosti a stanovenia korelácií; 6. to, ţe v dôsledku tohto postu-pu moţno získať súbor tvrdení, kt. sú
postupným pribliţovaním k neobyčajnej zloţitosti sociálneho sveta.

Moderné teórie p. sa zakladjú na predpoklade, ţe kauzálny vzťah moţno identifikovať len medzi
materiálnymi, objektívnymi fenoménami a vylučujú špecifickosť psychických a socio-kultúrnych
fenoménov; idey a čisté významy fungujú ako špecifické príčiny a p. nemoţno zachytiť mechanickým
opisom al. štatistickými procedúrami. Prísne deterministická a štatis-tická →zákonitosť.
Názor, ţe príčinnosť je produktom činnosti vedomého subjektu, zastával na začiatku 20. stor. E. Mach.
Na adekvátne postihnutie sveta stačí podľa jeho názoru pojem podmienky a funčnej súvislosti.
Modifikovanú verziu p. predloţil kondicionalizmus, podľa kt. moţno poijem príčina nahradiť pojmom
podmienka a pojem príčinnej súvislosti pojmom podmienenej súvislosti.
Z metodologického hľadiska majú podstatný význam tzv. kánony koncipované J. S. Millom v jeho
Systéme deduktívnej a induktívnej logiky. Určité modifikácie týchto kánonov sa dajú vyţiť aj pri
kjauzálnej analýze: 1. kánon: ak 2 al. viaceré situácie skúmaného javu majú len jednu spoločnú
okolnosť, v kt. sa zhodujú, je to príčina (al. následok) daného javu; 2. kánon: ak je dajaká situácia, v
kt. sa skúmaný jav vyskytuje, a situácia v kt. sa nevyskytuje a ak majú spoločné všetky okolnosti s
výnimkou jedinej, kt. sa vyskytuje len v prvom prípade, okolnosť, v kt. sa tieto 2 situácie líšia, je
účinkom al. príčinou al. neoddeliteľnou časťou príčiny skúmaného javu; 3. kánon: ak dve al. viaceré
situácie, v kt. sa jav vyskytuje, majú len jednu okolnosť spoločnú, kým 2 a viac situácií, v kt. sa jav
nevyskytuje, nemajú s výnimkou neprítomnosti tejto okolnosti nič spoločného, jediná okolnosť, v kt. sa
uvedené 2 situácie (al. viac situácií) odlišujú od ostatných, je následkom al. príčinou al. neoddeliteľnou
časťou príčiny skúmaného javu; 4. kánon: ak z da- jakého javu vydelíme takú časť, o kt. po
predchádzajúcich induktívnych postupoch vieme, ţe je účinkom určitých predpokladov; 5. kánon:
ľubovoľný jav, kt. sa mení len súčasne s tým, keď sa určitým spôsoibom mení iný jav, je príčinou al.
účinkom tohto javu, al. je s ním spojený určitou príčinnou súvislosti.
prídavný – l. accessorius, accidentalis.
pridinol –

-difenyl-1-piperidínpropanol, C20H25NO, Mr 295,41; antiparkin-sonikum,
anticholínergikum (C-238®, Nonplesin®; hydrochlorid C20H26ClNO – Par
KS-12®, Mitanoline®; metánsulfonát C21H29NO4S – Konlax®, Loxeen®,
Lyssen®).
Pridinol

priebeh – l. decursus.
priečny – l. transversalis, transversarius, transversus.
prieduška – l. bronchus.
prieduškový – l. bronchialis.
priedušnica – l. trachea.
priedušnicový – l. trachealis.
priedušnička – l. bronchiolus.
priehľadný – l. perlucidus.
priehrada – l. septum.
priehradka – l. septulum.
priehlavok – l. tarsus.
priechod – l. meatus.

priemer – l. conjugata, diameter. Vo farm. je p.
kritériom veľkosti častíc. Meria sa mikro-skopicky,
najlepšie v suspenzii p. v kvapaline, kt. ho zmáča,
ale nerozpúšťa ani nenapučiava. Aj keď sú častice
trojrozmerné, v mikroskopickom obraze vidieť ich
dvojrozmerný (plochý) priemet a ako kritérium
veľkosti sa obyčajne meria len jeden definovaný rozmer väčšieho počtu (100 – 500) častíc.

Obr. Meranie veľkosti častíc. 1 – Ferretov priemer; 2 – Martinov priemer; 3 – priemer ekvivalentný kruhu; 4 –
priemer ekvivalentný guli

Aritmetický priemer čísel a1, a2, ..., an (n je prirodzené číslo) – číslo
a1 + a2 + ... + an
–––––––––––––– ; súčet čísel n delený n.
n
Aritmetický priemer kvantitat. znaku – hodnota kvantit. znaku, číslo
1

N

x– = ––––– ∑ x1, kde x1, ..., xN sú hodnoty znaku, N je rozsah súboru.
N – 1 i=1

Ferretov priemer – spôsob merania veľkosti častíc vo farm. Je to kolmá vzdialenosť medzi 2 rovnobeţnými dotyčnicami plochy priemeru častice, pričom tieto dotyčnice musia mať pre všetky merané
častice v zornom poli mikroskopu rovnaký smer (obr.).
Geometrický priemer nezáporných čísel (G) a1, a2, ..., an (n je prirodzené číslo)
n
––––––––––
√ a1.a2...an;

je to n-tá mocnina súčinu čísel n, napr. [2, 8, 32] = (2 × 8 × 32)1/3 = 8.

G. p. sa pouţíva najmä pri výpočtoch s pomernými (relat.) číslami., napr. v mikrobiológii na výpočet
priemerných tiotrov protilátok ap. Jeho výhodou je, ţe ho menej ovplyvňujú vychýle-né hodnoty,
nevýhodou, ţe ho nemoţno pouţiť, keď sa niekt. hodnoty rovnajú nule al. sú záporné.
Harmonický priemer – recipročná hodnota p. jednotlivých recipročných hodnôt súboru, napr. súbor
[10, 40, 60] má h. p. 1 : [1/3 + 1/40 + 1/60] = 21,2.
Kĺzavý priemer – ,,kĺzavé súčty“ sledovaného parametra za niekoľko období (napr. mes.), delené
počtom období; k. p. sa pouţívajú na vyrovnávania časových radov, kt. skúmajú zákl. tenden-ciu v
celkovom vývoji pozorovaných skutočností. Hlavný smer vývoja (trend) sa pritom znázorní graficky
tak, vo forme krivky ,,nevyrovnaných hodnôt“ (na rozdiel od kľukatej pôvodných zistených hodnôt).
Príklad výpočtu k. p.:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Pozorované hodnoty chorobnosti za jednotlivé mesiace roku:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX X XI XII
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––2
4
3
4
5
6 5
4
3 2
1
0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––K. p. za II.–XI. mes.:
II = (I + II + III) : 3
(2 + 4 + 3): 3 = 3
III = (II + III + IV) : 3
(4 + 3 + 4) : 3 = 3,7
IV = (III + IV + 5) : 3
(3 + 4 + 5) : 3 = 4
V = (IV + V + VI) : 3
(4 + 5 + 6) : 3 = 5
VI = (VI + VII + VIII) : 3
(5 + 6 + 5) : 3 = 5,3
VII = (VI + VII + VIII) : 3
(6 + 5 + 4) : 2 = 5
VIII = (VII + VIII + IX) : 3
(5 + 4 + 3) : 3 = 4
IX = (VIII + IX + X) : 3
(4 + 3 + 2) : 3 = 3
X = (IX + X + XI) : 3
(3 + 2 + 1) : 3 = 2
XI (X + XI + XII) : 3
(2 + 1 + 0) : 1 = 1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Časový rad vyrovnaný metódou k. p. je vţdy o 2 obdobia kratší ako pôvodný rad nevyrov-nany.
Napr. vyrovnávaním časového radu údajov za január aţ december sa získa k. p. za feb-ruár a
november.
Martinov priemer – spôsob merania veľkosti častíc, je to dĺţka úsečky, kt. rozdelôí plochu priemeru
častice na 2 rovnako veľké časti, pričom tietyo úsečky musia mať takisto pre všetky merané častice
rovnaký smer.
Vážený aritmetický priemer – spoločný p. štatistického súboru, kt. vznikne spojením jednotli-vých
výberov. Ak máme niekoľko nezávislých náhodných výberov s rôznym rozsahom a poznáme uţ
aritmetické p. výberov, získame ho spojením všetkých výberov (i-tý výber má ni prvkov a priemer xi):
∑nixi
x–váţ = –––––
n
kde n = ∑ni.

Výsledok je praktický rovnaký, ako keby sme p. rátali zo spoločného súboru všetkých pozorovaných hodnôt, nepatrný rozdiel môţe byť vyvolaný zaokrúhľovaním pri výpočte čiastko-vých p. xi.
Priemer štatistického súboru – (angl. population mean) p. pravdepodobnosti distribúcie
charakterizujúci špecifický súbor (populáciu); pre konečný výber je to aritmetický p. výberu, symbol
Výberový priemer – (angl. sample mean) aritmetický p. pozorovaných hodnôt, napr. x–; je to
2/n
n rozsah
súboru.
Priessnitz, Vincenc – (1799 – 1851), nem. ľudový liečiteľ pôsobiaci v Gräfenbergu, dnes Lázně
Jeseník. R. 1822 zaloţil prvý vodoliečebný ústav a r. 1839 kúpele,v kt. počet hostí dosiahol 1544/r.,
z toho 120 lekárov. Celkove P. ošetril asi 40 000 pacientov. Liečil spočiatku len poranenia, neskôr aj
dnu, reumatizmus, ţalúdkové ťaţkosti a i. choroby spojené s horúč-kou. Svojim pacientom
odporúčal prechádzky v prírode, pitie vody z prameňa, kúpanie v stu-denej vode, vidiecku stravu,
fyzickú prácu. Za neodborné liečenie ho miestne úrady vo Frývaldove potrestali. Známe sú jeho
potné zábaly, celkové studené kúpele a i. vodoliečebné procedúry. 200. výročie tohto významného
,,intuitívneho empirika“ v medicíne zaradilo UNESCO do zoznamu najvýznamnejších výročí r. 1999.
Priessnitz, Vinzenz – (1799 Jeseník – 1851 Jeseník) sliezskonem. prírodný liečiteľ. Zaklada-teľ
vodoliečby. Sám na sebe skúšal účinky vodných kúpeľov, najmä omývanie celého tela, resp. jeho

častí, obklady, vlaţné zábaly. R. 1829 kúpeľníci obvinili zo šarlatánstva, dodnes však tvoria niekt.
jeho metódy súčasť balneoterapie.
Priessnitzove oblady – [Priessnitz, Vinzenz, 1799 – 1851, nem. prírodný liečiteľ] studené
zaparovacie obklady, kt. sa prikladajú lokálne na povrch tela s cieľom dosiahnuť lokálne prekrvenie.
P. o. pozostáva z 3 vrstiev: 1. vlhký obklad; 2. nepremokavá látka, napr. igelit (nie guma!); 3. suchý
teplý obklad (najlepšie vlna). Druhá vrstva má presahovať 1. a 3. vrstva musí presahovať 2. vrstvu.
V priebehu priloţenia P. o. moţno rozoznávať 3 fázy :1. hypoter-mická fáza – následok
vazokonstrikcie, trvá 5 – 10 min; 2. izotermická fáza – podmienená postupnou vazodilatáciou,
nastupuje v priebehu 30 – 40 min; 3. hypertermická fáza – charakterizovaná aktívnou hyperémiou s
lokálnou vazodilatáciou, nastupuje v priebehu 60 – 80 min.
Indikácie – angína, fraryngitída, obklad na hrudník pri suchom dráţdivom kašli, obklady na kĺby pri
dlhotrvajúcich ,,reumatických“ ťaţkostiach, na zlepšenie cirkulácie, podkoţné hema-tómy (urýchľujú
ich vstrebávanie), na relaxáciu kostrového svalstva.
Priestov-Alexandrov-Vernerov-Morrisonov syndróm – Vernerov-Morrisonov syndróm.
priestor – l. spatium.
priestupnosť – l. permeabilitas.
priestupný – l. permeabilis.
prietoková cytometria – PC, metóda na analýzu fyz. (veľkosť, granularita) a biochem. Vlast-ností
buniek (obsah DNA, proteínov vrátane enzýmov), kt. sa pouţíva najmä vyšetrovanie leukocytov,
subpopulácií lymfocytov (Ly) a aktivácie imunokompetentných buniek. PC je zaloţená na
imunoflorescencii: suspenzia zmesi buniek s nadviazanou monoklonovou proti-látkou označenou
fluorochrómom a neznačených buniek sa dopravuje prúdom izoosmotic-kého rozt. cez tenkú
kapiláru do ohniska excitovaného svetla. Na bunky pritom pôsobia vysokofrekvenčné vibrácie
produkované piezoelekt. kryštalickým vibrátorom. Prúd buniek sa rozdelí na tisíce kvapiek (400
000/s), z kt. kaţdá obsahuje samostatnú bunku. Stĺpec buniek prechádza kolmo na laserový lúč.
Bunky označené fluorochrómom obsiahnuté v kvapke sa stávajú fluoreskujúcimi. Fluorescenciu
deteguje optický systém, kt. takto získaný signál trans-formuje na elekt. impulzy analyzované
počítačom. Na tej istej osi ako laseový lúč sa nachádza ďalší detektor, kt. meria disperziu buniek, kt.
je úmerná ich objemu. Tak sa uskutočňuje dvojrozmerná analýza bunkových populácií.
PC sa pouţíva na dg., dfdg. a sledovanie aktivity choroby a účinnosti th. prim. a sek. imunodeficiencií, autoimunitných a i. chorôb. Pri HIV sa napr. zisťuje pokles počtu pomocných T-Ly
(CD3+, CD4+), zvýšenú expresiu znaku CD38 na tlmivých T-Ly a zníţený výskyt receptorov pre IL-2
(CD25). Pri CMV sa pozoruje zvýšený počet podskupiny tlmivých T-Ly (CD3+CD8+), pokles
pomocných T-Ly, a tým zníţený pomer imunoregulačného indexu. Infekcia EBV sa môţe
komplikovať zhubným monoklonovým zvratom B-Ly. Pri CMV, EBV a HIV býáva zvýšený výskyt
aktivačného znaku CD38.
Pri dg. a monitorovaní imunodeficiencií sa vyšetrujú B-Ly (CD19), T-Ly ((CD3), pomocných (CD4) a
tlamivých Ly (CD8) a ich pomeru, NK-buniek (CD16+ 56) a niekt. aktivačných znakov na Ly
periférnej krvi (CD25, HLA-DR, CD23, CD38), ako aj monocyty, neutrofily (CD14, CD45).
U alergikov býva zníţený počtu T-Ly a imunoregulačný index. Pri atopických chorobách je nápadné
zvýšenie expresie znaku CD23 na B-lymfocytoch. Tieto nálezy korelujú s celkovým klin. obrazom a
dajú sa, podobne ako vyšetrenie IgE v sére, vyuţiť na skríning.
prietokový snímač – základná časť spirometra otvoreného systému, kt. pracuje na princípe tlakových
zmien, na vstupnej a výstupnej časti pneumatického odporu, prúdiaceho plynného média. Tlakové
rozdiely sú úmerné prúdovej rýchlosti prúdiaceho plynného média.

