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).
prietrž – [l. hernia] protrúzia slučky al. kolienka orgánu al. tkaniva cez abnormálny otvor.
Brušné prietrţe – herniae abdominales sú vydutiny brušnej dutiny vzniknuté protrúziou časti
brušných orgánov otvorom al. oslabeným miestom brušných stien, vystlaná pobrušnicou na povrch
tela al. bránicou smerom do hrudníka bez účasti brušnej steny, príp. do štrbín uloţených vnútri
peritoneálnej dutiny. Rozlišujú sa 3 skupiny brušných p.: 1. vonkajšie; 2. vnútorné; 3. hiátové.
■ Vonkajšie prietrže – herniae ventrales externae, sa vyskytujú najčastejšie (aţ v 5 % muţov, menej
často u ţien). Na ich vzniku sa zúčastňujú anat. variácie svalových a fasciových vrstiev brušnej
steny (štrbiny, otvory, plochy zníţenej pevnosti, najmä v oblasti lig. inguinale, pupkovej jazvy,
panvového dna a v linea alba), získané zoslabenia brušnej steny operačnými al. poúrazovými
jazvami, najmä pri komplikovanom, hojení operačných rán, zvýšený vnútrobrušný tlak pri ťaţkej
fyzickej práci, chron. kašli, sťaţenom močení, zápche al. zväčšení objemu vnútrobrušných orgánov
(gravidita, objemné nádory, ascites, obezita, hepatosplenomegália, megacolon ap.), ako aj zvýšený
miestny tlak na brušnú stenu preperitoneálnymi lipómami pupka al. linea alba.
Podľa vzniku sa p. delia na vrodené a získané. Pri vrodených p. ide aţ o úplný rozostup al. chýbanie
niekt. vrstiev brušnej steny. Keď chýba okrem iných vrstiev aj nástenné peritoneum, nejde o p., ale
prolaps brušnej steny. Získané p. vznikajú obyčajne pozvoľna a zjavujú sa najmä u muţov > 50-r.
Spočiatku nevyvolávajú väčšie ťaţkosti, neskôr sa môţu prejaviť tlakovými bolesťami pri náhlych
pohyboch, námahe a dlhšej chôdzi. Inokedy sa pacient sťaţuje na plynatosť a poruchy
vyprázdňovania. Nezriedka si ich pacient všimne aţ dlhšie po ich vzniku pri prudkom zvýšení
vnútrobrušného tlaku, keď sa prejavia vyklenutím na povrchu tela.
Objektívne sa zisťuje ohraničené vyklenovanie brušnej steny pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku v
stojacej polohe a pri kašli, prestupná bránka p. a vnikanie niekt. orgánu brušnej dutiny do p. Pri
malých p. je dôleţitým nálezom naráţanie vaku p. na prst zavedený do prietrţového kanála.
Stavba prietrže – p. sa skladá z bránky, vaku a obsahu p., príp. jej obalov.
■ Bránka – je otvor, ktorým sa vytláča vak s obsahom. Je to kruhovitá al. oválna, pri veľkých p.
nepravidelná štrbina vo svaloch a fasciách brušnej steny. Pri vonkajších p. bránku tvoria zloţky
brušnej steny (svaly, šľachy, ligamentá, aponeurózy), pri recidivujúcich p. väzivová jazva. Bránka
môţe byť jedna (unilokulárna p.), ak je v mieste prestupu p. brušná stena hrubá, môţu byť utvorené
2 bránky (bilokulárna p.) – vonkajšia, uloţená bliţšie k podkoţiu a vnú-torná, uloţená bliţšie k
peritoneálnej dutine. Sú spojené prietrţovým kanálom obyčajne v tva-re tunela. Pri recidivujúcich p.
a pri p. v jazve býva viac brániek (multilokulárna p.). Pri p. v slabom mieste brušných stien nie je
kanál utvorený.
■ Vak p. – je peritoneum pretlačené brušnou stenou. Spočiatku má p. tvar plytkého lievika, neskôr
sa prehlbuje vychlípeninou a jej vrchol sa vzďaľuje od peritoneálnej dutiny. Nadobúda tak tvar valca,
pri veľkých p. má vak viac vychlípenín. Niekedy sa na vaku dá rozlíšiť krčok, telo a fundus. Pri
skĺznutých p. tvorí vak z jednej strany peritoneum, z druhej strany retroperitoneálne uloţené orgány
brušnej dutiny (colon ascednes, colon sigmoideum, coecum, vesica urinaria). Ak je umiestený medzi
svalmi brušnej steny, nazýva sa intraparietálny, akonáhle sa vykleňuje do podkoţia, subkutánny.
Vak je pokrytý aj ďalšími, obvykle zosla-benými vrstvami svalov a fasciami brušných stien, kt. tvoria

prídavné obaly p. Vak p. môţe byť bez obsahu, kt. sa doň dostáva len pri zvýšení vnútrobrušného
tlaku, a po zníţení sa útroby vracajú spontánne al. po miernom zatlačení späť do peritoneálnej
dutiny (voľné, vpraviteľné p., p. liberae, reponibiles). Krčok vaku je najuţším miestom prietrţového
vaku. Zodpovedá miestu, kt. je obklopené prietrţovou bránkou.
■ Obsahom prietržového vaku – môţu byť všetky útroby peritoneálnej dutiny, kt. sú pohyblivé na
voľných závesoch: črevo, apendix, vajíčkovod, omentum ap. Pri Richterovej p. je obsahom len
nástenná časť čreva. Pri kĺzavých p. môţe byť s nástenným peritoneom vtiahnutý do prietrţového
vaku aj v blízkosti leţiaci čiastočne extraperitoneálne uloţený orgán, napr. močový mechúr, časť
céka al. sigmy.
Traumatizáciou obsahu vaku p., najmä ingvínovej bránke, môţu vznikať zrasty medzi násten-nou
pobrušnicou vaku p. a viscerálnou pobrušnicou orgánov uloţených v p. Týmito zrastami sa p. stáva
prirastená, nevpraviteľná do brušnej dutiny (hernia accreta, irreponibilis).
Pri prudkom zvýšení vnútrobrtušného tlaku sa môţu do vaku p. pri jeho roztiahnutí otvorenou
bránkou vtlačiť intraperitoneálne orgány tak prudko a v takom objeme, ţe pri poklese vnútrobrušného tlaku nemôţu uniknúť späť do brušnej dutiny.
Pruţnosťou bránky p. a sčasti reflektorickou kontrakciou brušných svalov nastane zovretie
a uzavretie obsahu vo vaku, stlačenie príslušných ciev a nervov, zásobujúcich zaškrtený orgán,
takţe vzniká edém, neskôr ischemická nekróza (zaškrtená h., hernia incarcerata). Klin. obraz
zodpovedá náhlej brušnej príhode, pri kt. pacient pociťuje náhle prudkú bolesť v p. a jej repozícia je
pre bolesť a zväčšený objem nemoţná. Ide o tzv. pruţné zaškrtenie. V ďalšom rozvoji vyvoláva
obraz náhlej črevnej nepriechodnosti so všetkými dôsledkami, ak sa inkarce-rácia včas neuvoľnila.
Pozvoľna môţe vzniknúť stav sterkorálneho zaškrtenia stagnáciou črevného obsahu v p. al. orálne
od nej, kt. naplní črevo tak, ţe obehové a tlakové zmeny sa vyvíjajú pomaly, ale majú podobné
následky ako pruţné zaškrtenie.
Dlhodobými poruchami lymfatického a krvného obehu v dutých orgánoch nachádzajúcich sa v
prietrţovom vaku, zápalom al. úrazovým mechanizmom môţu vznikať zrasty, kt. rozdelia prietrţový
vak na viac oddielov obsahujúcich transsudát, tzv. prietrţovú vodu.
Zápalom niekt. orgánu v p. sa môţe obsah p. infikovať a vznikne zápal v p., napr. apendicitída
(appendicitis herniaria). Tento zápal môţe pokračovať perforáciou s hnisavou fistulou medzi
prietrţovým vakom a povrchom tela, napr. v črevnej fistule al. naopak rozšírením zápalu p. do
peritoneálnej dutiny môţe vzniknúť hnisavá peritonitída. Zápaly v p. môţu prebiehať akút. al. chron.
Podľa umiestenia sa rozoznávajú tieto vonkajšie p.: 1. p. prednej brušnej steny; 2. panvová p.; 3. p.
zadnej brušnej steny.
■ Prietrže prednej brušnej steny – zahrňujú slabinové, stehnové, pupočné, p. bielej a polmesiacovitej čiary a p. v jazvách. Pre chirurgiu slabinových a stehnových p. sú dôleţité tieto anat.
štruktúry:

Lig. inguinale Pouparti – prebieha od spina iliaca anterior superior k tuberculum pubicom.
Predstavuje voľný okraj aponeurózy m. obliquus abdominis externus. Jeho mediálna časť
predchádza do úponu na tuberculum pubicum cez oblúčikovité lig. lacunare Gimbernati a nekonštantné lig. reflexum Collesi.
Canalis inguinalis – ohraničuje vpredu aponeuróza m. obliquus abdomninis externus, laterálne aj m.
obliquus abdominis internus, vzadu aponeuróza m. transversus abdominis aj s fasciou, hornú stenu
tvorí kombinácia obidvoch šikmých brušných svalov a ich aponeuróz, kým dolnú stenu kanála
podopiera lig. inguinale Pouparti.

Obr. 3. Normálny ingvínový kanál (vľavo) a slabinová
prietrţ. a – vasa epiploica inf. (plica umbilicalis lat.); b –
plica umbilicalis medialis (chorda a. umbilicalis); c – m.
rectus abdominis; d – plica umbilicalis mediana (chorda
urachi); e – peritoneum; f – fascia transversalis; g –
svalová vrstva; h – podkoţný tuk; i – koţa; k – tunica
dartos; l – fascia spermatica externa (cremasterica); m –
m. cremaster; n – fascia transversalis; o – processus
vaginalis

peritonei;

nadsemenník

p

–

ductus

deferens;

q

–

a semenník; r – lamina visceralis

(epiorchium); s – lamina parietalis (periorchium)

Anulus inguinalis internus (profundus seu peritonealis) je otvor vo fascia transversalis, povrchovejšie aj v m. transversus abdominis.
Anulus inguinalis externus (superficialis seu subcutaneus) vzniká rozštiepením vláken apo-neurózy
m. obliquus abdominis externus v jej mediálnej a dolnej časti nad tuberculum pubi-cum.
Fascia transversalis – je vrstva spojivového tkaniva, kt. zvnútra pokrýva svalstvo prednej brušnej
steny. V ingvínovej oblasti nadobúda pevnosť, čo môţe súvisieť so zrastením s apo-neurózou m.
transversus abdominis.
Funiculus spermaticus – utvára sa vo výške anulus inguinalis internus spojením priebehu ductus
deferens s a. spermatica a spermatickými ţilami (plexus papiliformis). Svalové vlákna, odpájajúce
sa od m. obliquus abdominis externus, utvárajú m. cremaster.
Canalis fermoralis – prebieha pod lig.
inguinale Pouparti, kt. tvorí jeho kraniálne
ohraničenie. Mediálne je to m. pectineus a
laterálne m. tensor fasciae latae. Vonkajší
anulus je vo fossa ovalis, kt. je krytá tenkou
fascia cribriformis.
Slabinové prietrţe – herniae inguinales, sú
častejšie u muţov ako ţien. Podľa vzťahu
k funi-culus spermaticus a epigastrickým
cievam sa slabinové prietrţe delia na
nepriame a priame.
■ Nepriame (šikmé) p. – (herniae indirectae,
herniae inguinales externae laterales) sú najčastejšie zo všetkých p. Prebiehajú cez ingvínový
kanál, vstupujú do neho cez anulus inguinalis internus laterálne od epigastrických ciev, prebiehajú
laterálne od funikulu a navonok vychádzajú cez anulus inguinalis externus. Ak sú veľké, môţu sa
šíriť do skróta (hernia scrotalis) al. lábií (hernia labialis).
■ Priame p. – (herniae inguinales externae mediales, directae) neprechádzajú cez preformovaný
kanál, bránka vstupu je v oslabenom mieste prednej brušnej steny, uloţenom mediálne od anulus
inguinalis internus (fovea medialis). Prebiehajú mediálne od epigastrických ciev a vychádzajú cez
anulus inguinalis externus. Nikdy sa nešíria do skróta.
Ich obsahom býva často močový mechúr (supravezikálne p., herniae supravesicalis), pričom
vyvolávajú často ťaţkosti pri močení. Supravezikálnu p. prvý opísal A. Cooper (1804). Vychádza cez
fossa supravesicalis, kaudálne ohraničenú močovým mechúrom a mediálne urachom. Laterálnu
hranicu tvorí lig. umbilicale s obliterovanými umbilikovými cievami. P. je zriedkavo prim., častejšie
vzniká ako komplikácia po operácii ingvínovej p. al. ako hernia in cicatrice po suprapubických
incíziách.
Priame p. sú vţdy získané, vyskytujú sa častejšie u muţov, najmä > 40-r., u detí sú úplnou
výnimkou.
Dg. – najčastejším anamnestickým údajom je vydutie, hrčka v ingvínovej oblasti, kt. sa zväčší pri
zvýšenom vnútrobrušnom tlaku, u malých detí pri plači. Nebýva bolestivá, ak sa dostavia bolesti, sú
takmer vţdy príznakom komplikácie, najmä inkarcerácie.
Pacient sa vyšetruje v stojacej i leţiacej polohe. Aspexiou sa zisťuje pomerne pravidelný, okrúhly
tvar p., pričom stehnová p. býva uloţená niţšie. Nepriama ingvínová h. má skôr vakovitý al.
valcovitý tvar, najmä ak sa šíri do skróta. Pri palpácii treba zhodnotiť bránku prietrţe, vak a obsah
vaku prietrţe. Pacient sa vyšetrí v pokoji a pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku, pri zakašľaní. V

sporných prípadoch pomôţe odlíšiť p. od hydrokély auskultačný nález pohybov čriev v p. a
transluminácia (presvietenie baterkou). Dôleţité je posúdiť reponovateľ-nosť p. Väčšina
nekomplikovaných p. sa reponuje spontánne, po uvoľnení brušného svalstva, najlepšie v leţiacej
polohe. Niekt. p. (akrétne, obrovské p.) sa nedajú reponovať vôbec. Od inkarcerácie sa tieto stavy
líšia nebolestivosťou. Inkarcerovaná p. sa nedá reponovať, je však bolestivá, a to tým viac, čím
dlhšie trvá inkarcerácia. Súčasne sa zisťujú príznaky nepriechod-nosti čriev (ileus). Pacientovi
neodchádzajú vetry (flatus), má kolikovité bolesti, kt.
interval sa skracuje, brucho je meteoristické, prítomná
je nauzea, al. vracanie. V pokročilom štádiu ilea majú
vývratky charakter stolice (,,miserere“). Aj keď sa vo
včasných štádiách inkarcerácie moţno pokúsiť o
manuálnu repozíciu, prítomnosť výraznejšie bolestivosti
je uţ dôvodom pre neodkladnú operáciu.
Dfdg. – treba odlíšiť zväčšenie lymfatických uzlín,
benígne nádory, varikózne ţily, prim. a metastazujúce
malígne nádory, abscesy a cysty v ingvínovej oblasti.
Skrotálne p. treba odlí-šiť od hydrokély, nádorov a
zápalov testis a epididymis. U chlapcov treba odlšiť p.
od nezostúpeného semenníka, uloţeného v ingvíne
(retentio testis inguinalis).

Obr. 6. Miešková prietrţ. 1 – často zachovaný processus vaginalis
peritonei; 2 – vrodená prietrţ; 3 – uzavretý processus vaginalis
peritonei (normálny). a – peritoneum; b – fascia transveralis; c –
ductus deferens; d – cavum scroti, priestor medzi viscerálnym a
parietálnym oddielom tunica vaginalis testis

Th. – je chir. Vyliečenie konzervatívnou metódou sa nedá predpokladať, môţe len zmierniť ťaţkosti
pacienta, príp. zabrániť komplikáciám. Manuálna repozícia (taxis) je vhodná len v skorých fázach
inkarcerácie, s tým, ţe je lepšie operovať elektívne ako urgentne. Repozícia sa nesmie robiť násilne,
aby sa nepoškodil inkarcerovaný obsahu vaku prietrţe; pri jej neúspechu treba pacienta neodkladne
operovať. ,,Repositio en bloc“ znamená odtrhnutie bránky prietrţe , ,,pseudorepositio“ stav, keď sa
celá inkarcerovaná prietrţ nereponuje úplne, len cez niekt. časti brušné steny. V obidvoch prípadoch
ostáva nezmenený škrtiaci prstenec v mieste bránky prietrţe. Nebezpečná je aj repozícia
nekrotického tkaniva al. Maydlovej retrográdnej inkarcerácie s perforáciou čreva. Udrţiavanie
reponovanej prietrţe redresnými metódami patrilo v minulosti k najčastejšie pouţívaným metódam,
v súčasnosti sa pouţívajú rôzne prietrţové pásy len výnimočne, a to len u pacientov s
kontraindikáciou na operáciu.
Pri operácii treba identifikovať a preparovať vak prietrţe aţ k bránke prietrţe, aby sa na minimum
zbíţilo riziko poranenia okolitých štruktúr (a. spermatica, ductus deferens, plexus pampiniformis, a.
et v. femoralis, n. femoralis). Potom treba revidovať vak prietrţe a ošetriť príp. patol. zmeny a

reponovať obsah vaku do brušnej dutiny, čo je predpokladom resekcie vaku s jeho vysokou
ligatúrou al. sutúrou peritonea. Plastika brušnej steny má zabrániť vzniku recidív v budúcnosti.
K operácii ingvínových prietrţí sa volí najčastejšie prístup spredu, tzv. ingvínový. Pri laparotómii z
iného dôvodu sa môţe ingvínová prietrţ operovať z tzv. vnútorného prístupu. Pri recidivujúcej al.
obojstrannej ingvínovej prietrţi sa môţe prietrţ preparovať preperitoneálnym prístupom, t. j. v
priestore medzi peritoneom a svalmi brušnej steny. Prvé správy o endo-skopických operáciách
ingvínových prietrţí sa zjavili r. 1990.
K plastikám, kt. spevňujú ingvínovú oblasť a zabraňujú vzniku recivíd patria: plastika podľa
Bassiniho (trojitá vrstva – fascia transversalis + m. transversus abdominis + aponeuróza m. obliquus
abdominis internus – k lig. inguinale Pouparti retrofunikulárne a sutúra aponeurózy m. obliquus
abdominis externus prefunikulárne), plastika podľa Girarda (m. obliquuus internus a jeho
aponeuróza k dolnému okraju lig. inguinale Pouparti prefunikulárne a stre-chovité prekrytie listov
rozpoltenej aponeurózy m. obliquus abdominis externus) a plastika podľa Shouldicea (1. a 2. vrstva:
strechovité prekrytie listov fascia transversalis retrofuniku-lárne, 3. a 4. vrstva: strechovité prekrytie
sutúry aponeurózy m. obliquus abdominis internus k lig. inguinale retrofunikulárne, 5. a 6. vrstva:
strechovité prekrytie listov aponeurózy m. obliquus abdominis externus prefunikulárne.
Po operácii sa v priaznivom prípade vstáva z postele do 24 h, úplná realimentácia a obnovenie
normálnej funkcie GIT nastáva v prvých 72 h., z nemocnice sa pacient prepúšťa 4. – 5. d a koţné
stehy sa vyberajú 7. – 9. d po operácii. Návrat k úplnej pohybovej aktivite vrátane aktívneho športu
nasleduje 10 – 12 týţd. po operácii.
Recidívy po prim. operáciách vznikajú najčastejšie do 1 – 2 r. a ich výskyt je 0,8 – 2 %; po
operáciách priamych ingvínových p. je ich asi 2-krát a po operácii inkarcerovaných p. 3-krát viac. Po
plastikách s polypropylénovou sieťkou sú recidívy zriedkavejšie. Mortalita operácií pri ingvínových p.
je 0,2 – 0,8 %. Vyššia je u starších osôb a pri inkarcerácii p. (3 – 5 %).
Zriekdkavými predoperačnými komplikáciami sú poranenia väčších ciev, nervov, prerušenie ductus
deferens, poranenia močového mechúra, tenkého a hrubého čreva a i. orgánov nachádzajúcich sa
vo vaku prietrţe.
Stehnové prietrţe – herniae femorales, p. do canalis femoralis. Sú zriedkavejšie ako slabinové
a vznikajú častejšie u ţien, najmä vyššie ho veku.
Dg. – femorálny kanál prechádza popod lig. inguinale, najčastejšie cez lacuna vasorum, mediálne
od fomerálnych ciev. Vonkajšia bránka je vo fossa ovalis na anteromediálnej strane stehna.
Stehnová p. nebýva veľká, javí sa ako guľovité zdurenie v stehnovej oblasti pod Poupartovým
väzom, kt. často pripomína zväčšenú lymfatickú uzlinu. Veľmi často sa zaškrcujú, pričom vzniká
bolestivý útvar uloţený v slabine; často uniká pozornosti. Asi 40 % sa ich manifestuje aţ
inkarceráciou.
Th. – je chir. Operácia sa vykonáva v lokálnej anestézii. Najčastejší je priamy prístup spredu
(krurálny prístup). Po vypreparovaní a odstránení vaku prietrţe sa pouţíva metóda podľa Fabrícia.
Stehy sa nakladajú medzi lig. pubicum superior Cooperi a lig. inguinale Pouparti. Na úzáver
femorálneho kanála a zúţenie mediálnej časti lacuna vasorum stačia 3 – 4 dobre umiestené stehy.
Osvedčuje sa aj plastová polypropylénová sieťka vo forme dáţnika, kt. sa vkladá do bránky prietrţe
a po odstránení vaku sa fixuje niekoľkými stehmi k okolitým štruktúram. Mortalita, morbidita a
pooperačný priebeh je rovnaký ako pri slabinovej p., recidívy sú však o niečo menej časté.
Pupkové prietrţe – herniae umbilicales, herniae funiculi, exomphalos, omfalokély, vznikajú
protrúziou časti čreva do pupka, cez defekt v brušnej stene, pričom vystúpené črevo prekrýva koţa
a podkoţné tkanivo; prejavujú sa vyklenutím pupočnej jazvy. Vyskytujú sa oveľa častejšie u ţien ako
u muţov, najmä starších a obéznych ţien.

Pomerne časté sú u detí, a to aj u novorodencov, u kt. sa zisťuje v oblasti pupka pologuľovitý útvar
rôznej veľkosti (muţskej pästi i väčší). Ich povrch tvorí priesvitná aţ priehľadná blana, cez kt. sú
viditeľné brušné úätroby. Pupočník prechádza do vrcholu vaku. Blana pokrývajúca p. zasychá,
stráca svoju pruţnosť, skoro nekrotizuje, praská. Nastáva eviscerácia a fatálna peritonitída. Niekedy
praská vak uţ pred pôrodom.
Častým obsahom pupočnej p. býva omentum al. slučky tenkého čreva, ak sú tieto útroby postihnuté
zápalom, ľahko vznikajú zrasty. Dfdg. treba odlíšiť hernia lineae albae. Častým nálezom je
peritoneálny lipóm.
Th. je neodkladná. Pri konzervatívnej th. sa natiera vak omfalokély vodným
bromochrómom, takţe sa utvorí krusta, kt. sa pomaly odlučuje, pod ňou sa
tvoria granulácie, kt. sa z okraja epitelizujú. Utvorí sa tak ventrálna p., kt. sa
asi v 1. r. ţivota chir. upraví. Operatívna th. je moţná dvojakým spôsobom:
1. jednoduchá operácia spočíva v zanorení p. a rekonštrukcii črevnej steny
vo všetkých vrstvách; 2. dvojdobová operácia zahrňuje prešitie len koţe cez
prietrţový vak a jeho operačnú úpravu vzniknutej ventrálnej p. asi po 1 r.
Prognóza je váţna; trvale sa zhojí len asi v 50 % prípadov.

Obr. 7. Vývoj epigastrickejprietrţe

Prietrţ bielej čiary – hernia lineae albae, hernia epigastrica, vzniká v otvore v linea alba v rôznej
veľkosti a vzdialenosti medzi proc. xiphoideus a pupkom. V linea alba je otvorček, cez kt. preniká
lalôčik preperitoneálneho tuku vyťahujúci niekedy aj peritoneum. Priebeh môţe byť asymptomatický,
môţe však vyvolať aj bolesti, niekedy aţ kolikovité (u detí). Th. je chir., prognóza je veľmi dobrá.
Veľmi zriedkavé sú p. polmesiacovitej čiary, hernia Spigelli, zriedkavá brušná prietrţ cez linea
semilunaris, kt. je uloţená pri vonkajšom okraji m. rectus abdominis, najčastejšie uprostred
vzdialenosti medzi pupkom a tuberculum pubicum. Je väčšinou malých rozmerov a vyvoláva dfdg.
ťaţkosti voči iným benígnym útvarom brušnej steny.
Prominenciu vystupujúcu ako črevo medzi sternom a pupkom môţe pri zvýšení vnútrobruš-ného
tlaku vyvolať rozostup priamych brušných svalov (diastasis mm. rectorum) s chýbaním svalového
krytu na aponeuróze medzi nimi. Ťaţkosti obyčajne nevyvoláva. Lieči sa telocvikom zameraným na
ochabnuté brušné svalstvo a brušnú fasciu. Operuje sa len výnimočne. Prognóza je veľmi dobrá.
Prietrţ v jazvách – hernia in cicatrice, nie sú väčšinou pravé p., pretoţe im chýba peritoneálny kryt.
Vznikajú najčastejšie v operačných jazvách al. defektoch po poraneniach.
Panvové prietrţe – herniae pelvicae sa delia na: a) obturátorové; b) gluteové; c) ischiadické; d)
perineálne.
■ Obturátorová prietrž – hernia obturatoria, p. prenikajúca obturátorovým kanálom medzi horným
okrajom membrana obturatoria a dolným okrajom lonovej kosti (štrbinou v m. obturatorius pozdĺţ
rovnomennej tepny a nervu). Dg. sa stanovuje obyčajne aţ pri operácii, lebo sa často zaškrcuje a
vyvoláva obraz štangulačného ileu.
■ Gluteová ptrietrž – hernia glutealis, je zriedkavá, môţe vyvolať obraz štrangulačného ileu, ťaţko
sa diagnostikuje.
■ Ischiadická prietrž – hernia ischiadica, prietrţ vychádzajúca z malej panvy cez foramen
ischiadicum majus al. minus. Podľa vzťahu k m. piriformis sa delia na p. supra- a infrapiriformis; je
zriedkavá a ťaţko sa diagnostikuje.

■ Perineálna prietrž – hernia perinealis, vzniká preniknutím Douglasovej peritoneálnej riasy
panvovým dnom mediálne al. laterálne; protrúzia brušných vnútorností do hrádze cez zoslabené
svalové snopce panvovej priehradky. Je zriedkavá.
Prietrţ zadnej brušnej steny – herniae ventrales posteriores sú veľmi zriedkavé. Patrí sem
lumbálna hernia (hernia lumbalis), prietrţ v bedrovej oblasti, kt. sa vykleňuje načastejšie medzi
chrbticovými svalmi pri hrebeni bedrovej kosti cez Lesgraftov priestor (Grynfellttov trojuholník) al.
trigonum lumbale (Petitov trojuholník).
Vnútorné prietrţe – herniae ventrales internae, sú veľmi zriedkavé Vznikajú vytláčaním pohyblivých orgánov brušnej dutiny do preformovaných vychlípenín peritonea, väčšinou abnormálnych
svojou polohou al. veľkosťou. Ich vznik umoţňujú aj abnormálne dlhé úpony čreva, Nikdy
neprenikajú na povrch brušnej steny. Niekt. z nich nevyvolávajú ťaţkosti, príp. ide len o
necharakteristické dyspeptické príznaky. Môţu sa však zaškrtiť, takţe sa dg. aţ na operač-nom
stole, keď sa operujú pod obrazom ileu.
Podľa lokalizácie prietrţovej bránky, kt. tvorí len peritoneum al. cievne stopky iných orgánov, sa
delia na paraduodenálne p., p. v oblasti duodenojejúnového prechodu, ileocekálne, parasigmoidové, p. omentovej burzy a i.
Th. je chir. s pokusom o rozšírenie prietrţovej bránky al. fixáciu vsunutého orgánu.
Bránicové prietrţe – herniae diaphragmaticae, vznikajú najčastejšie v obvyklých štrbinách bránice
al. vrodene v defektoch ľavej polovice bránice. V pravej
polovici bránice sú p. i defekty zriedkavé, vytláčaniu útrob
bráni pečeň. Spolupôsobia aj tu ako pri vonkajších p.
podporné činitele, ale dôleţitú úlohu má aj zníţený
vnútrohrudný tlak pri vdychu.

Obr. 8. Hiátová hernia. 1 – normálna situácia s ostrým
Hisovým uhlom; 2 – kĺzavá hiátová hernia, ostrý Hisov uzol sa
narovnal; 3 – paraezofágová hernia; 4 – zmiešaná hernia
(kĺzavá a parakardiálna hernia); 5 – ţalúdok kolaboval do
hrudníka (angl. upside-down stomach)

Podľa polohy sa bránicové p. delia na predné (prenikajú otvorom medzi sternálnymi a kostálnymi
snopcami bránice v tzv. foramen Larreyi) a laterálne (medzi kostálnymi a lumbálnymi snopcami
bránice v tzv. foramen Bochdaleki).
Od vonkajších h. sa líšia len svojou skrytou polohou, ich dg. je moţná rtg vyšetrením hrudníka s
pouţitím Valsalvovho manévra, príp. s kontrastnou náplňou čreva. Bývajú menších rozmerov a sú
zriedkavé. Th. je chir.
Hiátové prietrţe – herniae hiatus osesophagealis, majú vzťah k paţerákovému hiátu. Rozlišujú sa
kĺzavé hiátové p., paraezofágové a zmiešané bránicové p.
■ Kĺzavé (axiálne) hiátové prietrže – herniae axiales, vznikajú posunom kardioezofágového
prechodu smerom nahor pozdĺţ osi paţeráka a uvoľnením závesu paţeráka v tzv. frenoezofágovej
membráne, kt. sa posúva s paţerákom nahor. Tento posun má za následok poruchu zatváracej
funkcie kardioezofágového prechodu. Oplošťuje tzv. Hisov uhol medzi paţerákom a fundom
ţalúdka, kt. je normálne ostrý ~ 45°. Skracuje brušný paţerák, kt. je normálne dlhý ~ 4 cm

a vplyvom pozit. vnútrobrušného tlaku sa oplošťuje a
spoluuzatvára paţerák. Brušný paţerák sa dostáva do
oblasti nízkeho tlaku nad kardiu a negat.
vnútrohrudným tlakom pri vdychu môţe vyvolať reflux
ţalúdkovej šťavy do paţeráka. Mení sa aj funkcia
bránicových svalových okrajov, kt. obklopujú hiatus, kt.
sa rozširuje. Súhrnom týchto zmien vzniká sy.
kardioezofágovej nedostatočnosti (inkompetencie), kt.
dovoľuje reflux ţalúdkovej šťavy do paţeráka, vznik peptickej ezofagitídy, vredov a jazvovitej
premeny paţeráka.
Príznaky kĺzavej p. sú pyróza, ruminácia, tlak po jedení za sternom aţ pálivá bolesť, regurgitácia
ţalúdkovej šťavy do úst, najmä v leţiacej polohe al. pri predklone. Objektívne sa zisťuje v paţeráku
kyslá reakcia a pri rtg vyšetrení posun kardie orálnym smerom vrátane refluxu. Prietrţový vak je pri
kĺzavých p. utvorený len čiastočne na prednom obvode paţerákového hiátu a je prázdny.
Th. pri malých ťaţkostiach je diétna (príjem potravy po malých dávkach, nedráţdivá diéta), antacidá,
sekretolytiká, spazmolytiká, spánok so zvýšenou polohou hornej polovice tela. Pri dokázanom
refluxe a peptickej ezofagitíde al. jazvovitých stenózach a brachyezofágu je indikovaná chir. th.
brušnou al. hrudnou cestrou. Podstata operácie spočíva v rekonštrukcii Hisovho uhla a
abdominálneho paţeráka a zúţenia crura diaphragmatis s fundopexiou ţalúdka okolo paţeráka.
Bezprostredný výsledok operácie je veľmi dobrý, po dlhšom časovom odstupe vznikajú recidívy asi
v 10 % operovaných.
■ Paraezofágové prietrže – herniae paraoesophageales, vznikajú na vrodenom podklade u starších
osôb, keď sa veľká kurvatúra ţalúdka posúva vedľa paţeráka orálne a rotačným pohybom proti
smeru hodinových ručičiek do mediastína. Môţe nastať
aţ premiestenie veľkej časti ţalúdka do medzihrudia,
kým pylorus a kardia ostávajú v obvyklej polohe.
Nevyvoláva
reflux,
príznaky
zodpovedajú
mechanickému nahromadeniu obsahu v herniovanom
ţalúdku a sú to hltacie ťaţkosti, krvácanie, peptické
vredy aţ zaškrtenie ţalúdka, kt. vyvoláva obraz náhlej
brušnej príhody s vnútrohrudnými príznakmi. Operácia
spočíva v odstránení vaku p. a uvoľnení ţalúdku z
hrudníka, fixácie ţalúdka k bránici a paţeráku a zúţení
rozšíreného hiátu, najlepšie hrudnou cestou.
■ Kombináciou axiálnej a paraezofágovej p. sú zmiešané bránicové prietrže. Sú zriedkavé, môţu
vyvolávať rôzne srdcové, dychové a dyspnoické ťaţkosti vrátane refluxu.
Cez hiatus oesophagealis môţe pozdĺţ paţeráka prenikať aj tenké al. hrubé črevo, príp. slezina,
pričom často nastáva zaškrtenie obsahu týchto p. s nevyhnutnosťou bezodkladnej operácie.
Th. – je zásadne chir. Operácia sa má vykonať včas, prv neţ nastane zaškrtenie. Vyčkávať moţno
len u malých detí s pupkovou p. a skúsiť konzervatívnu th. prikladaním náplastí a rehabilitáciou
brušného svalstva. U dospelých výčkávanie s operáciou má vţdy za následok zväčšovanie p. a
narastanie ťaţkostí. Len ojedinele moţno u ľudí vyššieho veku al. zoslabených inou chorobou
aplikovať brušný pás al. prietrţový pásik.
Zaškrtené p. treba operovať bezodkladne ako náhlu brušnú príhodu. Výnimočne sa moţno v prvých
h, kým nehrozí nebezpečie nevratných zmien na zaškrtenom orgáne, pokúsiť o taxiu, t. j. vpravenie

brušných útrob z vaku p. do brušnej dutiny. Tento výkon má vykonať chirurg, kt. rozhoduje aj o príp.
revíziu brucha.
Pred operáciou treba pokiaľ moţno odstrániť vyvolávajúce činitele (kašeľ, dyzúriu, obezitu), pri
veľkých p. pripraviť dychovú rehabilitáciu na vysoký stav bránice, vyvolaný repozíciou značného
objemu obsahu h.
Chir. th. spočíva v preparácii vaku p., jeho otvorení, vpravení vysunutých útrob späť do bru-cha,
odstránení vaku a uzáveru krčka vaku stehom. Väzivovosvalovou plastikou sa spevňuje porušená
brušná stena. Veľké defekty v brušnej stene moţno nahradiť prenosom fascie al. koţe, cudzie a
umelé materiály sa neosvedčili. Operácie menších p. sú trvale úspešné, recidívy vznikajú ~ v 5 %
prípadov, pri väčších p. častejšie, najmä ak nemoţno odstrániť niekt. z vyvolávajúcich činiteľov.
Reoperácie majú vţdy horšie výhliadky na konečný priaznivý výsledok.
Th. je neodkladná. Pri konzervatívnej th. sa natiera vak omfalokély vodným bromochrómom, takţe
sa utvorí krusta, kt. sa pomaly odlučuje, pod ňou sa tvoria granulácie, kt. sa z okraja epitelizujú.
Utvorísa tak ventrálna p., kt. sa asi v 1. r. ţivota chir. upraví. Operatívna th. je moţná dvojakým
spôsobom: 1. jednoduchá operácia spočíva v zanorení p. a rekonštrukcii črevnej steny vo všetkých
vrstvách; 2. dvojdobová operácia zahrňuje prešitie len koţe cez vak p. a jeho operačnú úpravu
vzniknutej ventrálnej p. asi po 1 r. Prognóza je váţna; trvale sa zhojí len asi v 50 % prípadov.
Priame p. sú vţdy získané, vyskytujú sa častejšie u muţov, najmä > 40-r., u detí sú úplnou
výnimkou.
Dg. – najčastejším anamnestickým údajom je vydutie, hrčka v ingvínovej oblasti, kt. sa zväčší pri
zvýšenom vnútrobrušnom tlaku, u malých detí pri plači. Nebýva bolestivá, ak sa dostavia bolesti, sú
takmer vţdy príznakom komplikácie, najmä inkarcerácie.
Pacient sa vyšetruje v stojacej i leţiacej polohe. Aspexiou sa zisťuje pomerne pravidelný, okrúhly
tvar p., pričom stehnová p. býva uloţená niţšie. Nepriama ingvínová h. má skôr vakovitý al.
valcovitý tvar, najmä ak sa šíri do skróta. Pri palpácii treba zhodnotiť bránku p., vak a obsah vaku
prietrţe. Pacient sa vyšetrí v pokoji a pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku, pri zakašľaní. V sporných
prípadoch pomôţe odlíšiť p. od hydrokély auskultačný nález pohybov čriev v p. a transluminácia
(presvietenie baterkou). Dôleţité je posúdiť reponovateľ-nosť p. Väčšina nekomplikovaných p. sa
reponuje spontánne, po uvoľnení brušného svalstva, najlepšie v leţiacej polohe. Niekt. p. (akrétne,
obrovské p.) sa nedajú reponovať vôbec. Od inkarcerácie sa tieto stavy líšia nebolestivosťou.
Inkarecerovaná p. sa nedá reponovať, je však bolestivá, a to tým viac, čím dlhšie trvá inkarcerácia.
Súčasne sa zisťujú príznaky nepriechod-nosti čriev (ileus). Pacientovi neodchádzajú vetry (flatus),
má kolikovité bolesti, kt. interval sa skracuje, brucho je meteoristické, prítomná je nauzea, al.
vracanie. V pokročilom štádiu ilea majú vývratky charakter stolice (,,miserere“). Aj keď sa vo
včasných štádiách inkarcerácie moţno pokúsiť o manuálnu repozíciu, prítomnosť výraznejšie
bolestivosti je uţ dôvodom pre neodkladnú operáciu.
Dfdg. – treba odlíšiť zväčšenie lymfatických uzlín, benígne nádory, varikózne ţily, prim.
a metastazujúce malígne nádory, abscesy a cysty v ingvínovej oblasti. Skrotálne p. treba odlíšiť od
hydrokély, nádorov a zápalov testis a epididymis. U chlapcov treba odlšiť p. od nezostúpeného
semenníka, uloţeného v ingvíne (retentio testis inguinalis).
Th. – je chir. Vyliečenie konzervatívnou metódou sa nedá predpokladať, môţe len zmierniť ťaţkosti
pacienta, príp. zabrániť komplikáciám. Manuálna repozícia (taxis) je vhodná len v skorých fázach
inkarcerácie, s tým, ţe je lepšie operovať elektívne ako urgentne. Repozícia sa nesmie robiť násilne,
aby sa nepoškodil inkarcerovaný obsahu vaku p.; pri jej neúspechu treba pacienta neodkladne
operovať. ,,Repositio en bloc“ znamená odtrhnutie bránky prietrţe, ,,pseudorepositio“ stav, keď sa
celá inkarcerovaná p. nereponuje úplne, len cez niekt. časti brušné steny. V obidvoch prípadoch

ostáva nezmenený škrtiaci prstenec v mieste bránky prietrţe. Nebezpečná je aj repozícia
nekrotického tkaniva al. Maydlovej retrográdnej inkarcerácie s perforáciou čreva. Udrţiavanie
reponovanej prietrţe redresnými metódami patrilo v minulosti k najčastejšie pouţívaným metódam,
v súčasnosti sa pouţívajú rôzne prietrţové pásy len výnimočne, a to len u pacientov s
kontrainidkáciou na operáciu.
Pri operácii treba identifikovať a preparovať vak p. aţ k bránke p., aby sa na minimum zbíţilo riziko
poranenia okolitých štruktúr (a. spermatica, ductus
deferens, plexus pampiniformis, a. et v. femoralis, n.
femoralis). Potom treba revidovať vak p. a ošetriť príp.
patol. zmeny a repo-novať obsah vaku do brušnej dutiny,
čo je predpokladom resekcie vaku s jeho vysokou
ligatúrou al. sutúrou peritonea. Plastika brušnej steny má
zabrániť vzniku recidív.
Obr. 11. Operácia prietrţe podľa Fabricia

K operácii ingvínových p. sa volí najčastejšie prístup spredu, tzv. ingvínový. Pri laparotómii z iného
dôvodu sa môţe ingvínová p. operovať z tzv. vnútorného prístupu. Pri recidivujúcej al. obojstrannej
ingvínovej p. sa môţe p. preparovať preperitoneálnym prístupom, t. j. v pries-tore medzi peritoneom
a svalmi brušnej steny. Prvé správy o endoskopických operáciách ingvínových p. sa zjavili r. 1990.
K plastikám, kt. spevňujú ingvínovú oblasť a zabraňujú vzniku recidív patria: plastika podľa
Bassiniho (trojitá vrstva – fascia transversalis + m. transversus abdominis + aponeuróza m. obliquus
abdominis internus – k lig. inguinale Pouparti retrofunikulárne a sutúra aponeurózy m. obliľuus
abdominis externus prefunikulárne), plastika podľa Girarda (m. obliquuus internus a jeho
aponeuróza k dolnému okraju lig. inguinale Pouparti prefunikulárne a stre- chovité prekrytie listov
rozpoltenej aponeurózy m. obliquus abdominis externus) a plastika podľa Shouldicea (1. a 2. vrstva:
strechovité prekrytie listov fascia transversalis retrofuniku-lárne, 3. a 4. vrstva: strechovité prekrytie
sutúry aponeurózy m. obliquus abdominis internus k lig.
inguinale retrofunikulárne, 5. a 6. vrstva: strechovité prekrytie
listov aponeurózy m. obliquus abdominis externus
prefunikulárne.

Obr. 12. Plastika umbilikálnej prietrţe podľa Maya

Prietrţ mozgu – herniae cerebri, klin. sa prejavujú najmä bolesťami hlavy, vracaním bez nauzey, apatiou, ospalosťou, očnými príznakmi (kongescia papily s rozšírenou slepou škvrnou, diplopiou na
základe parézy n. abducens), Jacksonovými záchvatmi, motorickými a senzitívnymi výpadmi, príp.
príznakmi herniácie (→intrakraniálna hypertenzia).
■ Horná herniácia – herniácia časti temporálneho laloka vo výreze tentória, kt. má fázový priebeh;
najprv sa dostaví mióza z podráţdenia, neskôr (spočiatku jednostranná) mydriáza s chýbajúcou
fotoreakciou (vnútorná paréza n. III), okulomotorické poruchy aţ kompletná oftalmoplégia (bulbus je
stočený navonok a nadol), ochrnutie končatín spočiatku ipsilaterálne (zaškrtenie kontralaterálneho
crus cerebri), potom obojstranné.
■ Stredná herniácia – herniácia mezencefala s poruchou vedomia aţ kómou, motorickým nepokojom,
zvýšeným tonusom svalstva (dolné končatiny sú extendované, horné flektované) aţ decerebračné
kŕče. Nález na zreniciach v závislosti od postihnutej oblasti kolíše. Prítomné sú vegetatívne príznaky z
,,vegetatívnej dezinhibície“ (tachykardia, hypertenzia, poruchy dýchania).

■ Dolná herniácia – ,,zostupná“ herniácia vo foramen occipitale magnum, sy. bulbárneho mozgu sa
prejaví stratou svalového tonusu, areflexiou, širokými nereagujúcimi zrenicami s príznakmi výpadu
vegetatívnych centier z ,,vegetatívnej depresie“ (bradykardia, hypotenzia, hypertermia, ochrnutie
dýchania). Následkom herniácie vzniká →apalický syndróm (coma vigile, coma prolongé);
→syndrómy.
Dg. sa potvrdzuje vyšetrením očného pozadia, rtg. lebky a CT s príp. kontrastom.
Th. – dôleţitá je kauzálna th. Pri akút. edéme mozgu sa na jednotke intenzívnej starostlivosti
podáva 40 – 100 mg dexametazónu (1 mg/kg) so zniţovaním dávky v priebehu 10 – 20 d, príp.
furosemid 40 mg i. v. a manitol 20 % 250 ml i. v. v priebehu 15 min za prísnej kontroly diurézy
(močový katéter); pri hodnotách pCO2 > 5,5 kPa umelá ventilácia, potom za kontroly hyperventilácie
zniţovať pCO2 na asi 4,0 kPa.
Pri subakút. edéme mozgu (nádor, absces ap.) sa dexametazón (iniciálne 20 – 50 mg, potom 12 aţ
24 mg/d počas 2 týţd., udrţovacia dávka je 2 – 8 mg/d). Pri →hydrocefale sa vykonáva likvorová
drenáţ.
prietržník holý →Herniaria glabra.
prifíniumbromid – syn. pyrodiféniumbromid; 3-(difenylmetylén)-1,1-dietyl-2-metlpyrolidíniumbromid,
®
®
C22H28BrN, Mr 386,39; antispazmodikum (Padrin , Riabal ).
Pirifíniumbromid

®

Prilagin (Gambar) – antimykotikum; mikonazol.
prilbica modrá →Aconitum napellus.
prilokaín – syn. propitokaín; N-(2-metylfenyl)-2-(propylamino)-propánamid, C13H20N2O, Mr 220,31;
®
®
lokáne anestetikum (hydrochlorid C13H21ClN2O – Citanest , Xylonest ).
Prilokaín

®

Prilon (Cassenne) – bronchodilatans; oxitrópiumbromid.
®

Prilosec – omeprazol.
prim. – skr. primárny.
®

Primabalt RP – hemopoetický vitamín; hydroxykobalamín.
®

Primacaine Hydrochloride – lokálne anestetikum; metabutoxykaínhydrochlorid.
®

Primalcone – antikonvulzívum; primidón.
®

Primacor (Sterling) – kardiotonikum; milrinón.
4

primachín – primaquinum, N -(6-metoxy-8-chinolinyl)-1,4-penmtandiamín, C15H21N3O, Mr 259,34;
®
derivát 8-aminochinolínu; antimalarikum (SN 13272 ). Po podaní p. o. sa p.
rýchlo vstrebáva, max. koncentráciu v plazme dosahuje zo 1 – 3 h, biol. t0,5 je 5
h. Pôsobí na intrahepatálne formy terciány.
Primachín

Indikácie – štandardná th. chlorochínom na zamedzenie recidív (relapsov) terciány; má aj
gametocídny účinok. Pouţíva sa aj v th. pneumocystózy.
Kontraindikácie – nemá sa podávať pacientom s deficitom glukóza-6-fosfátdehydrogenázou (G6PD).
Nežiaduce účinky – ťaţkosti zo strany GIT, nechuť do jedenia, nazea, bolesti v bruchu, methemoglobinémia, hemoglobinúria, agranulocytóza, granulocytopénia, leukopénia, u pacientov s
deficitom G-6-PD sa môţe zjaviť akút. hemolytická anémia.
Dávkovanie – podáva sa pri terciáne a malárii ovale dospelým 15 mg/d al. 0,25 mg/kg/d počas 14 d,
v prípade deficitu G-6-PD 0,75 mg/kg/d raz/týţd. počas 8 týţd; deťom > 1-r. sa podáva 0,25 mg/kg/d
počas 14 d.
®

Prípravok – Primaquin .
®

Primal – chemoterapeutické antibiotikum; →ambrazón.
®

Primalan (Pharmuka) – antihistaminikum; →mechitazín.
®

Primamet inj. a tbl. (Lek) – Cimetidinum 100 mg v 1 ml inj. rozt., resp. 200 mg v 1 tbl.; antagonista
H2-receptorov, antiulcerózum; →cimetidín.
®

Primamycin – antimykotikum; hamycín.
®

Primantron – gonadotropný hormón; PSMG.
primaperón – 1-(4-fluórfenyl)-4-(1-piperidinyl)-1-butanón, C15H20FNO, Mr 249,34; antihypertenzívum
(hydrochlorid C15H21ClFNO – je hlavnou zloţkou prípravku
®
Diviator ).
Primaperón

primár – [primarius] skr. prim., vedúci lekár, prednosta odborného oddelenia zdrav. zariadenia,
zodpovedný za jeho chod a pokytovanú starostlivosť. Pokladá sa v med. za druh titulu.
Predpokladom jeho ustanovenia je vyšší stupeň kvalifikácie.
primarius, i, m. – [l.] →primár.
primarius, a, um – [l. primus prvý] primárny, prvenstvo.
primárny – [primarius] skr. prim., predný, prvotný, pôvodný; predchádzajúci ďalšiemu, t. j.
sekundárnemu.
Primárna biliárna cirhóza – skr. PBC; →cirhóza.
Primárna dysmenorea →dysmenorea.
Primárna choroba – choroba bez známej etiológie. Napr. esenciálna hypertenzia na rozdiel od
sekundárnej (druhotnej) hypertenzie, kt. môţe byť dôsledkom choroby obličiek, nadobličiek ap. Prim.
choroba štítnej ţľazy je vyvolaná poruchou tejto ţľazy, na rozdiel od sekundárnej poruchy, vyvolanej
choroba nadradenej ţľazy (obyčajne hypofýzy).
Primárna štruktúra →proteíny.
Primárne pohlavné znaky – zákl. telesné znaky charakteruizujúce od narodenia jednotlivé
pohlavia; najmä pohlavné ústroje (genitálie); por. sekundárne pohlavné znaky.
Primárne ţiarenie – ţiarenie gvysielané priamo zdrojom (röntgentkou so spojitým spektrom,
rádioaktívnmym, prvkom s diskrétnymi hodnotami energií), podľa tvrdje al. mäkkej energie.

Primárny afekt – skr. PA, primárna lézia, prvá lokálna manifestácia infekcie (napr. tbc), v uţšom
zmysle pri syfilise (syúphilis primaria); spolu so zdurenou lymfatickou uzlinou tvorí prim. komplex.
Primárny amín – zlúč. všeobecného vzorca R–NH2.
Primárna článok – elektrochemický zdroj jednosmerného prúdu (zjadnodušene „batéria“).
Primárny folikul – 1. gyn. →folikul; 2. imunol. folliculi lymphatici, napr. v lymfatických uzlinách a
slezine.
Primárny komplex – primárny afekt so zdurenou lymfatickou uzlinou pri syfilise.
Primárny moč – nezahustený filtrát plazmy utvorený v obličkových glomeruloch, kt. má zloţenie
podobné plazme zbavenej bielkovín.
Primates – primáty. Najdokonalejšie ţivočíchy ţijúce obyčajne na stromoch. Majú pomerne veľkú
mozgovú dutinu, len u poloopíc nie je mozog zvrásnený. Na prstoch majú nechty, zriedkavejšie
pazúriky. Ţivia sa bylinnou stravou, len niekt. sú všeţravé. Palec na predných i zadných končatinách
sa môţe obrátiť proti ostatným prstom. Ţijú v tropických oblastiach. Delia sa na dva podrady:
poloopice (Prosimiae) a opice (Anthropoidae).
®

Primatol (Ciba-Geigy) – neselektívne herbícídum; prometón.
®

Primatol A (Geigy) – selektívne herbicídum; atrazín.
®

Primatol S (Geigy) – herbicídum; simazín.
primatus, us, m. – [l. primus prvý] 1. primát, prvenstvo, prvé miesto; 2. primáty, rad cicav-cov.
primaverín – syn. pramiverín.
®

Primaxin (Merck & Co.) – antibiotikum; kombinácia cilastatínu s imipenemom.
primáza – DNA.-primáza, RNA-polmeráza riadená DNA, enzým syntetizujúci RNP-primár al.
oligonukleotid potrebný na iniciáciu syntézy DNA pri replikácii.
®

Primbactam (Menarini) – antibiotikum; aztreonam.
®

Primene – infúzny rozt. aminokyselín.
primér – [angl. učebnica, rozbuška] 1. látka, kt. uľahčuje účinok inej látky. V gen. je to krátky úsek DNA
al. RNA komplementárnej špecifickej sekvencii DNA (oligonukleotid); pôsobí ako iniciačný bod, z kt.
prebieha začiatok syntézy DNA a replikácia účinkom DNA-polymerázy. DNA-polymerázy sú
schopné spojiť dva molekuly nového reťazca DNA, replikáciu preto začína enzýmy DNA-primáza
syntézou krátkeho komplementárneho reťazca RNA (niekoľko aţ asi 12 mukleotidov), kt. je potom
DNA-polymeráza
schopná
predlţovať.
Neskôr
sa
ribonukleotidy
v p.
nahradzujú
deoxyribonukleotidmi. P. má význam pri PCR pri začiatku syntézy nových reťazcov al. pri reverznej
transkripcii; 2. v biochémii sa tak nazýva funkcia glykogenínu, enzýmu potrebného na iniciáciu syntézy
glykogénu; por nukleácia.
®

Primeral (Master) – antiflogistikum; naproxén.
primeveróza

– 6-O-a-D-xylopyranozyl-D-glukóza, C11H20O10, Mr 312,27; disacharid získaný
enzýmovou hydrolýzou gaulterínu (monotropitozidu), primeverínu,
ramnikozidu a i. glykozidov. Redukuje Fehlingovo činidlo.
Primeveróza

®

Primicid (ICI) – insekticídum; pirimifos-etyl.

primidón →Primidonum, ČSL 4.
Primidonum – skr. Primidon., ČSL 4, primidón, 5-etyl-5-fenyl-4,6-perhydropyrimidíndión; 5etyldihydro-5-fenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidindión,
C12H14N2O2,
Mr
218,25;
antikonvulzívum, štruktúrou i spektrom účinku sa podobá barbiturátom. Je to biely
kryštalický prášok, bez zápachu. Je veľmi ťaţko rozp. vo vode, ťaţko rozp. v 95 %
liehu a prakticky nerozp. v chloroforme.
Primidonum

Dôkaz
a) Teplota topenia: 279 – 284 °C.
b) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (0,40 g/l), meranej v 10-mm vrstve proti 95
% liehu, vykazuje v UV časti maximá pri 252 ± 1, 257 ± 1 a 265 ± 1 nm; minimá pri 255 ± 1 a 263 ±
1 nm. Rozpúšťanie látky sa uľahčí zahriatím na 70 °C.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 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 0,01091 g C12H14N2O3.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
Biotransformuje sa prevaţne na fenobarbital. Okrem fenobarbitalu sa uplatňuje antikonvulzív-ny
účinok ďalšieho metabolitu fenyletylmalonidu (PEMA). Primidón je vhodnejší na th. sek.
generalizovaných epilepsií, moţno ho podávať aj pri parciálnych komplexných (psychomoto-rických)
záchvatoch. Osvedčuje sa pri ťaţkých kraniocerebrálnych poraneniach v rámci prevencie
posttraumatickej epilepsie.
Indikácie – generalizované tonicko-klonické záchvaty (grand mal), myoklonické záchvaty (najmä
viazané na prebudenie, juvenilné impulzívne záchvaty), parciálne komplexné záchvaty
prechádzajúce do generalizovaných, individuálne parciálne záchvaty s jednoduchou symptomatológiou (motorické i senzozické); esenciálny tras.
Kontraindikácie – porfýrie, alergia na barbituráty al. primidón.
Nežiaduce účinky – časté na začiatku th. v závislosti od dávky, najmä ospalosť, ataxia, závra-ty,
nystagmus, poruchy zraku, ojedinele exantémy, poruchy krvotvorby.
Interakcie – zniţuje účinok perorálnych antikoagulancií, cimetidínu, doxyckylínu, fenotiazí-nov,
chinidínu, lexotyroxínu, meprobamatu a tricyklických antidepresív; zvyšuje účinok cyklofiosfamidu,
chloralhydrátu, merkaptopurínu, metotrexátu, petidínu; jeho účinok zniţujú antacidá, zvyšuje
valproát, inhibítory MAO a perorálne antidiabetiká.
Dávkovanie – 125 mg večer a postupné zvyšovanie dávky po 125 mg kaţdý 3. d aţ do priemernej
dávky 10 – 20 mg/kg/d v 2 čiastkových dávkach, s max. dávky večer al. na noc; deťom < 12-r. sa
podáva spočiatku 5 mg/kg/d, postupne sa zvyšuje aţ do priemernej dávky 20 mg/kg/d, dojčatám sa
podáva v čiastkových dávkach, najlepšie vo forme suspenzie.
®

®

®

®

®

®

Prípravky – Lepsiral tbl., Liskantin tbl., Majsolin tbl. Mylepsin , Mysoline tbl., Mysoline susp.,
®
®
®
®
Primaclone , Primoline , Resimatil , Sertan .
primi/o- – prvá časť zloţených slov z l. primus prvý.
primigravida, ae, f. – [primi- + l. gravida ťarchavá] ţena prvýkrát ťarchavá.

primipara, ae, f. (femina) – [primi- + l. parere rodiť] prvorodička.
primiparitas, atis, f. – [primi- + l. parere rodiť] primiparita, prvorodnosť.
primitívny – [primitivus] jednoduchý, nerozvitý, nepokročilý, zaostalý. Primitívna reakcia –
Kretschmerov výraz pre nadmerné afektívne jednoduché reakcie, napr. záchvat zúrivosti; por.
emocionálny stupor, raptus.
primitivus, a, um – [l. primus prvý] primitívny.
®

®

Primobolan-Depot a Primobolan Tablets (Schering AG) – anabolikum; metenolón.
primocarcinum – primokarcín.
®

Primocort – mineralokortikoid; →deoxykortikosterónacetát.
®

Primofax (Rhône-Poulenc) – antibiotikum; →noziheptid.
®

Primofol – estrogén; →estradiol.
primogenitus, a, um – [primo- + l. gignere rodiť] prvorodený, najstarší.
®

Primogonyl – gonadotropín; →HCG.
®

®

Primogyn B, C a Primogyn M – estrogén; →etinylestradiol.
®

Primogyn I – estrogén; →estradiolbenzoát.
primoinfarctus, us, m. – [primo- + l. infarctus infarkt] primoinfarkt, prvýkrát vzniknutý infarkt.
primoinfectio, onis, f. – [primo- + l. infectio nákaza] primoinfekcia, prvá nákaza, prvé stretnutie
organizmu s nákazou.
primokarcín – 5-(acetylamino)-4-oxo-5-hexénamid, C8H12N2O3, Mr 184,19; antineoplasti-kum
produkované aktinomycétou Nocardia fukaya, izolované zo Streptomyces diastatochro-mogens var.
luteus.
®

Primoline (Darby) – anbtikonvulzívum; primidón.
®

Primolut (Schering AG) – prostestín; progesterón.
®

Primolut C (Schering AG) – progestín; etisterón.
®

®

Primolut N a Primolut Nor (Schering) – progestín; noeretindrón.
®

®

Primolut-Nor-5 a Primolut-Nor 10 tbl. (Schering) – Norethisteroni acetas 5 a 10 mg v 1 tbl.;
progestín; →noretindrón. P. je progestín radu estránov (13-metylgonánov), kt. sú deriváty
etinyltestosterónu (etiserónu); má parciálnu aktivitu androgénov a nezanedbateľný estrogénny
účinok. V endometriu je relat. afinita v porovnaní s progestrónom 1,5-krát vyššia. Po podaní p. o. sa
odštepuje acetát. Asi 90 % n. sa viaţe na globulín viaţuci steroidy, plazmatická koncentrácia vrcholí
~ 2 h po podaní. Biol. dostupnosť je 55 – 77 %, t0,5 a je ~ 2,5 h, b ~ 8 h . Aţ 1/4 sa podanej dávky
akumuluje v tukovom tkanive.
Indikácie – dysfunkčné krvácanie z maternice, substitúcia endogénneho progesterónu pri swek.
amenorei a pozit. progesterónovom teste (pri negat. teste spolu s cyklickou aplikáciou estrogénov
p.o.); plánované krátkodobé odsunutie termínu menštruácie; dlhodobá blokáda cyklu po
endometrióze; vegetatívny postemenopauzový sy., príp. prevencia a th. osteoporózy.
®

Primonabol – anabolikum; metenolón.
primooperatio, onis, f. – [l. primo- + l. operatio operácia] prvá operácia. Niekedy v zmysle operácie,
kt. rieši (čiastočne) určitý chorobný stav, na kt. po istom čase nadväzuje ďalšia operácia; por.
reoperácia.

primordialis, e – [l. primordium prvopočiatok] primordiálnu, prvopočiatočný, pôvodný.
primordium – skupina meristematických buniek v rastlinnom pletive, kt. tvorí základ pre vznik nových
orgánov (pupeňov, výhonkov ap.).
®

Primosiston (Schering) – progestogén; noretindrón.
®

Primotest – androgén; testosterón.
®

Primoteston (Schering) – androgén; testosterónenantát.
®

Primotren inj., susp. a tbl. (Lek) – inj.: Trimethoprimum 80 mg + Sulfamethoxazolum 400 mg v 5 ml
inj. rozt., susp.: Trimethoprimum 800 mg + Sulfamethoxazolum 4 g v 100 ml susp.; tbl.:
Trimethoprimum 20 mg + Sulfamethoxazolum 100 mg v 1 tbl.; antimikróbiové chemoterapeutikum;
®
→Biseptol .
primovaný – [angl. prime uviesť do chodu] predaktivovaný (stav bunky, napr makrofágu).
primozóm – [l. primus prvý + g. soma telo] komplex proteínov pri prokaryntoch, kt. na reťazci DNA
syntetizuje primér RNA na syntézu Okazakiho fragmentov. Skladá sa v najjednoduchšom prípade
(E. coli) z DNA-helikázy a DNA-primázy.
®

Primperan tbl. (Berk; Delagrange) – Metoclopramidi chloridum 10 mg v 1 tbl.; prokineti-kum,
antiemetikum; metoklopramid.
Primulaceae – prvosienkovité. Čeľaď dvojklíčnolistových rastlín, bylín s nedelenými, zried-kavejšie
perovito delenými, striedavými, zriedka protistojnými listami al. s listami v listovej ruţici. Pravidelné a
obojpohlavné kvety sú päťpočetné. Plodom je tobolka. Rastú v sev. miernom pásme (28 rodov,
8800 druhov). Početné sú druhy rodu provosienka (Primula; →Primula veris). Pôvodný a zriedkavý
je u nás cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense); pestuje sa cyklámen perský (Cyclamen
persicum). Obyčajné sú druhy rodu čerkáč (Lysimachia), v horských polohách rastú druhy rodu
soldanelka (Soldanella).
primulaverín – C20H28O13, – Mr 476,42, látka izolovaná z druhov čeľade Primulaceae.
Primula veris L. (Primulaceae) – prvosienka jarná (čes. prvosenka jarní). Droga – Flos primulae (syn.
Flos primularum, Flos primulae cum calyce, Flos primulae suine calyce), Radix
primulae (syn. Radix primularum). Rovnocenné drogy poskytuje prvosienka
vyššia (Primula elatior L. Hill.. Droga obsahuje triterpénové saponíny v kvete ~ 2
%. v koreni do 10 %. Aglykón sa skladá z primulagenínu A a B a kys. Dglukurónovej. Kys. triterpénová sa vyskytuje v P. veris, kys. elatiorováv P. elatior.
Z glykoxidov je tu primverozid (s aglykónom metylesterom kys. pmetoxysalicylovej a sacharidom primverózou), primverín a primulaverín. Okrem
toho sa tu nachádza do 0,16 % silice (má aj metylové estery, salicylan metylu,
peonol), sacharidy sedoheptulóza a manoheptulóza, flavonoidy, kys. askorbová
a kys. kremi-čitá.
Primula veris

Vlastnosti – expektorans, sekretolytikum. Saponíny zrieďujú hlien v dý- chacích cestách a pô-sobia
protizápalovo. Preto sa droga pouţíva pri zápaloch dýchacíh ciest so suchým, dráţdi-vým kašľom.
Mierne diuretické účinky majú flavonoidy.
Droga kvetu sa pouţíva v dávke 1 g, na prípravu záparu 1 lyţica drogy na šálku vody; uţíva sa v
dávke 2 šálky/d. Decoctum Floris primulae (1/2 lyţice na poháre vody) sa uţíva po 1/3 pohára 3krát/d po jedení. Droga koreňa sa uţíva v dávke 0,5 g pro dosi. Na prípravu záparu sa ordinuje 1/2
kávovej lyţičky koreňa na šálku vody; pije sa v dávke 2 – 3 šálky/d po dúškoch. Dectoctum Radicis
primulae sa pripravuje zo 6 g koreňa ma 200 ml vody a uţíva po 1 lyţici kaţdé 3 h. Tct. primulae sa

pouţíva v dávke 2,5 g. Na zvýraznenie expektoračných účinkov sa droga kombinuje s Folium
malvae, Radix liquiritiae, Radix althaeae, Herba thymi, Fructus anisi. Náhradná droga je Radix
senegae. Toxicky pôsobia len niekoľkonásobné dávky; prejavuje sa vracaním a neskôr hnačkou.
®

®

Odvodené prípravky – z kvetu: Species pectorales Planta ; z koreňa Tct. primulae, Solutan ,
®
®
Tussilen , Pleumolysin past.
primulidín – syn. malvidínchlorid.
primulín – 3-galaktozid hemihendekahydrát malvidínchloridu.
primum – [l.] najprv, predovšetkým.
Primum nil (non) nocere – predovšetkým neškodiť (zásada činnosti lekára).
®

Primun (Inca) – hypnotikum; flunitrazepam.
primus, a, um – [l.] prvý, najbliţší, nejprednejší.
primycín – komplex makrolidových antibiotík, produkovaných aktinomycétami, kt. sa nachádzajú v
GIT molí Galeria melonela. Z vyše 20 zloţiek
tvorí 9 hlavných zloţiek v 3 skupinách
označených A, B a C 90 % celkového
materiálu. Izolovali sa z kultúry Streptomyces
primycini. Pouţíva sa ako dermatologikum pri
bolestivých mechanických a termických
koţných léziách, poleptaniach kys. a zásadami,
trofických koţných vredoch infikovaných
®
mikróbmi citlivými na p. (sulfát Ebrimycin gel).
Primycín A1
®

Prinadol (SK & F) – narkotické analgetikum; fenozocín.
®

Prinalgin (Berk) – analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum; alklofenak.
Princeovo akomodačné pravítko – pravítko určené na zisťovanie akomodačnej šírky a orientačné
stanovenie porúch zrakovej ostrosti; →vízus. Akomodačnú šírku pomocou tohto pravítka moţno
určiť priamo len pri emetropii, myopii a korigovanej hyperopii. Akomodačné pravítko je dlhé 550 mm
a má 3 stupnice. Veková stupnica slúţi na posúdenie, či je zmeraná poloha blízkeho bodu
normálna, t. j. či zodpovedá veku vyšetrovaného al. svedčí o skrytej refrakčnej chybe. Hodnoty
vzdialenosti blízkeho bodu namerané pri hyperopii sú väčšie (t. j. zodpovedá im menšia vergencia),
pri myopii je to naopak. Získaný údaj je však len orientačný, pretoţe veková stupnica je zostavená
na základe priemerných údajov jednotlivých vekových skupín. Meraním pomocou P. a. p. teda
nemoţno stanoviť veľkosť potrebnej okuliarovej korekcie. Ak sa zistia väčšie nezrovnalosti,
odporúča sa vyšetrenie refrakcie.
®

Princep (Geigy) – herbicídum; simazín.
princeps, cipis – [l.] predný, prvý, dôleţitý.
®

Princillin (Squibb) – antibiotikum; ampicilín.
®

Principen/N (Squibb) – antibiotikum; ampicilín.
principialis, e – [l.] principiálny, hlavný, zásadný, najdôleţitejší.
princíp – [principium] pôvodne prvotná látka, začiatok, vznik, základ, pôvodu, podstata všetkých vecí,
hlavná myšlienka, zákl. pravidlo; zákl. zákon, všeobecná pravda, norma, zákl. pojem systému.

Aktívny princíp – účinná zloţka látky, resp. lieku, kt. prispieva k ich med. vlastnostiam.
Antropologický princíp – chápanie človeka ako nič viac ako len súčasť prírody.
Asociačný princíp – psychol. spájanie psychického obsahu (spomienok, predstáv, citov, myšlienok) podľa asociačných zákonov.
Bernouilliho princíp – [Bernoulli, Daniel, 1700 – 1782, švajč. matematik a fyzik, významne prispel
k rozvoju hydrodynamiky a kinetickej teórie plynov] fyz. zákon bilancie mechanickej energie toku
tekutiny: pri ustálenom prúdení ideálnej kvapaliny je súčet kinetickej a poten-ciálnej energie
objemovej jednotky a tlaku všade v kvapaline rovnaký. Ak ide o vodorovný
tok (h1 = h2), potenciálna energia objemovej jednotky je v obidvoch
prierezoch rovnaká. Podľa rovnice spojitosti toku v uţšej trubici je väčšia
rýchlosť, a preto podľa Bernoulliho rovnice je tu tlak menší (obr. 1).

Obr. 1. Tlak v trubici s nerovnakým prierezom

Pri vhodnom zúţení môţe tlak p klesnúť aţ na atmosferický tlak, príp. môţe vzniknúť aj podtlak a v
zúţenom mieste nastane sanie. Tento jav sa volá hydrodynamický paradox. Na tomto p. je napr.
zaloţená vodná výveva, rozprašovač,
karburátor, Bunseonov horák ap.
(obr. 2).
Obr.
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Zľava:

vodná

výveva.

Rozprašovač a Bunsenov horák

Bernouillova rovnica platí aj pre plyny, ale je zloţitejšia, pretoţe sa tlakom mení hustota plynu ( ≠
konšt.).
Rýchlosť prúdu tekutiny moţno merať na základe rozdielov tlakov. Vypočíta sa podľa Ber-nouillovej
rovnice. Na tomto p. je zaloţená Pitotova trubica (obr. 3). Sú to dve manometrické trubice, z kt.
jedna je zahnutá ústím proti prúdu. Pri meraní rýchlosti prúdu kvapalín sa nastaví rovina obidvoch
ramien trubice v smere prúdu. V ramene 1 sa prúd zarazí, rýchlosť toku klesá na nulu. V ústí trubice
je tlak p1 a rýchlosť v1 = 0. Ústie ramena 2 nemá vplvyv na rýchlo prúdu v trubici, prúdnice plynú
pozdĺţ otvoru. Manometer meria tlak p. Z výšky stĺpcov kvapaliny v ramenách sa určia tlaky p1 =
gh1 a p = gh2 a podľa Bernouillovej rovnice platí
1 2
p1 = p + –– v
2

Čím väčšia je rýchlosť prúdu, tým menšia tenzia pôsobí laterálne na stenu
trubice, Keď vznikne následkom aterosklerotického procesu stenóza
artérie, rýchlosť prietoku krvi týmto úsekom stúpa, tenzia vyvíjania na
stenu klesne.

Obr. 3. Pilotova trubica

Princíp komplementarity – komplementárne pojmy sú také, kt. sa navzájom vylučujú a súčasne
vzájomne predpokladajú, pretoţe odráţajú rôzne aspekty študovaných javov, kt. však nie sú
vydelené arbitrárne, ale vyplývajú z nezlučiteľnosti empirických podmienok poznania. P. k. sa týka aj
ţivých organizmov, ľudského správania a kultúry, najmä v súvislosti s teoretickým pluralizmom.
Celostné javy, ako je organizmus al. ľudská spoločnosť nemoţno opísať v ich mnohorozmernosti
jedinou metódou, kt. by postihla všetky ich rozporné apsekty. Za komplementárne moţno pokladať
kvantitat. a kvalit. postupy, opis mikroštruktúry a makroštruktúry, vzťah individuálneho a
nadindividuálneho atď.
Princíp korešpondencie – formulovaný N. H. Bohrom (1923): tvrdenie, ţe vedecké pioznanie
postupuje od čiastkových, relat. právd k stále všeobecnejším, objektívnejším pravdám.
Premackov princíp – psychol. dôkaz toho, ţe posilnenie je relat., nie absol. pojem; keď sa jedno
z dvoch správaní vyskytuje častejšie, stáva sa posilnením pre menej časté správanie. Napr. uţ len
samotná moţnosť prebehnúť sa blúdiskom pre potkana, kt. má málo pohybu, ale nie je motivovaná
hladom, je posilnením pre prechod blúdiskom.
Princíp rastu entropie – 2. termodynamická veta: vývoj systému znamená rast entropie
(neusporiadanosti); v biosystémoch však môţe i klesať, napr. v priebehu embryonálneho vývoja (L.
Bertalanffy).
Princíp reality – psychoanalytická teória, ego funkcie, kt. modifikujú potreby slasti pri uspokojovaní
potrieb a poţiadaviek vonkajšieho sveta.
Princíp slasti – psychol. sklon vyhľadávať slasť a vyhýbať sa bolesti je v hlbinnej psychológii zákl.
motuiváciou človeka, najmä v ranom detstve; tento sklon sa v priebehu vývoja dostáva do rozporu s
p. reality (pudy proti morálke); ovládanie slasti a dosahovanie najvyššieho uspo-kojenia nastáva
tvorivosťou, umením.
principium, i, n. – [l.] →princíp.
PRIND – skr. angl. prolonged reversible ischaemic neurological deficit predĺţený vratný ischemický
neurologický výpadok; forma cerebrovaskulárnej insuficiencie.
Pringleho syndróm – [Pringle, John James, 1855 – 1922, brit. dermatológ] Pringleho choroba,
adenoma sebaceum ringle. Vrodená dedičná choroba s postihnutím koţe a CNS (druh fakomatózy).
Prítomné sú početné névoidné nádorčeky, papuly s Ø niekoľko mm v tvári (v nazolabiálnmej
brázde), typicky okolo nechtov, Koenenove nádory (periungválne fibrózne nádorčeky). Ďalej sú
škvrny café-au-lait, papilomatózne a fibromatózne papuly na trupe, ploché lumbosakrálne spojivové
névy, depigmentované loţiská, zmeny na ústnej sliznici a sietnici. Nervové zmeny majú charakter
zmien ako pri tuberóznej skleróze. Môţu byť postihnuté vnútorné orgány; →syndrómy.
Pringleho-Bournevilleov syndróm – [Pringle, John James, 1855 – 1922, brit. dermatológ;
Bourneville, Désiré Magloire, 1840 – 1909, paríţsky neurológ] →syndrómy.
®

Prinivil (Merck Sharp. Dohme) – Lisinoprolum 5 mg 5, 10 a 20 mg v 1 tbl.; inhibítor ACE,
vazodilatans, antihypertenzívum; →lizinopril.
®

Prinodolol – -blokátor, antihypertenzívum, antianginózum, antiarytmikum; pindolol.
Prinzmetalov syndróm – [Prinzmetal Myron, 1908 – °987, amer. kardiológ] Pinzmetalova angina
pectoris, variantná (vazospastická) angina pectoris, opísaná autorom r. 1959. Záchvaty nemajú
klasickú väzbu na námahu, vznikajú v pokoji a sú podmienené spazmom väčších epikardiálnych
vencovitých ciev. Po ischémii nastane obnovenie prietoku (reperfúzia). Pomerne časté sú arytmie. Na
EKG sa v záchvate zisťuje elevácia segmentu ST (pri klasickej angina pectoris je depresia); th. pôsobí
nitroglacerín a blokátory vápnikovýchkanálov; →syndrómy.

Prinzmetalov-Massumiho syndróm →syndrómy.
®

Prinzone (Squibb) – sulfónamid; →sulfachlórpyridazín.
®

Priodax (Schering) – rtg kontrasntá látka pouţívaná pri cholecystografii.
®

Prioderm (Coates & Cooper) – insekticídum, pedikulicídum; →malatión.
®

Priomicine (San Carlo) – antibiotikum; →fosfomycín.
prionózy – [prion + -osis stav] syn. encephalopathia spongiformis, špongioformná encefalopatia. P. sa
pôvodne zahrňovali do skupiny tzv. pomalých vírusových infekcií, pomalých nákaz, angl. slow virus
infections, SVI. Išlo o nepresne definovaný súhrnný názov skupiny vírusových ochorení s dlhým
inkubačným obdobím (mesiace aţ roky), pomaly progredujúcim priebehom s nepriaznivou
prognózou, kt. sa obmedzovali obyčajne na jediný orgán, väčšinou na CNS (subakút. chron.
encefalomyelitídy). Patrí sem encefalomyelitída oviec vyvolaná vírusom Visna, morová
encefalomyelitída psov vyvolaná vírusom osýpok a z humánnych foriem subakút. sklerotizujúca
panencefalitída vyvolaná vírusom osýpok, progresívna ruţienková encefalitída a progresívna
multifokálna leukoencefalopatia vyvolaná BK- a JC-vírusom. Niekt. sem zaraďujú aj iné ochorenia
CNS, ako →sclerosis multiplex, →amyotro-fická laterálna skleróza, →Parkinsonov sy., →Pickovu
chorobu a →Alzheimerovu chorobu.
Špongioformné encefalitídy (SE) bývajú asi v 5 – 10 % familiárne. Podľa genet. štúdií sú familiárne
formy Creutzfeldovej-Jakobovej choroby (CJD) a všetky známe prípady Gerstman-novhoSträussleroveho sy. (GSS), kuru a fatálnej familiárnej insomnie (FFI) viazané na germinatívne
mutácie – bodové mutácie al. expanziu sekvencie 25 nukleotidov oblasti génu PRNP kódujúcej
amyloidový proteín, tzv. priónový proteín (PrP). Analýzy mutantnej alely génu so substitúciou
178(Ap→Asn) a 200(Glu→Lys) svedčia o spontánnej tvorbe nerozp. fibríl amyloidu s ich zvýšenou
agregáciou.
FFI a familiárne formy CJD sú viazané na substitúciu 178(Asp→Asn). Fenotypová expresia týchto
klin. rozdielnych sy. je pp. následkom polymorfizmu v kodóne 129. mutantnej alely. Triplet, kt.
predurčuje valín, predisponuje k vzniku difúznej neuropatológie CJD, kým prítom-nosť kodónu
metionínu sa spája s atrofiou talamu a klin. obrazom FFI.
Iatrogénne špongioformné encefalopatie môţu vznikať po aplikácii extraktov ľudskej hypofýzy s
cieľom substituovať deficit somatotropínu al. po transplantácii dura mater, a to aj po 40-r. odstupe.
Prejavujú sa vakuolizáciou a odumieraním neurónov, spongiózou, gliózou a hyperastrocytózou.
Zisťuje sa pritom posttranslačná akumulácia proteínu recipienta (priónový proteín). Moţný je aj
polymorfizmus v 129. pozícii PrP. Pacienti s iatrogénnou CJD sú homozygotní na valín al. metionín
v tejto pozícii a u heterozygotov sa ochorenie vyskytuje len ojedilene. Genotyp pri kodóne 129 teda
pp. nestačí na vyvolanie choroby, ale môţe ovplyvňovať prejavy familiárnej choroby a
predisponovať na exogénnu infekciu.
Vlastné prionózy charakterizujú degeneratívne zmeny nezápalovej povahy. K typickým zmenám
v mozgu patrí spongióza sivej hmoty. Postihujú obyčajne imunokompromitované osoby
s osobitosťami vzťahu medzi pôvodcom ochorenia a hostiteľom. Pôvodcami SVI sú vírusy a
→prióny. P. môţu byť 1. vrodené (dedičné); 2. spontánne (sporadicky sa vyskytujúce); 3. infekčné.
Z klasických variantov je nastaršia klusavka (scapie) kôz (1872) a oviec (1936). Ich priamy prenos
na človeka sa zatiaľ nedokázal. Ďalej sem patrí prenosná encefalopatia opíc (Transmissible Mink
Encephalopathy), chron. atrofia jeleňov a sobov (chronic wasting disease of mule deer and elk,
1967), špongioformná encefalopatia mačiek a hovädzieho dobytka (feline and bovine spongiform
encephalopathy). Najhrozivejšia v ostatnom čase je bovinná špongioformná encefalopatia. K novším
variantom patrí špongioformná encefalopatia mačiek (mačky domácej r 1990, pumy r. 1992, ocelotu,

1994, tigra, 1996) a špongioformná encefalopatia vzácnych druhov v ZOO (nyala, 1987, kjudu 1989,
bizón, 1996).
Z humánnych prenosných špongioformných encefalopatií sem patrí Creutzfeldova-Jakobova
choroba, kuru, z vrodených p. Gerstmannov-Strausslerov-Schinkelov sy. a fatálna familiárna
insomnia (obidve choroby sa vyskytujú u ľudí stredného veku).
Bovinná špongioformná encefalopatia – BSE, tzv. chorobu šialených kráv (angl. Mad Cow
Disease) identifikoval ju r. 1986 Wells a Wilesmith v ústrednom veterinárnom laboratóriu vo
Weybridge (Anglicko), u človeka sa opísala r. 1996. Zdrojom vzniknutej epidémie boli prídavky do
krmív vrátane mäsa a kostnej múčky z mŕtvych oviec. Od konca 70. r. sa zmenil spôsob
spracovania mŕtvych oviec. Britská vláda zakázala pouţívanie pokrmových suplemen-tov
pochádzajúcich zo zvierat r. 1988.
Klusavka – scrapie, postihuje ovce a kozy. Opísala sa r. 1938 a pri karakulských ovciach na Islande
(1954). Inkubačné obdobie trvá 1 – 4 r. Postihnuté zvieratá strácajú schopnosť koordinácie a
niekedy nie sú schopné ani stáť. Bývajú zvýšene dráţdivé, niekedy je prítomný intenzívne svrbenie,
kt. ich núti škriabať sa pruritus [odtiaľ názov z angl. to scrape škrabať, šúpať (srsť, vlnu)].
Kuru – (domorodý výraz, kt. znamená chvieť sa, triasť sa, syn. ,,smejúcu sa smrť“, angl. ,,laughing
death“) opísal r. 1957 V. Zigas z austrálskeho úradu verejného zdrav. a D. Carleton Gajdusek z
Národného ústavu zdravia USA slov. pôvodu v Papui na Novej Guinei. Ide o fa-tálnu chorobu, kt.
charakterizuje ataxia a neskôr často demencia. Inkubačné obdobie je 4–20 r. Postihnutí jedinci
získali chorobu pp. počas rituálneho kanibalizmu: uctievaním zomrelých pojedaním ich mozgov. Po
zákaze rituálu kuru vymizlo. Kuru je jediná spongiformná encefalopatia prenosná na človeka s
epidemickým výskytom. Opísali ju r. 1956. Vyskytla sa výlučne na Novej Guinei v jazykovej skupine
Fore. Vznikla a prenášala sa periférnou nákazou pri rituálnych kanibalistických obradoch. Po zákaze
kanibalizmu choroba vymizla. Postihovala najmä deti a ţeny (pomer ţien a muţov je 1:3).
Inkubačné obdobie je 4,5 – 35 r. Prevaţujú mozočkové príznaky (ataxia a poruchy chôdze).
Prítomný býva strabizmus, dyzartria, grimasy pripomínajúce smiech, výrazný tremor a chvenie. Klin.
fáza trvá 3 – 9 mes. V CNS sa okrem rozsiahlej atrocytózy, mierne špongiózy a masívneho zániku
neurónov nachádzajú amyloidové PAS pozit. koncentrické plaky, najmä v mozočku.
Gerstamannov-Sträusslerov-Scheinkerov sy. – GSS, je typická autozómovo dominantne
familiárna forma TSE, kt. postihuje obyčajne viac členov rodiny. GSS podmieňujú mutácie
priónmového génu na kodóne 102, 117, 198 al. 217, pričom penetrancia mutácií je kompletná. Je to
zriedkavá choroba, kt. sa vyskutuje na celom svete, pričom pacienti ţijúci dokonca na rôznych
kontinentoch sú neraz príslušníkmi rozvetvenej rodiny. Choroba trvá 5 – 7 r., postihuje jedincov 4. –
5. dekády. K dominantným príznakom klasickej formy (mutácia na kodóne 102) sú cerebelárne
príznaky (ataxia a i.), myoklónia, nystagmus, príznaky lézie dolného motoneurónu; demencia sa
vyvíja aj neskôr. Pri mutácii génu na kodóne 105 prevláda demencia a spastické príznaky bez
mozočkovej symptomatológie a myoklonu. V molekulovej vrstve mozočka sú prítomné početné
multicentrické amyloidné plaky, spongóza je menej nápadná al. chýba.
Fatálna familiárna insomnia – FFI, opísal ju E. Lugaresi a R. Medori z bolognskej univerizi-ty a P.
Gambetti z Case Western Reserve University (1986). Po štádiu nespavosti sa postupne vyvíja
demencia.je a vegetatívna symptomatológia (najmä hypersalivácia, slzenie, potenie, zvýšená
telesná teplota, impotencia a niekedy porucha cirkadiánneho rytmu). V pokročilom, štádiu sa zjavuje
ataxia a myoklonus. Na EEG sa zisťuje patol. pomalá aktivita. Postihuje jedincov 25 – 61-r. (~ 49 r),
dĺţka klin. fázy 7 – 33 mes. (~ 13 mes.). Patol.-anat. zmeny charakterizuje nenápadná špongióza a
výrazná astrocytová reakcia v talame. Podstatou choroby je mutácia priónového génu na kodóne
178. Ak je mutácia na tej istej alele, kt. má na kodóne 129 metionín, vznikne FFI, ak je na alele, kde
je na kodone 129 valín, vznikne typická CJCh.

Creutzfeldova-Jakobova choroba – CJCh, klasická forma sa vyskytuje na celom svete. Pôvodca
choroby vznikol vyselektovaním najodolnejšieho a najagresívnejšieho kmeňa p., kt. je schopný
prekonať medzidruhovú bariéru. Spôsob prenosu zo zvieraťa na človeka nie je zatiaľ známy, ide pp.
o perorálny prenos potravou. Neporušenou koţou a sliznicou sa nákaza neprenáša. Beţný sociálny
al. klin. kontakt a neinvazívne vyšetrenia pacientov neohrozujú okolie. Ide o prenosnú, ale nie
kontagioznu chorobu. K rizikovým skupinám patria pacienti s potvrdenou al. suspektnou CJCh,
recipienti ľudského somatotropínu (inj. somatotropínu získaného z ľudských hypofýz predtým, čo sa
stali dostupné prípravky vyrobené rekombi-nantnou technológiou), rohovky, dura mater, pacienti po
neurochir. výkonoch, nosiči špecifickej mutácie al. príslušníci rodín s výskytom familiárnej choroby.
Najvyššiu infektivitu vykazujú tkanivá CNS a oka, v menšej miere likvoru, pľúc, obličiek, sleziny,
placenty. Súčasnými metódami sa nedokázala infektivita myokardu, kostrového svalstva, tukového
tkaniva, čreva, nadobličiek, štítnej ţľazy, prostaty a telových exkrétov (moč, stolica, sliny, slzy, pot,
mlieko, hlien, semeno). V krvi sa pôvodca dokázal, prenos JCCh krvou sa však nepozoroval.
Prvé príznaky CJCh sa vyskytli r. 1984 a choroba akceptovaná r. 1986. Do r. 2001 sa v SR vyskytlo
133 prípadov CJCh, z toho 95 gen. (s mutáciou), 33 sporadických (bez známej príčiny) a v 5
prípadoch nebol dostupný materiál. Relat. vysoký je podiel gen. formy (75 % voči jej
celosvetovénmu podielu 15 %). Väčšina prípadov pochádzala zo Stredoslovenského kraja. Prvý
nový variant CJCh sa vyskytol r. 1996, do r. 2001 sa opísalo 106 prípadoch, zväčša v Anglicku, u
nás sa vyslovilo podozrenie v 3 prípadoch. Penetrancia mutácie nie je úplná (59 %), t. j. nie všetci
nosiči ochorejú.
Rozlišujú sa 3 formy: sporadická, genet. a iatrogénna.
Sporadická forma (1921) tvorí ~ 85 % prípadov, jej incidencia je 1 – 2 prípady/1 milióin obyvateľov/r.
Predpokladá sa, ţe vzniká somatickou mutáciou. Dá sa preniesť na laborat. zvieratá.
Genet. forma (1924) tvorí 10 – 15 % prípadov. Vyznačuje sa špecifickou bodovou mutáciou na
priónovom géne. Známych je 9 takýchto mutácií (na kodóne 145, 171, 178, 180. 183, 200, 208, 210
a 232). Najčastejšia je mutácia na kodóne 200 (tzv. E200K).
Iatrogénna forma (1974) vzniká následkom th. postupov; tvorí ~ 1 – 5 % prípadov. Vznikla napr. u
pacientov, u kt. sa pouţili stereotaktické elektrody, po aplikácii ľudského somatotropínu, po
transplantácii rohovky a dura mater.
Klin. obraz – CJCh postihuje muţov a ţeny (ţeny nepatrne častejšie), priemerný vek je 65 r. (14 –
92 r.). Klin. fáza sporadickej formy trvá priemerne 8 mes., asi 4 % preţívajú > 1 r.
Prodromálne štádium charakterizujú poruchy správania al. neurčité príznaky ako únavnosť,
malátnosť, poruchy spánku, strata hmotnosti, úzkosť. Zriedka sa choroba prejaví náhle a imi-tuje
cievnu mozgovú príhodu
Štádium manifestných klin. príznakov sa začína obyčajne mozočkovou ataxiou, poruchou zraku,
halucináciami a postupným zhoršovaním kognitívnych funkcií aţ demenciou. Môţu prevládať
pyramídové a extrapyramídnové príznaky. Asi v 10 % prípadov sa zjavujú epileptické záchvaty.
Myoklónie, obyčajne asymetrické sú prítomné ~ v 80 % prípadov. Najčastejšie postihujú končatiny,
ale môţu sa vyskytnúť aj na tvári, po dotyku, svetelnom, zvukovom podnete, ale aj spontánne.
V terminánom štádiu je pacient úplne odkázaný na opateru okolia, častá je inkontinencia moču,
prítomná je rigidita, dysfágia, pacient nereaguje. Exitus nastáva následkom pleumónie al. uroinfektu.
Bolesti nebývajú.
Dg. klasického variantu CJCh sa stanovuje na základe: 1. klin. príznakov (progresívna demencia,
myoklonus, poruchy zraku, pyramídové a extrapyramídové príznaky, akinetický mutizmus,
nešpecifické zmeny EEG, trvanie klin. fázy < 2 r.); 2. pozit. testu 14-3-3 v likvore (marker zániku

neurónov) asi v 80 % prípadov; 3. histol. vyšetrenie (charakteristická je triáda: úbytok neurónov,
hypertrofia a proliferácia astrocytov najmä v sivej hmote a špongióza neuropilu niekedy spojená s
vakuolizáciou neurónov; pri novom variante sa zisťujú tzv. floridné plaky, kt. pozostávajú z amyloidu
obklopeného spongióznymi zmenami, takţe obraz pripomína sedmokrásku, angl. daisy plaques); 4.
dôkazu priónu imunohistochem. vyšetrením (dôkaz PrPRes pomocou poly- al. monoklonových
protilátok na rezoch fixovaného a v parafíne zaliateho taniva mozgu: prión sa znázorní ako
hrdzaovohnedé granuly al. plaky; zatiaľ však nie sú dostupné protilátky, kt. by rozlíšili bunkový a
patol. p., čo umoţňuje modifikácia metódy s pouţitím proteínkinázy K, kt. rozloţí bunkový a ponechá
iba patol. p.); 5. dôkaz priónu Western blotom (izolovaný prión reaguje priamo v CNS s protilátkou,
metóda sa pouţíva na rýchle masové testovanie hovädzieho dobytka Prionics testy); 6. dôkaz
priónu v elektrónovom mikroskope ako fibrily asociované na scrapie (scrapie associated fibrils,
SAF), kt. opísala a izolovala r. 1981 Merzová.
Dg. gen. formy sa opiera o neuropsychiatrické ochorenie a dôkaz mutácie priónového génu podľa
polymorfizmu na kodóne 129 a výskyt CJCh u prvostupňového príbuzného.
Dg. nového variantu CJCh sa stanovuje na základe včasnej psychiatrickej symptomatológie,
perzistujúcej parestézie al. dyzestézie. ataxie, chory, dysfónie, myoklonu a akinetického mutizmus.
Podozrenie na CJCh podporuje trvanie choroby > 6 mes., vek < 50 r., neprítomnosť mutácie
priónového génu, bilaterálne výrazný signál v pulvinare pri MRI vyšetrení (podobný obraz sa zisťuje
pri Wilsonovej chorobe a mitochondriovej cytopatii). Priemerný vek pacientov je 28 r., choroba trvá
priemerne 16 mes., prvé príznaky bývajú psychické (depresia, apatia) a senzorické (dyzestézie,
parestézie, bolesti v končatinách al. tvári). Pôvodca nákazy sa zistí nielen v mozgu (ako pri
klasickom type), ale aj v periférnych lymfatických uzlinách. Ojedinele sa zisťuje zvýšenie aktivity
aminotransferáz.
Naproti tomu →Jacobova-Creutzfeldova choroba (CJD) sa vyskytuje na celom svete a preja-vuje sa
obyčajne demenciou. Vyskytuje sa väčšinou sporadicky (1:106 obyvateľov), typicky u osôb ~ 60-r.
Asi 10 – 15 % prípadov je vrodených a malý počet je iatrogénny, vyvolaný nedopatrením th. inej
choroby. Iatrogénna CJD sa napr. preniesla transplantáciou rohovky, implantáciou dura mater al.
elektródami do mozgu pri pouţití chir. nástrojov.
P. sa obmedzuje obyčajne na jediný orgán, obyčajne CNS. Postihuje obyčajne imunokompromitované osoby s osobitosťami vzťahu medzi pôvodcom ochorenia a hostiteľom. Niekt. sem
zaraďujú aj iné ochorenia CNS, ako sclerosis multiplex, amyotrofická laterálna skleróza,
Parkinsonov sy., Pickovu a Alzheimerovu chorobu.
Dfdg. – treba odlíšiť Alzheimerovu a vaskulárnu (multiinfarktovú) demenciu, nádory CNS,
frontotemporálnu demenciu typu Pickovej choroby, cerebelárnu degeneráciu, progresívnu
supranukleárnu obrnu, kortikobazálnu degeneráciu, metabolické encefalopatie, toxické encefalopatie (Bi, Li, amitripytlín, baklofén), vírusové encefalopatie a demenciu pri AIDS.
Th. – nie je známa. V štádiu klin. výskumu sú prípravky fenotazínov.
Súčasný výskum p. sa sústreďuje najmä na 3 otázky: 1. Výskum ľudských p. pomocou chimérických PrP: kým PrPSc vystupuje ako templát pre znovozloţenie PrPC do druhej molekuly PrPCs,
na tvorbe PrPSc sa zúčastňuje iná molekula, kt. obmedzuje replikáciu p. medzi vzdialenými druhmi.
Na prekonanie tejto reštrikcie skonštruoval Prusiner chimérické PrP ľudsko-myšie transgény; myši
exprimujúce tento hybridný gén sa vystavili vysoko vnímavým ľudským p. Tento postup umoţňuje
výskum ľudských prionóz, kt. bol predtým moţný len na primátoch. 2. Identifikáciu molekúl,
predbeţne označených proteín X, kt. sa zúčastňujú na premene PrPC na PrPSc. 3. Objasnenie
mechamnizmu diverzity p.: p. vyvolávajú rôzne formy chorôb podobne ako rôzne kmene vírusov, pri
kt. rôznosť chorôb je kódovaná vnútri vírusového genómu. Či sú p. osobitné konforméry PrPSc al.
inou, zatiaľ neidentifikovanou molekulou, nie je ešte známe. Predpokladá sa, ţe p. zloţené z iných

proteínov môţu vyvolávať ďalšie neurodegeneratívne choroby, kt. sú značne rozšírené u ľudí. Môţu
pp. vyvolávať aj myopatie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pomalé nákazy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subakútne chronické encefalomyelitídy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Visna/Maedi
Visna-vírus (Lentiviridae)
ovca
encefalomyelitída; chron.
progredientná pneumónia
Morová encefalomyelitída

Vírus moru (vírus osýpok) pes a i.

Subakútna sklerotizujúca
panencefalitída (SSPE)

Vírus osýpok

človek

inkubačné obdobie: 2 – 20 r.;
vyskytuje sa u detí a mladist6
vých, 5/10 osýpok

Progres. ruţienková encefalitída
(PRP

Vírus ruţienky (Togaviridae)

človek

veľmi zriedkavá, postihuje deti
a mladistvých, podobá sa SSPE

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML)

BK- a JC-vírus (Papovirus)

človek

postihuje najmä imunodeficientné osoby (lymfómy, leukémie,
AIDS)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subakútne spongiformné encefalopatie (vlastné prionózy)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ZVIERATÁ
Klusavka (scrapie, Rida)
ovce
1938
kozy
1872
Prenosná encefalopatia
norky 1965
Chron. kachektizujúca choroba
jelene 1967
a soby
Nové varianty BSE
mačka 1990
puma 1992
ocelot 1994
tiger
1996
V ZOO
nyala
1987
kudu
1989
bizón
1996
Experimentálne zvieratá
myš
1987
lemur
ĽUDIA
Kuru
1955
Fatálna familiárna insomnia
1986
Creutzfeldova-Jakobova choroba
– sporadická forma
1921
– familiárna forma
1924
– iatrogénna forma
1974
– nový variant
1996
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prióny – najmenšia infekčná častica, kt. sa skladá len z proteínovej a sacharidovej zloţky; neobsahuje
nijaké nukleové kys. Sú pôvodcami →prionóz. Ide o skupinu patol. glykoproteínov, kt. vznikajú z
normálnych glykoproteínov buniek, kódovaných na krátkom ramene 20. chromozómu, kt. sú rozp. a
proteázy ich štiepia (sú na ne ,,senzitívne“, preto sa označuje ,,PrPsen“).

PrPsen sú nerozp., voči proteázam čistočne rezistentný a označuje sa ,,PrPres“. Skladajú sa
z modifikovaných priónových proteínov (,,PrP“) označované ,,PrPSc“, kt. sú schopné rozmnoţovať
sa aj bez nukleových kys. genómu. Zloţenie a poradie aminokyselín PrPsen a PrPres u toho istého
jedinca je rovnaké, líšia sa iba konformáciou. Jestvujú však medzi-druhové rozdiely v počte a poradí
aminokyselín, kt. podmieňujú medzidruhovú bariéru sťaţujúcu prenos nákazy medzi druhmi.
Nascentné p. vznikajú spontánne mutáciou hostiteľských proteínov al. po expozícii hostiteľského
proteínu exogénnym p. Posttranslačné zmeny konfigurácie charakterizuje premena bunkových PrP
(PrPC) na PrPSc, pri kt. sa helixy transformujú na listovú formu. Táto štruktúrna zmena PrP nastáva
pri replikácii p., ako aj v procese degenerácie CNS, predpokladá sa preto, ţe choroby vyvolané p.
(→prionózy) sú poruchami konformácie proteínov. P. sú teda schopné premieňať normálne
molekuly proteínov do nebezpečných molekúl jednoducho vyvolaním zmeny tvaru benígnej
molekuly.
Po dôkaze gen. súvislosti medzi génom PrP a reguláciou inkubačného obdobia choroby scrapie
dokázal Prusiner aj vzťah medzi bodovou mutáciou ľudského génomu PrP a rozvojom fatálnej
familiárnej Gerstmannovej-Strausslerovej-Scheinkerovej choroby (GSS). Podobne ako pacienti s
GSS vykazujú aj mutantné PrP myši exprimujúce PrP neurodegeneratívne zmeny a produkujú p. de
novo, ako to ukázali pokusy s prenosom choroby na inokulovaných príjemcov. Priónové choroby
môţu byť teda vrodené al. infekčné.
Predpokladá sa účasť p. na regulácii bdenia, spánku a antioxidačných mechanizmov.
prior, ius – [l.] predný, bliţší.
prioritas, atis, f. – [l. prior predný, bliţší] priorita, prvenstvo, prednosť.
prirodzená rádioaktivita – vytvára ju kozmické ţiarenie, rádioaktivita hornín, stavebných
materiálov,vody a vzduchu.
prisadnuté – Sedentaria; →Polychaeta.
prísavkárovité – Blepharoceridae. Čeľaď z podradu komárov, z radu dvojkrídlovcov. Sú nenápadné,
podobné komárom al. tipuliam. Ich ploché a dosť široké larvý majú na spodnej strane tela nepárové
okrúhle prísavky, kt. sa pridrţiavajú na kamenistých podkladoch v prudko tečúcich horských
potokoch a vodopádoch. Imága poletujú na rastlinách kvitnúcich okolo vôd. Zástupcom je napr.
prísavkár pásavý (Blepharocera fasciata).
®

Priscol ung. ophth. (Ciba) – Tolazolini hydrochloriodum 1 g v 10 g masti; -sympatikolytikum,
vazodilatans, antiadrenergikum, oftalmologikum; tolazolín.
®

Priscoline (Ciba) – antiadrenergikum; tolazolín.
®

Prisilidene – narkotické analgetikum; alfaprodín.
prisma, tis, n. – [g.] hranol. Prismata enameli – sklovinové prizmy.
prismaticus, a, um – [g. prisma hranol] prizmatický, hranolový.
PRIST – skr.angl. paper radioimmunosorbent test papierový rádiosorbentový test, laborat. metóda na
stanovovanie koncentrácie celkového IgE v krvnom sére, pri kt. sa pouţívajú malé papierové disky
impregnované protilátkou anti-IgE.
®

Pristacin – konzervans, antiseptikum; cetylpyridíniumchlorid.
pristán – 2,6,10,14-tetrametylpentadekán, C19H40, Mr 268,51; izoprenoidový alkán získaný
z nezmydelniteľnej frakcie oleja ţraločej pečene; lubrikans, antikorozívna látka, biol. marker.
CH3

CH3

CH3CH(CH2)3CH(CH2)3CH(CH2)3CHCH3
CH3

CH3

Pristán

pristinamycin – antibiociký komplex produkovaný kultúrou Streptomyces pristinaespiralis (NRRL
2958); obsahuje p. IA, IB a IC, kt. sú identické s vernamycínom IIA, IIB, kt. je identický s
virginiamycínom M1.
Pristinamycin IA – syn. mikamycín B.
Pristinamycin IB a IC – syn. vernamycín B.
Pristinamycin IIA – syn. virginiamycín M1.
prištítne žľazy – glandula parathyreoidea, epitelové telieska (Köhn), malé telieska uloţené na zadnej
strane lalokov štítnej ţľazy, prirastené k jej puzdru, niekedy ponorené aj do jej parenchýmu (psi). P.
ţ. sa nachádzajú pri všetkých stavovcoch dýchajúcich vzduch. Ich vznik sa spája s potrebou chrániť
suchozemské organizmy pred hypokalciémiou a udrţať integritu kostry. U človeka sa vyvíjajú z 3. a
4. faryngového vačku. Posledný (5.) vačok sa diferencuje na ultimobrachiálne teliesko, kt. sa spája
so základom štítnej ţľazy vznikajúcim z 1. vačku a jeho bunky sa diferencujú na parafolikulové C
bunky štítnej ţľazy produkujúce kalcitonín. Hormónová aktivita p. ţ. sa začína v 12. – 13.
embryovom týţd. Homeostázu vápnika vo fetoplacentárnej jednotke však udrţujú p. ţ. matky, s čím
súvisí pp. prechodná insuficiencia p. ţ. v prvých d po narodení s príp. novorodeneckou tetániou.
Pri väčšine cicavcov sú p. ţ. obyčajne dva páry, lebo vznikajú zo 4
základov, kt. nesplývajú: z epitelu 4. faryngového vačku vznikajú horné, z
epitelu 3. faryngového vačku dolné p. ţ. Akcesórne p. ţ. (časté pri
králikoch) sú u človeka zriedkavé. Vznikajú rozštepom základov a môţu sa
nachádzať aj mimo štítnu ţľazu (pri trachei, v týmuse a i.).
Štítna ţľaza zozadu (3) s prištítnymi ţľazami. 1 – horný pár; 2 – dolný pár
prištítných ţliaz

Glandula parathyreoidea susperior – leţí asi vo výške okraja porstencovej chrupavky, v ţliabku
medzi mediálnym okrajom laloka štítnej ţľazy a paţerákom; sem zasahuje horná vetva a. thyreoidea
inferior, kt. môţe byť orientačným bodom pri jej preparácii.
Glandula parathyreoidea inferior – je uloţená laterálnejšie ako horná, pri báze laloka štítnej ţľazy.
Častejšie sa transformujú na adenómy, kt. podmieňujú vznik prim. hyperparatyreózy ako horné.
Tvarom, veľkosťou i farbou sa p. ţ. podobajú lymfatickým uzlinám: sú guľovité al. ovoidné, trocha
sploštené (tvaru šošovky), dlhé 4 – 15 mm, široké 3 – 4 mm, váţia celkove ~ 120 mg. Sú tuhšie ako
štítna ţľaza, v mladosti majú bledoruţovú, v starobe červenosivú al. hnedú farbu.
Jemné priesvitné väzivové puzdro obaľujúce p. ţ. vysiela do hĺbky cievnaté jemné septá, kt.
oddeľujú trámce bunek (trámcovitý epitel). V septách prebiehajú cievy a nervy.
Cievy p. ţ. pochádzajú z a. thyreoidea inferior, ţily, lymtatické cievy a nervy sú rovnaké ako pri
štítnej ţľaze.
Bunky sú dvojakého druhu: hlavné a oxyfilné. Hlavné bunky prevládajú v mladosti; sú malé, jasné,
so svetlým jadrom. Produkujú →paratyrín (parathormón) Jestvujú rôzne funkčné varianty týchto
sekrečných buniek. V pokojovom stave je najviac tzv. svetlých buniek Menej je elektrónopticky
hustejších buniej s vyvinutými organelami a početnými sekrečnými zrkami, tzv. tmavých buniek. Pri
dlhodobej hypokalciémii klesá v hlavných bunkách počet sekrečných zrniek a stúpa počet vakuol.
Takto vakuolizované bunky sa nazývajú vodojasné bunky. Pri hyperkalciémii naopak časť hlavných
buniek postupne atrofuje.

Oxyfilné bunky vznikajú starnutím hlavných buniek. U človeka sa vyskytujú iba po puberte. Ich počet
s vekom stúpa a v starobe tvoria aţ polovicu všetkých buniek.
Choroby prištítnych ţliaz – poruchy sekrécie paratyrínu môţu podmieniť hyperfunkciu al.
hypofunkciu p. ţ.
Hyperfunkcia prištítnych ţliaz – hyperparatyreóza, hyperparatyreoidizmus, môţe byť prim., sek. a
terc.
■ Primárna hyperparatyreóza – prejavuje sa hyperkalciémiou, hyperkalciúriou a hyperfosfatúriou s
urolitiázou, ektopickým ukladaním vápnika v tkanivách (nefrokalcinóza). V kostiach vzniká ostitis
fibrosa, príp. difúzna osteoporóza, fraktúry. Kostné zmeny nevzniknú, ak zvýšené straty Ca
5
kompenzujú jeho vysoký denný príjem. Vyskytuje sa ~ v 7,8 prípadov na 10 obyvateľov. Ročná
incidiencia u ľudí > 60-r. je 1 – 2 %, u mladších niţšia. Pri populačnom skríningu hyperkalciémie sa
zvyšuje záchyt choroby na 0,08 %, pri nemocničnom skríningu hyperkalciémie na 0,18 %. U ţien je
2 – 4-krát častejší ako u muţov. Príčinou prim. hyperparatyreózy je z 80 % adenóm (zväčša
solitárny, najmä dolného telieska), v 1 – 5 % mnohopočetný adenóm (MEN), 0 – 4 % karcinóm a vo
zvyšných prípadoch hyperplázia prištítnych ţliaz, z nich v 1 % hyperplázia s vodojasnými bunkami.
Hyperparatyreóza môţe byť familiárna (dedičná forma) a vyskytovať sa aj v rámci polyglandulárnej
hyperhormonózy.
■ Sekundárna hyperparatyreóza – vzniká ako kompenzačný mechanizmus pri stavoch spojených s
hypokalicémiou, ako je hypovitaminóza D, rachitída, malabsorpcia Ca, chron. nefropatia,
hypofosfatémia, renálna tubulárna acidóza a i. Dlhšie trvajúca sek. hyperparatyreóza môţe
progredovať a vyústiť do autonómne perzistujúcej hyperparatyreózy (terc. hyperparatyreóza), napr.
u osôb po transplantácii obličky pre chron. obličkovú nedostatočnosť.
Klin. obraz – charakterizuje: 1. Hyperkalciémia a jej prejavy (anorexia, nauzea, polydipsia, polyúria,
častý výskyt vredovej choroby, recidivujúca pankreatitída, obstipácia, prejavy zvýšenej
nervosvalovej dráţdivosti, slabosť, nápadná unaviteľnosť, parestézie, depresia, zhrubnutie nervov).
Zvýšený TK sa zistí v 50 % pacientov s hyperparatyreózou. Vyzráţaním vápnika v rohovke vzniká
keratopatia. Pri sek. hyperparatyreóze sa vápnik môţe vyzráţať aj v mäkkých tkanivách (najmä
okolo kĺbov). Na EKG býva skrátený interval Q–T. 2. Prejavy poškodenia obličiek a močových ciest
(asi v 5 % urolitiáza – konkrementy šťavelanu al. fosforečnanu vápenatého, príp. difúzne
parenchýmové kalcifikácie – nefrokalcinóza). 3. Kostné zmeny, lumbalgie, artralgie, na rtg snímke
difúzna osteopénia, strata lamina dura zubov, epulis sánky, ,,hnedý nádor“ kostí, ostitis fibrosa
cystica. Subkortikálna resorpcia kostí býva najmä na článkoch prstov a v distálnej časti klavikúl,
patol. fraktúry na stavcoch, rebrách, dlhých kostiach. Asi ½ pacientov s prim. hyperparatyreózou
nemá nijaké ťaţkosti a adenóm sa zistí len náhodne al. na základe hyperkalciémie (tzv.
asymptomatická hyperkalciémia). Neliečená hyperparatyreóza môţe vyvolať progredujúce
poškodenie obličiek a hyperkalciemickú krízu s rizikom exitu.
Dg. – opiera sa o rtg kostry a nález hyperkalciémie (Ca sa má stanovovať nalačno a opakovane;
lepším ukazovateľom je ionizovaný vápnik; hodnoty vápnika korigované na koncentráciu celkových
proteínov al. albumínu sú menej vhodné), hypofosfatémie a hyperkalciúrie. Hyperfosfatúria je
následkom zníţenia tubulárnej reabsorpcie fosfátov v obličkách (< 80 – 90 %). Pri sek.
hyperparatyreóze následkom obličkovej insuficiencie sú hodnoty P v sére zvýšené, kým Ca
normálne al. zníţené. Pri zjavnej osteopatii sú zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy (~ 1/4 prípadov).
Adenóm sa dá lokalizovať pomocou USG (v prípade jeho uloţenia v okolí štítnej ţľazy je úspešná
v 60 – 70 %) a CT (najmä v prípade jeho uloţenia v prednom mediastíne).
Dfdg. – podobné biochem. nálezy sa zisťujú pri myelóme, karcinóme pľúc, prsníka, obličiek a i.
orgánov (aj bez metastáz), pri hypertyreóze a i. Hyperkalciémia pri sarkoidóze a hypervitaminóze D
sa upravuje po podaní kortikoidov (dfdg. test), kt. zvyčajne neovplyvnia hyperkalciémiu pri

hyperparatyreóze. Aj tiazidové diuretiká a i. lieky môţu vyvolať hyperkalciémiu. Na rozdiel od rtg
zmien pri iných osteolytických procesoch (napr. pri nádoroch, osteoporóze) sú prítomné typické
subperiostálne resorpcia. Pri osteomalácii bývajú hodnoty Ca v sére v medziach normy al. zníţené,
niekedy je dokonca tetanický sy. Pri osteopoŕoze bývajú hodnoty Ca, P i alkalických fosfatáz v sére
normálne. Hyperparatyreóza sa môţe vyskytnúť pri paraneoplastických procesoch. Najčastejším
problémom je odlíšenie idiopatic-kej hyperkalicúrie s urolitiázou od prim. hyperparatyreózy s
hraničnou hyperkalciémiou.
Th. – v dokázaných prípadoch nádoru je chir. Nádor môţe byť uloţený ektopicky (napr.
v mediastíne) a adenómov môţe byť viac. Ak ide o hyperpláziu všetkých 4 ţliaz, exstirpujú sa 3 a
subtotálne sa resekuje 4. ţľaza. Po operácii hyperfunkčného adenómu s kostnou demineralizáciou
sa prudko zníţi kalciémia a následkom vychytania vápnika v kostiach vznikne tetanický sy. Jeho th.
spočíva v podávaní Ca v infúziách (10 – 30 ml 10 % Calcium gluconicum v 500 – 1500 ml fyziol.
rozt.); treba zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest. Menej vhodné je podávanie vitamínu D. Stav
môţe trvať niekoľko h al. dní. Prejavom úspešného odstránenia hyperfunkčného adenómu je pokles
cAMP v moči (pred operáciou sú jeho hodnoty zvýšené). Progredujúca hyperkalciémia > 3,5 mmol/l
môţe akútne ohroziť pacienta hyperkalciemickou krízou. Prejavuje sa svalovou slabosťou,
dezorientáciou, kómou, urémiou. Th. spočíva v prívode tekutín orálne a v infúziách (fyziol. rozt. al.
EDTA) v kombinácii s i. v. podaním, furosemidu (nepodávať tiazidy). Obmedzuje sa prívod Ca p. o.,
zvyšuje sa prívod fosfátov p. o. Pri obličkovej insuficiencii prináša dočasné zlepšenie hemodialýza.
■ Terciárna hyperparatyreóza – je stav, pri kt. adenómy p. ţ. vznikajú zo sek. hyperplázie vyvolanej
chron. obličkovou nedostatočnosťou. Podobný sy. sa vyskytuje pri mnohopočetných endokrinných
neopláziách (MEN Ia II).
■ Hyperkalciemická kríza – je pomerne zriedkavá, avšak nebezpečná komplikácia
hyperparatyreózy. Vzniká častejšie pri veľkých adenómoch a karcinómoch prištítnych ţliaz
s vysokou sekréciou paratyrínu. Vyvolávajúcim faktorom môţe byť hemoragická infarzácia
adenómu, neúspešná explorácia krku al. iné invazívnej dg. postupy, dehydratácia, podávanie
2+
tiazidov, aplikácia vitamínu D, insolácia, vysoký príjem Ca a imobilizácia pacienta po patol. fraktúre
stavca al. panvy.
Prejavuje sa vystupňovanými príznakmi hyperkalciémie. Prítomná je nauzea, vracanie a polyúria s
ťaţkou dehydratáciou.
Th. – dôleţitá je prevencia krízy, rehydratácia a forsírovaná diuréza, príp. peritoneálna al.
mimotelová dialýza (včasná dialýza je vhodná najmä pri obličkovej insuficiencii). Podávajú sa
2+
vysoké dávky paratyrínu, kt. podporuje fixáciu fosfátov v kostiach al. aspoň zastavuje drenáţ Ca z
2+
2+
kostí. Koncentráciu voľného (ionizovaného) Ca väzbou Ca do komplexov, kt. sa vylučuje
obličkami zniţuje EDTA. Pre moţné poškodenie obličiek sa však od tejto th. upúšťa. Fosfáty moţno
2+
podávať len pri hypofosfatémii a dostatočnej funkcii obličiek. Kalcitonín zniţuje odsun Ca do kostí
a mäkkých tkanív. Vznikajú ľahko heterotopné kalcifikácie (pľúca, obličky ap.), kt. môţu vyvolať
hyperkalciémiu, hypotenziu, renálne a pľúcne zlyhanie s exitom. Infúzne podávanie fosfátov preto
vyţaduje opatrnosť. Perorálna th. je bezpečnejšia, ale pri jej dlhodobej aplikácii je tieţ riziko
metastatických kalcifikácií do mäkkých tkanív. Hyperkalciémiu zniţujú bisfosfonáty, kt. sú odolné
voči pyrofosfatázam, inhibujú tvorbu hydroxyapatitových kryštálov a ich rozpúšťanie. Glukokortikoidy
2+
(40 – 100 mg/d prednizónu al. jeho ekvilalentu), zvyšujú vylučovanie Ca močom, zniţujú jeho
resorpciu v črevách a pp. zniţujú aj aktivitu faktora aktivujúceho osteoklasty, najmä pri
hyperkalciémii vyvolanej nádormi (myelóm, lymfómy, niekt. karcinómy prsníka). Pri paratyreoid-nej
h. k. sú neúčinné. Hyperaktivitu osteoklastov a kalciémiu zniţuje plikamycín (mitramycín) v dávke 25
mg/kh/d v 5 % glukóze; účinok sa pozoruje uţ po jednej dávke v priebehu 48 h (zvyčajne sú
potrebné 2 – 3 dávky). Hyperkalciémiu účinne zniţuje kalcitonín. Pri paraneoplastických

hyperkalciémii je najvhodnejší indometacín v kombinácii s glukokortikoidmi. Nádor vyvolávajúci
hyperparatyreózu sa lieči chir. Treba však vylúčiť familiárnu hypokalciu-rickú hyperkalciémiu.
Hypofunkcia prištítnych ţliaz – hypoparatyreóza, hypoparatyreoidizmus, je stav, pri kt. p. ţ. nie sú
schopné primerane odpovedať sekréciou paratyrínu a zabezpečiť fyziol. koncentrácie vápnika v krvi.
Príčinou hypoparatyreózy môţe byť: 1. pooperačné poškodenie p. ţ. pri strumektómii (najčastejšia
príčina); manifestná pooperačná tetánia sa vyskytuje len v 1 – 4 %, latentná al. prechodná tetánia
aţ v 20 – 30 %, prechodnú hypokalciémiu po strumektómii môţe vyvolať hypoxia, edém,
pomliaţdenie al. odstránenie 1 – 2 teliesok; 2. th. nádorov štítnej ţľazy rádiojódom (vzniká zriedka, a
to 5 – 18 mes. po th.); 3. autoimunitný mechaniz-mus, ako o tom svedčí nález autoprotilátok a
zdruţenie s hypokorticizmom, hypogonadiz-mom, hyper- i hypotyreózou a diabetom (sy.
polyglandulárnej autoimunitnej insuficiencie), niekedy aj s vitiligom, pernicióznou anémiou,
alopeciou a mukokutánnou kandidózou; vysky-tuje sa sporadicky, príp. familiárne; 4.
hypomagnéziémia s periférnou rezistenciou na paraty-rín (alkoholizmus, malabsorpčný sy., steatrea,
po podávaní aminoglykozidových antibiotík, cisplatiny, po hladovaní, po zotavení sa z diabetickej al.
uremickej acidózy; 5. funkčný útlm po predchádzajúcej dlhodobej hyperkalciémii a hypersekrécii
PTH autonómnym adenómom po operácii hyperparatyreózy a pri novorodeneckej hypoparatyreóze
detí matiek s hyperalcié-miou; 6. hemochromatóza; 7. sekrécia štruktúrne anomálneho PTH
následkom mutácie génu.
Klin. obraz – charakterizujú prejavy zvýšenej neuromuskulárnej dráţdivosti následkom poklesu
2+
ionizovaného Ca pri celkovej normokalciémii al. metabolickej alkalóze po diureti-kách, vracaní ap.
Ide o parestézie okolo úst, tŕpnutie končatín, karpopedálne spazmy (pôrod-nícka ruka), kŕče ap.
Pozit. je Chwostekov a Trousseauov príznak, kt. sa však môţu vyskytnúť aj u zdravých.
Častejšie ako tetanické záchvaty sú bizarné orgánové prejavy (pocity úzkosti, nemotivovanej
depresie aţ psychózy, edém papily zvýšený likvorový tlak, migrénové bolesti hlavy, parkinsonizmus. Asi v 1/5 prípadov sa nájdu na rtg snímke kalcifikácie bazálnych ganglií. Na EEG sa
pozorujú vysokovoltáţové pomalé vlny a i. nešpecifické abnormality, kt. po podaní vápni-ka v i. v.
infúzii miznú. Môţu sa vyskytnúť aj hemisenzorické a hemimotorické poruchy, príp. chorea,
paralysis agitans a mentálne poruchy.
Niekedy sa dostavuje chrapot a spazmy laryngu, astmatoidný záchvat a pocit dusenia. Bolesti v
epigastriu imitujú vredovú chorobu al. chron. recidivujúcu pankreatitídu, príp. biliárne koliky. Môţe
byť prítomná ireverzibilná tetanická katarakta. Na koţi sa môţu vyskytovať trofické, ekzémové
zmeny, alopecia areata, zmeny na nechtoch a zuboch (hypoplázia, poru-chy dentície, priečne
pruchoivanie al. bodkovanie korunky zubov).
Na EKG je predĺţený interval QT (predisponuje k arytmiám, ale tie sú zriedkavé; upraví sa po
normalizácii kalciémie) a poruchy vlny T. Môţe byť prítomná rezistencia voči digitalisu.
U novorodencov a starších osôb môţe ťaţká hypokalciémia vyvolať dekompenzáciu srdca, fibriláciu
predsiení, kt. odpovedajú skôr na vápnik ako digitalis.
Dg. – stanovuje sa na základe anamnézy a laborat. vyšetrenia. Dôleţitý je údaj o stru-mektómii.
Nález Addisonovej choroby, hypotyreózy, diabetu al. moniliázy svedčí o moţnosti autoimunitnej
hypoparatyreózy. U detí môţe byť hypoparatyreóza zdruţená s poruchou celulárnej imunity v
dôsledku agenézy týmusu a p. ţ. (malformácia ţiabrových oblúkov) pri diGeorgeovom sy. Prítomná
je hypokalciémia, hyperfosfatémia a pri hypomagneziemickej tetánii hypomangeziémia. Pri
pseudohypoparatyreóze sa po exogénnom podaní PTH zvýši vylučovanie cAMP močom.
Dfdg. – treba rozlíšiť iné príčiny hypokalciémie. Ak sú prítomné prejavy hereditárnej Albrightovej
osteodystrofie a hypokalciémia pri normálnych al. zvýšených hodnotách PTH, ide o
psudohypoparatyreózu.

Th. – keďţe substitúcia PTH nie je moţná, substituuje sa deficit Ca a vitamínu D. Ca sa podáva v
dávke 1,5 – 2 g/d p. o. vo forme octanu (4 g), hydratovaného chloridu (5,5 g), lak-tátu (8 g) al.
glukonátu (11 g). Laktát sa čreve zle rozpúšťa, chlorid môţe vyvolať urolitiázu a karbonát alkalózu.
Vitamín D sa podáva v dávke 10 – 20 tisíc, na korekciu hypokalciémie aţ 25 – 200 tisíc IU (u
zdravých sú tieto dávky toxické, pri nedostatku PTH však prebieha 1a-hydroxylácia pomalšie).
Pseudohypoparatyreóza – je podmienená vrodenou rezistenciou voči PTH (ako aj iným hormónom
pôsobiacim cestou aktivácie membránovej adenylátcyklázy, tzv. ,,choroba 2. posla“). Je to ziredkavá
obyčajne familiárna choroba. Rezistencia cieľových tkanív voči PTH môţe vzniknúť následkom: 1.
štruktúrnej anomálie PTH, kt. hodnoty v plazme sú normálne; odpoveď na exogénny PTH je
normálna (fosfátová diuréza, vzostup cMAP a kaciémie); 2. vrodenej poruchy membránových
receptorov PTH v obličkách a kostiach; reakcia na PTH je nulová; 3. autoimuinitná porucha
receptorov PTH, napr. ako súčasť polyglandulárneho auto-imunitného endokrinného sy; 4. porucha
G-proteínov; 5. zvýšená aktivita fosfodiesteráz, kt. odbúravajú cAMP; 6. porucha na úrovni
proteinkináz.
Porucha G-proteínov podmieňuje napr. familiárnu pseudohypoparatyreózu typu I s fenotypovým
prejavom Albrightovej hereditárnej osteodystrofie. G-proteíny nie sú na rozdiel od receptorov
orgánovo špecifické, preto sa rezistencia týka viacerých hormónov, napr. TSH (hypotyreóza bez
strumy s nadmernou odpoveďou na TRH), glukagón (pečeňová adenylát-cykláza nereaguje na
glukagón), gonadotropíny (hypergonadotropný hypogonadizmus so sexuálnou nezrelosťou,
amenoreou al. oligomenoreou, pričom odpoveď FSH a LH na GnRH je zvýšená) a i.
Pseudohypoparatyreóza II. typu má G-proteíny normálne a chýbajú fenotypové zmeny. Je to
zriedkavá choroba s viacerými variantmi. Obličky odpovedajú na exogénny PTH zvýšenou tvorbou
cAMP, ale nie fosfátovou diurézou. Porušená je pritom aj odpoveď prolaktínu (napr. na RTH). Niekt.
prípady pseudohypoparaterózy vykazujú len renálnu a nie kostnú rezistenciu, takţe je prítomný
obraz fibrocystickej osteodystrofie ako pri hyperparatyreóze. Porušená je tu aj tvorba 1,252+
dihydroxycholekalciferolu v obličkách a následne resorpcia Ca v črevách.
Pseudopseudohypoparatyreóza – je stav, pri kt. sú fenotypové prejavy Albrightovej hereditárnej
osteodystrofie, ale bez hypokalciémie a bez rezistencie voči ďalším hormónom. Stav môţe
napodobovať Turnerov sy., familiárna brachydaktýlia a i. Jeho dg. oprávňuje len ak ide o
prvostupňového príbuzného pacienta s pseudoparatyreózou a normálnu odpoveď cAMP v moči na
exogénny PTH. Dfdg. treba odlíšiť pseudoparatyreózu typ I. Th. je symptomatická, podáva sa vápnik
®
®
a vitamín D, resp. AT 10 (Tachysten Germed, Calcamin Sandoz), v prípade neúspechu 1,25hydroxycholekalciferol.
prius – [l.] skôr.
®

Privadol (Roland Marie) – analgetikum; glafenín.
®

Privaprol (Lepetit) – abortifaciens; lotrifén.
privatim – [l.] súkromne, v súkromí.
privatio, onis, f. – [l. privare zbaviť] oslobodenie, zbavenie.
privátne antigény – aloantigény, kt. sa vyskytujú u jednotlivcov al. v rodinách len veľmi zriedka. Ide
napr. o dedičné antigény krvných skupín, kt. nepatria ani k jednému známemu systému krvných
skupín. Môţu vyvolať tvorbu protilátok napr. po transfúzii krvi a v gravidite a môţu byť príčinou
potransfúznych príhod, m. haemolyticus neonatorum a úmrtia plodu.
privatus, a, um – [l. privare zbaviť] privátny, súkromný, vlastný, osobný.
®

Privenal – sedatívum, hypnotikum; hexobarbital.

privilegium, i, n. – [l. privus jednotlivý + l. lex zákon] osobitné právo, výsada.
®

Privin Hydrochloride (Ciba) – adrenergikum, vazokonstringens, dekongenscens; nafazolín.
prizma – hranol, šošovka v tvare klina. Má bázu, vrchol a dve lomivé plochy. Dopadajúce lúče sa
lámu 2-krát, vţdy v smere k báze p. Hranolový efekt 1 prizmatickej dioptrie (pDp) má p., kt. odchýli
lúč svetla zo vzdialenosti 1 m o 1 cm.
prizmatický účinok okuliarov – uchýlenie lúčov svetla prechádzajúcich prizmatickou al. decentrovanou šošovkou v okuliaroch od ich pôvodného smeru. Prizmatický účinok decentrova-ných
,
(okuliarových) šošoviek sa riadi vzorcom P = F . c, kde F, je optická mohutnosť šošov-ky v
okuliaroch, c je decentrovanie šošovky v okuliaroch (cm).
príznaky – [g. symptomata] subjektívne (sťaţnosti pacientov) al. objektívne prejavy choroby
(získavajú sa fyzikálnym vyšetrením ako objektívny nález); v anglosaskej literatúre sa rozlišujú
objektívne znaky (angl. sign) a subjektívne p. (angl. symptoms). Hlavný p. sa vyskytujú často a sú
nápadné (patognomické), vedľajšie p. nie sú v popredí a ichvýskyt nie je pravidlom.
Aaronov príznak – [Aaron Charles Dettie, 1866 – 1951, amer. lekár] p. apendicitídy: pri tlaku
v McBurneyovom bode saprejaví bolesť v epigastriu al. aj v prekordiu.
Abadieho príznak I – [Abadie, Jean A. (1873 – 1932), franc. neurológ] p. niekt. postihnutí miechy:
nebolestivosť Achillovej šľachy pri tlaku.
Abadieho príznak II – [Abadie, Jean A. (1873 – 1932), franc. neurológ] spazmy zdvíhača hornej
mihalnice pri tyreotoxikóze.
Abrahamsov príznak I – [Abrahams, Robert, 1864 – 1935, amer. internista] vo včasnom štádiu
hrotovej tbc pľúc býva niekedy nad klavikulou oslabené dýchanie, krepitácie a vlhké rachoty.
Abrahamsov príznak II – [Abrahams, Robert, 1864 – 1935, amer. internista] p. urolitiázy: pri
palpácii uprostred línie spájajúcej pupok a chrupavku IX. rebra vpravo udáva pacient bolesť.
Abstinenčné príznak – súhrn látkovo-špecifických org. psychických porúch, kt. sa javujú po
vynechaní al. zníţení dávky pravidelne uţívanej psychaktívnej látky, kt. vyvolala intoxikáciu. Patrí
sem alkoholický, amfetamínový, sedatívny, hypnotický, anxiolytický typ; →drogy; →závislosť.
Adsonov príznak – [Adson, Alfred, 1887 – 1951, amer. chirurg] p. útlaku nervovo-cievneho zväzku
v oblasti skalenov: pri zdvihnutí chorého ramena a súčasnom úklone hlavy na tú istú stranu vymizne
pulz na a. radialis.
Ahlfeldov príznak – [Ahlfeld, Johann Friedrich, 1843 – 1929, nem. gynekológ] moţný p. gravidity:
nepravidelné kontrakcie maternice po 3. mes. gravidity.
Ahlfeldov príznak II – [Ahlfeld, Johann Friedrich, 1843 – 1929, nem. gynekológ] p. odlúčenia
placenty: po pôrode sa pupočná šnôra zjavuje vo vulve a čím viac postupuje z vulvy, tým viac
postupuje placenta; pupočná šnôra sa dá povytiahnuť min. o 10 cm.
Achelisov-Wenckebachov príznak – [Wenckebach, Karel Frederick, 1864 – 1940, hol. lekár] rtg.
p. adhezívnej perikarditídy: zníţená pohyblivosť bránice pri vdychu.
Äkerlundov príznak – [Äkerlund, Ake Olof, 1885 – 1958, švéd. röntgenológ] rtg p. dvanástnikového
vredu: vtiahnutie veľkej kurvatúry ţalúdka v podobe prsta, kt. akoby ukazoval na vred.
Albarranov príznak – [Joaquin Maria Albarran y Dominguez, 1860 – 1912, kub. urológ] p.
karcinómu obličkovej panvičky: krvácanie po dilatácii obličkovej panvičky následkom inj. tekutiny
počas katetrizácie ureterov.

Aleksandrovov príznak – [Aleksandrov, Leontij Petrovič, 1857 – 1929, sov. chirurg] p. tbc artritídy:
zhrubnutie koţnej riasy na postihnutej končatine, kt. pretrváva aj po ústupe zákl. ochorenia.
Aleksejevov-Schrammov príznak – výrazná ochabnutosť vnútorného zvierača pri enuréze ako
cystoskopický nález.
Allisov príznak – [Allis, Oscar Huntington, 1836 – 1931, amer. chirurg] p. zlomeniny krčka
stehnovej kosti: uvoľnenie fascie medzi veľkým trochanterom a hrebeňom bedrovej kosti.
,

d Amatov príznak – p. ľavostranného pleurálneho výpotku: hranica poklepového skrátenia
v sediacej polohe sa v leţiacej polohe na pravom boku premiesťuje do oblasti srdca.
Amosov príznak – [Amos, Harold Lindsay, 1886 – 1956, amer. lekár] p. lumbálnej radikulitídy:
leţiaci pacient sa pri pokuse o posadenie opiera vzadu o ruky.
Andralov príznak – [Andral, Gabriel, 1797 – 1876, franc. lekár] p. začínajúcej pleuritídy: pacient si
ľahá na zdravú stranu.
Anghelescuov príznak – [Anghelescu, Constantin, *1869, rum, chirurg] pri tbc stavcov sa pacient v
leţiacej polohe nemôţe prehnúť.
Anschützov príznak – [Anschütz, Alfred, 1870 – 1954, nem. biológ pôsobiaci v Kieli] silný
meteorizmus céka pri hlboko sediacom ileu, napr. pri karcinóme konečníka.
Antonov príznak – [Anton, Gabriel, 1858 – 1933, nem. psychiater a neurológ] asomatognózia,
pozit. a negat. halucinácie: pacient sa domnieva, ţe nie je ochrnutý al. ţe ochrnutá časť tela mu
nepatrí; →Antonov-Babinskiho sy. (→syndrómy).
Ariasov-Stellov príznak – pri poruche al. prerušení gravidity sú jadrá epitelových buniek
endometria ~ 4 – 5-krát zväčšená proti norme.
Argyll Robertsonov príznak – [Argyll Robertson, Doglas Moray Cooper Lamb, 1837 – 1909, škót.
lekár] Argyll Robertsonove zrenice, zrenice reagujúce na akomodačné úsilie, nie však na svetlo;
→anizokória.
Arroyov príznak – asthenocoria: pri insuficiencii nadobličiek býva niekedy spomalená reakcia
zreníc na svetlo.
Aschaffenburgov príznak – p. alkoholického delíria: pacient s niekým rozpráva vypnutým
telefónom al. hovorí do predmetu podobného telefónnemu slúchadlu.
Aschnerov príznak – p. podráţdenia vágu: pri ľahkom tlaku na bulby počas 20 – 30 s sa spomaľuje
pulz.
Astrovov príznak – p. echinokokovej cyste pľúc: v mieste cysty, a to tam, kde sa cysta dotýka al. je
blízko steny hrudníka, je viditeľná pulzácia. Sem sa môţu premietať srdcové ozvy. Cysty musia byť
dostatočne veľké a uloţené v ľavej polovici hrudníka.
Athanassiov príznak – obrátený →Argyll Robertsonov príznak: pri mániodepresívnych psychózach
reagujú zrenice na svetlo, chýba však reakcia na akomodáciu a konvergenciu.
Auenbruggerov príznak – [Auenbrugger, Josef Leopold, 1722 – 1809, viedenský internista]
vyklenutie nadbrúčka pri perikardiálnych efúziách.
Aufrechotv príznak – [Aufrecht, Emanuel, 1844 – 1933] p. stenózy trachey: hlučné dýchanie nad
incisura jugularis sterni.
Avcynov-Chiariho príznak – [Avcyn, Alexandr Pavlovič, *1908, sov. patológ; Chiari, Rudolph,
*1890, rak. oftalmológ] krvné sufúzie do spojoviek pri škvrnitom týfe.

Babčinov príznak – [Babčin, Isaak Saveljevič, *1895, sov. neurochirurg] rtg. p. subtentoriálnych
nádorov mozgu: zotrenie kontúry zadného okraja veľkého okcipitálneho otvoru a osteoporóza v
okolí.
Babesov príznak – [Babes, Victor, 1854 – 1926, rumunský patológ] svalová stuhnutosť a zvýšená
citlivosť nad a. lienalis pri aneuryzme brušnej aorty.
Babinskiho príznak – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] Babinskiho
reflex I, plantárny reflex, p. poruchy pyramídových dráh: po podráţdení stupaje nastáva dorzálna
flexia prstov vrátane palca; palec sa ohne dozadu a ostatné prsty sa často súčasne vejárovite
roztiahnu. U zdravých osôb sa spravidla ohýba všetkých päť prstov nohy plantárne, s odozvou m.
tensor fasciae latae a veľkých kĺbov (členkového, kolenového a bedrového). Vyšetruje sa v polohe
na znaku s extendovanými končatinami a nohami opierajúcimi sa o päty, a to tupým predmetom
(tupým koncom ihly al. špendlíka, nie predmetom s veľkou dotykovou plochou, pri kt. by sa musel
vyvíjať tlak). Špendlík sa vedie ľahko a pomaly pozdĺţ mediálneho, potom laterálneho okraja
stupaje, od pately aţ k vyvýšenine metatarzofalangeálneho kĺbu (nie po tejto vyvýšenine). B. p. I sa
zisťuje pri léziách kortikospinálnej dráhy: pri lézii miechy – kompresie, priečne prerušenie miechy,
myelitídy, syringomyélia, sclerosis multiplex, Friedreichova choroba, amyotrofická laterálna skleróza,
meningitis cervicalis hypertrophicans, Brown-Séquardov sy. a i.; pri lézii mozgu – hemiplégie a
diplégie, Littleho choroba, pseudobulbárna paralýza, progresívna paralýza, status lacunaris,
Tayova-Sachsova choroba, encefalitídy, meningitídy, nádory
mozgu a i. Niekedy sa pozoruje pri delirium tremens,
demenciách a epilepsii. Fyziol. sa vyskytuje od narodenia do 6.
mes., niekedy aţ do 4. r. ţivota (ide skôr o tzv. ,,fenomén
vejára“), prechodne v normálnom spánku, narkóze,
epileptickom záchvate al. po ňom a v apnoe.
Babinskiho príznak I

Babinskiho príznak II – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] p. poruchy
sluchového nervu: ak vedieme elektr. prúd od jedného ucha k druhému, nakláňa sa hlava v smere
poruchy.
Babinskiho príznak III – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] p. poruchy
sedacieho nervu: zníţený aţ vyhasnutý reflex Achillovej šľachy.
Babinskiho príznak IV – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] p.
hemiplégie: podkoţné svalstvo na krku sa viac skracuje na zdravej strane, najmä ak pacient otvára
ústa, píska al. vyfukuje vzduch.
Babinskiho príznak V – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] p.
hemiplégie: ak pacient leţí na znaku a skríţi ruky na hrudi, pri pokuse o posadenie sa ohýba
paretická končatina v bedrovom kĺbe a dvíha sa päta.
Babinskiho príznak VI – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] p. org.
afekcie CNS: pri zmene polohy paretického predlaktia do supinácie, vracia sa samo do pronácie.
Babinskiho príznak VII – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] p.
katalepsie: pacient v polohe na znaku je schopný dlho udrţať dolnú končatinu zdvihnutú do výšky,
pokrčenú v bedrovom a kolenovom kĺbe.
Babinskiho príznak VIII – [Babinski, Joseph François Félix, 1857 – 1932, franc. neurológ] p.
afekcie mozgových hemisfér al. mozočku: neschopnosť vykonávať striedavé rýchle pohyby, napr.
pronáciu a supináciu.

Bacelliho príznak – [Baccelli, Guido, 1832 – 1916, tal. internista a patológ] p. hydrotoraxu: pri
auskultácii dobre počuť šepot pacienta.
Baillargerov príznak – anizokória pri progresívnej paralýze.
Ballanceov príznak – [Ballance, Charles, 1856 – 1936, angl. chirurg] príznak ruptúry sleziny:
bubienkový poklep na pravej strane brucha u pacienta leţiaceho na ľavom boku.
Balletov príznak – [Ballet, Gilbert, 1853 – 1916, franc. neurológ] príznak tyreotoxikózy a „hystérie“:
vymiznutie vôľových pohybov očných bulbov; reakcia zreníc a automatické pohyby očí sú
zachované.
Bambergerov príznak I – [Bamberger, Heinrich von, 1822 – 1888, nem. internista pôsobiaci vo
Würznurgu a Viedni] p. insuficiencie trojcípej chlopne: zvýšená pulzácia jugulárnych vén.
Bambergerov príznak II – [Bamberger, Heinrich von, 1822 – 1888, nem. internista pôsobiaci vo
Würznurgu a Viedni] p. exsudatívnej perikarditídy: poklepové skrátenie pri dolnom okraji lopatky, kt.
mizne v predklone.
Bambergerov príznak III – [Bamberger, Heinrich von, 1822 – 1888, nem. internista pôsobiaci vo
Würznurgu a Viedni] allocheiria, p. poškodenia miechy: bodnutie do jednej ruky vyvoláva bolesť v
druhej ruke.
Banánový príznak – p. Arnoldovej-Chiariho deformity: oploštený a zakrivený tvar mozočko-vých
hemisfér, podobný banánu, na axiálnych rezoch pri sonografii lebky plodu.
Bárányho príznak I – [Bárány, Robert, 1876 – 1936, rak. otolaryngológ] p. poruchy vestibulárneho
aparátu: poloha hlavy má vplyv na smer pádu.
Bárányho príznak II – [Bárány, Robert, 1876 – 1936, rak. otolaryngológ] p. poškodenia labyrintu:
podráţdenie zdravého ucha teplou vodou (43 – 48 °C) vyvolá rotačný nystagmus na stranu
podráţdenia ucha; pri pouţití studenej vody na opačnú stranu; pri poškodení labyrintu sa nystagmus
nezjaví.
Bárányho príznak III – [Bárány, Robert, 1876 – 1936, rak. otolaryngológ] p. porušeného zmyslu pre
smer: natiahnutý prst sa vychyľuje zo zamýšľaného smeru k poškodenej strane mozočka.
Bardov príznak – [Bard, Louis, 1857 – 1936, franc. internista] rozlíšenie funkčného a org.
nystagmu: pri vyšetrovaní sa zväčšuje nystagmus pri org. poruche, pri funčkej poruche mizne.
Barlowov príznak – [Barlow, Thomas, 1845 – 1945, angl. pediater] p. podbránicového abscesu
komplikovaného pleuritídou: poklep vedený zhora sa postupne mení z plného na bubienkový, potom
na skrátený aţ temný.
Baronov príznak – p. chron. apendicitídy: zvýšená citlivosť pri tlaku na m. psoas vpravo.
Barrého príznak I – [Barré, Jean Alexander, 1880 – 1971, franc. neurológ] p. ľahkej parézy
predkolení: pacient leţiaci na chrbte neudrţí dolné končatiny vo vertikálnej polohe s kolenami
pokrčenými v pravom uhle.
Barrého príznak II – [Barré, Jean Alexander, 1880 – 1971, franc. neurológ] p. začínajúcej parézy
horných kočnatín: vyšetrovaný predpaţí so zavretými očami dlaňami dovnútra; keď je niekt. horná
končatina postihnutá, ohýba sa v lakťovom i zápästnom kĺbe a klesá.
Barrého príznak III – [Barré, Jean Alexander, 1880 – 1971, franc. neurológ] p. poškodenia
pyramídových dráh: pacient zopne ruky a silne ich stlačí; o 3 – 4 s sa zjavia p. periférnej parézy n.
radialis.

Barrého príznak IV – [Barré, Jean Alexander, 1880 – 1971, franc. neurológ] p. hemiplégie: keď
pacient predpaţí horné končatiny s roztiahnutými prstami, je vejár prstov na postihnutej strane
menší.
Bartomierov-Michelsonov príznak – [Michelson, Abram Iosifovič, 1902 – 1971, sov. chirurg] p.
akút. apendicitídy: bolesť pri palpácii v oblasti slepého čreva sa zvyšuje v polohe pacienta na ľavom
boku.
Baruchov príznak – [Baruch, Simon, 1840 – 1920, amer. lekár] p. brušného týfu: zvýšená rektálna
teplota sa nemení po kúpeli vo vode teplej 26 °C.
Basslerov príznak – [Bassler, Anthony, 1874 – 1959, amer. lekár] p. apendicitídy: pri tlaku v McBurneyovom bode a smerom doprava pociťuje pacient prudkú bolesť.
Bastedov príznak (1913) – príznak chron. apendicitídy: insufláciou sa vpraví vzduch konečníkom
do hrubého čreva. Pri chron. apendicitíde pocíti pacient bolesť v Mc Burneyovom bode. Nie je
spoľahlivým príznakom, pretoţe sa dostavuje aj pri iných ochoreniach ileocekálnej oblasti.
Bastianov príznak →Bastianova areflexia.
Battleov príznak – [Battle, William Henry, 1855 – 1936, amer. chirurg] p. zlomeniny lebkovej bázy:
zmena farby koţe v oblasti proc. mastoideus.
Baumèsov príznak – [Baumès, Jean Baptist Thimotée, 1756 – 1928, franc. lekár] p. angina
pectoris: bolesť za sternom.
Beccariho príznak – silná pulzujúca bolesť v záhlaví, spojená so závratmi a ospalosťou niekedy
pozorovaná v prvom trimestri gravidity.
Beckerov príznak – [Becker, Otto Heinrich, 1828 – 1890, nem. oftalmológ] zvýšená pulzácia artíérií
sietnice pri tyreotoxikóze.
Béclardov príznak →Béclardovo kostné jadro.
Beevorov príznak – [Beevor, Charles Edward, 1854 – 1908, angl. neurológ] 1. prejav funkčnej
paralýzy: neschopnosť inhibovať antagonistické svaly; 2. pohyb pupka smerom nahor pri kontrakcii
horných, nie však dolných brušných svalov ako prejav lézie miechy v dolnej hrudnej oblasti.
Béhierov-Hardyho príznak – [Béhier, Louis Jules, 1813 – 1876, franc. lekár; Hardy, Louis Philippe
Alftred, 1811 – 1893, franc. lekár] afónia ako včasný p. gangrény pľúc.
Behrov príznak – [Behr, Carl, nem. oftalmológ] p. poškodenia zrakovej dráhy: hemianopsia
a mydriáza na opačnej strane.
Bechterovov príznak I – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] p.
lumbosakrálnej radikulitídy: Lasègeovým manévrom na zdravej strane moţno vyvolať bolesť na
postihnutej strane.
Bechterovov príznak II – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] p.
podráţdenia mozgových plien: poklep na šijový šev vyvoláva bolesť a kontrakciu tvárových svalov.
Bechterovov príznak III – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] u zdravých
ľudí úder kladivkom na vnútorný okraj lopatky nastáva vonkajšia rotácia ramena, pri poškodení
miechy v oblasti C5–6 tento jav chýba.
Bechterovov príznak IV – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] p.
neuralgie sedacieho nervu: pri natiahnutí postihnutej dolnej končatiny vzniká bolesť aj v zdravej
končatine.

Bechterovov príznak V – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] p. ťaţkých
mozgových lézií: pri pokuse pohnúť paretickou končatinou nastáva príslušný pohyb aj na zdravej
končatine.
Bechterovov príznak VI – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ]
parasymbolia, porucha reči pri poškodení CNS: pacient rozumie hovorenému slovu a sám hovorí
nekoordinovane.
Bechterovov príznak VII – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] reakcia na
podráţdenie pri tetánii: slabým elekt. prädom sa vyvolá sotva viditeľná kontrakcia svalu, keď však
pôsobíme tým istým prúdom opakovane po sebe, kontrakcie sa postupne zosilňujú, aţ nastane
tetánia.
Bechterovov príznak VIII – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ]
pseudomelia paraesthetica, porucha citlivosti pri hemiplégii: pocity pohybu v plegických končatinách.
Bechterovov príznak IX – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] p. org.
hemiplégie: pri kontraktúre prstov pasívne narovnanie 2. – 4. prsta má za následok ohnutie a
pritiahnutie palca.
Bechterovov príznak X – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] Pagniczov
p., acroerythrosis, p. rozličnej etiológie: nebolestivé začervenanie rúk a nôh;
Bechterovov príznak XI – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ] porucha
automatiky tvárových svalov pri rôznych poruchách činnosti CNS: chýba mimika pri zachovanej
schopnosti kontrakcií mimického svalstva.
Bechterovov príznak XII – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ]
auropalpebrálny reflex: podráţenie sluchu zvukom určitej sily (min. 95 dB) vyvolá ţmurknutie.
Bechterevov-Mendelov príznak – [Bechterev, Vladimir Michajlovič, 1857 – 1927, rus. neurológ;
Mendel, Kurt, *1874, nem. neurológ] p. poruchy pyramídových dráh: pri poklepe kladivkom na os
cuboideum nastáva dorzálna flexia prstov nohy.
Beismanov príznak – p. tyreotoxikózy: nad zavretými mihalnicami moţno pri auskultácii počuť tichý
šelest.
Bellov príznak →Bellov fenomén.
Ben-Asherov príznak – [Ben-Asher, Salamon, amer. internista] p. akút. apendicitídy: pacient
zhlboka dýcha al. pokašliava a lekár tlačí končekmi dvoch prstov na jeho ľavé podrebrie; pri
apendicitíde sa zjaví bolesť v ileocekálnej oblasti.
Benzadonov príznak – p. nádoru al. hnisavého zápalu prsníka: dvoma prstami stlačíme mamilu,
ostatnými prstami pritlačíme rezistenciu k hrudnej stene; v pozit. prípade sa mamila vťahuje.
Bergerov príznak – [Berger, Emil, 1855 – 1926, rak. oftalmológ] deformácia zreníc nepravi-delného
al. eliptického tvaru vo včasných štádiách tabes dorsalis, pri paralytickej demencii al. niekt.
paralýzach.
Bergmanov príznak – [Bergman, Harry, *1912, amer. urológ] urol. rtg. príznak obštrukcie ureteru
nádorom: a) ureter pod nádorom je dilatovaný (pri obštrukcii ureteru konkrementom ide skôr o
kolaps ureteru pod prekáţkou); b) v tejto oblasti sa ureterálny katéter ohýba.
Berlinov príznak →Berlinov edém.
Bernhardtov príznak – [Bernhardt, Martin, 1844 – 1915, nem. neurológ] p. diskopatie al. poruchy
koţných nervov stehna: parestézie a bolestivosť na vonkajšej a prednej strane stehna.

Berov príznak – p. hypotyreózy: hyperkeratóza na lakťoch a kolenách.
Berryho príznak – [Berry, James, 1860 – 1946, angl. chirurg] dfdg. p. benígneho al. malígneho
nádoru štítnej ţľazy: pri benígnom nádore je dobre hmatateľná a. carotis aj za nádorom (je nádorom
posunutá), pri malígnom je hmtateľná zle al. vôbec nehmatateľná (nádor ju obrastá).
Berštejnov príznak – [Berštejn, P. L., 1878 – 1923, sov. chirurg] p. perforácie vredu ţalúdka al.
dvanástnika: semenníky sa sťahujú k ingvínovým otvorom a penis sa priťahuje k brušnej stene
následkom reflexného skrátenia brušných svalov v súhre s pôsobením na nástennou pobrušnicu.
Betheov príznak – [Bethea, Oscar Walter, 1878 – 1963, amer. lekár] obmedzenie dýchacích
pohybov jednej polovice hrudníka zistiteľné priloţením oboch dlaní na hrudník spoza chrbta
pacienta tak, ţe špičkami prstov siahajúcimi aţ do axily sa dotýkame horných okrajov postihnutého
rebra.
Bezoldov príznak – [Bezold, Friedrich, 1842 – 1908, nem. otológ] p. mastoiditis descendens:
zápalové zdurenie pod hrotom proc. mastoideus.
Biedermanov príznak – [Biederman, ] p. syfilisu: tmavočervené namiesto normálne ruţového
sfarbenia arcus palatoglossus
Bielschowskyho príznak – [Bielschowsky, Max, 1869 – 1940, nem. neuropatológ pôsobiaci
v Berlíne] deviácia paretického oka pri pohľade nahor a jeho mediálna rotácia pri úklone hlavy na
postihnutú stranu ako prejav parézy m. trochlearis (na rozdiel od parézy kontralaterálneho m.
obliquus superior, kde sa táto deviácia nedostavuje).
Biermerov príznak – [Biermer, Anton, 1827 – 1892, internista, kt. pôsobil vo Švajčiarsku
a Nemecku] p. hydropneumotoraxu: hranice poklepu je niţšia v stojacej a vyššie v leţiacej polohe.
Biernackeho príznak – [Biernacki, Edmund, 1866 – 1912, poľ. patológ pôsobiaci v Ľvove]
analgézia n. ulnaris pri tabes dorsalis: tlak na n. ulnaris v oblasti lakťa, kde nerv prebieha na tvrdom
kostnom podklade, vyvoláva za normálnych okolností silnú bolesť v celej jeho inervačnej oblasti,
často aj zášklby ním inervovaných svalov, kt. sa prejavujú zášklbmi prstov. Pri tabes dorsalis tento
príznak chýba.
Biettov príznak – [Biett, Laurent Th., 1760 – 1838, franc. lekár] biely lem zo slabo zdurenej pokoţky
(,,collerette de Biett“) okolo niekt. afekcií sek. syfilisu, najmä papulentikulárnych.
Bindov príznak – včasný p. tbc meningitídy: pri rýchlych pasívnych pohyboch hlavy vpravo a vľavo
sa spontánne dvíhajú ramená.
Bingov príznak – [Bing, Robert, 1878 – 1956, švajč. neurológ] p. lézie pyramídových dráh: pri
údere kladivkom na prednú stranu členkového kĺbu sa ohnú oprsty na nohe.
Biotov príznak →Biotovo dýchanie.
Birdov príznak – [Bird, Samuel Dugan, aust. lekár] p. echinokokovej hľuzy pľúc: ohraničené
skrátenie poklepu bez počuteľného dýchania.
Bisgaardov príznak – tlaková bolestivosť za maleolmi pri →trombóze predkolenových žíl.
Bittorfov príznak – [Bittorf, Alexander, 1876 – 1949, nem. lekár] p. nefrolitiázy: mierny tlak na
semenníky al. oblasť vaječníkov vyvoláva bolesť v oblasti obličiek.
Bittorfov-Tušinského príznak – [Bittorf, Alexander, 1876 – 1949, nem. lekár; Tušinskij, Michail
Dmitrijevič, 1882 – 1962, sov. infektológ] p. chron. septických chorôb (napr. endocarditis lenta): v
krvi odobratej z ušnice po predchádzajúcej masáţi je zvýšený počet histiocytov.

Bjerrumov príznak – [Bjerrum, Jannik Petersen, 1851 – 1920, dán. oftalmológ] príznak včasného
štádia glaukómu: dúhový skotóm.
Blatinov príznak – vír nad hydatidovou cystou; fremitus hydatidosus.
Blaxlandov príznak – dfdg. príznak na rozlíšenie ascitu a veľkej cysty ovária: ak poloţíme na
brucho pravítko tak, aby sa dotýkalo obidvoch predných horných bedrových tŕňov a silne ho
pritlačíme, pocítime pri cyste pulzáciu brušnej aorty.
Blinovov príznak – [Blinov, Nikolaj Iljič, 1899 – 1971, sov. chirurg] výrazné zvýšenie TK pri
tromboembólii do mezentériovýych ciev.
Blumbergov príznak – [Blumberg, Moritz, 1873 – 1935, nem. chirug] príznak zápalu al.
podráţdenia pobrušnice: pri pomalom tlaku na brucho pacient nepociťuje takmer bolesť; ostrá
bolesť sa však dostaví pri rýchlom oddialení ruky; →appendicitis acuta.
Blumerov príznak – p. zápalu al. nádoru v Douglasovom priestore: vyklenutie prednej steny rekta.
Boasov príznak →Boasov tlakový bod.
Bogaertov príznak – [van Bogaert, Ludo, belg. neurológ] alohalucinácia: bolesti v amputovanej
končatine; →fantómové bolesti; →bolesť.
Bogolepovov príznak – [Bogolepov, Nikolaj Kirilovič, 1900 – 1980, sov. neurológ] p. poruchy
periférneho obehu: pacient predpaţí, lekár zaregistruje prekrvenie koţe na rukách. Potom pacient
jednu hornú končatinu čo najviac vzpaţí, druhú pripaţí. Po 30 s vráti horné končatiny do
východiskovej polohy. U zdravých ľudí je farba koţe obidvoch rúk opäť rovnaká za 30 s, u pacientov
za 1 – 2 min i neskôr
Bohnov príznak – [Bohn, Hans, *1896, nem. internista] prejav neuzavretého ductus Botalli: po
telesnej námahe sa u stojaceho pacienta zníţi diastolický TK.
Bolduzziho príznak – p. lézie pyramídových dráh: pri údere kladivkom na oprednú stranu vonkajšieho členka nastáva flexia stupaje, niekedy aj prstov.
Boltov príznak – p. ruptúry vajíčkovodu pri extrauterinnej gravidite: výrazná bolestivosť pri pohnu-tí
maternicovým čapíkom.
Bonhoefferov príznak – [Bonhoeffer, Karl, 1868 – 1948, nem. psychiater] zníţený svalový tonus pri
chorea minor.
Bonnetov príznak – [Bonnet, Amédée, 1802 – 1858, franc. chirurg] p. lumbálnej radikulitídy,
poškodenia bedrového kĺbu al. sakroiliakálneho skĺbenia: bolesť v dolnej končatine pokrčenej v
bedrovom a kolenovom kĺbe pri vnútornej rotácii.
Bordierov-Fränkelov príznak →Bellov fenomén.
Borisovov príznak – [Borisov, A. V., *1862, rus. chirurg] dfdg. p. na rozlíšenie obličkovej koliky
a náhlej brušnej príhody: pri obličkovej kolike sa bolesť značne zmierni po postriekaní bedrovej
oblasti kelénom.
Borsieriho príznak – [Borsieri] Borsierinho línia, podráţdenie koţe nechtom vo včasnom štádiu
šarlachu vyvoláva biely dermografizmus, kt. sa rýchlo mení na červený.
Bostonov príznak – [Boston] p. tyreotoxikózy: pri pohybe očnej bule nadol sa pohyb mihalnice
kŕčovito zastaví a potom pokračuje.
Botkinov príznak I – [Botkin, Sergej Petrovič, 1832 – 1889, rus. internista] p. mitrálnej stenózy: ľavá
polovica hrudníka je menšia ako pravá.

Botkinov príznak II – [Botkin, Sergej Petrovič, 1832 – 1889, rus. internista] p. mitrálnej stenózy: pri
auskultácii pľúc bývajú pozdĺţ hornej a ľavej hranice srdca krepitácie al. vlhké rachoty ako následok
tlaku zväčšenej ľavej predsiene na pľäcne tkanivo.
Bototov príznak – [Botot, P., 1822 – 1888, franc. lekár] včasný p. keratomalácie (obyčajne pri
deficite vitamínu A): výskyt bledých škvŕn na periférii bulbárnej spojovky.
Bouillardov príznak – [Bouillard, Jean Baptiste, 1796 – 1881, franc. lekár] trvalé vziahnutie v prekordiálnej oblasti pri adhezívnej perikarditíde.
Bouveretov príznak I – [Bouveret, Léon, 1850 – 1926, franc. lekár] p. nepriechodnosti hrubého
čreva: vyklenutie v ileocekálnej oblasti.
Bouveretov príznak II – [Bouveret, Léon, 1850 – 1926, franc. lekár] p. stenózy pyloru: viditeľná
peristaltika ţalúdka cez brušnú stenu u vychudnutých pacientov.
Bowditchov príznak – kombinácia p. pri diafragmatickej hernii: oslabenie dýchacích šelestov na
báze ľavých pľúc, bubienkový poklep nad ľavým hemitoraxom, črevné zvuky nad ľavým
hemitoraxom, posun poklepového stemnenia srdca doprava a chýbanie dýchacích pohybov ľavého
hemitoraxu.
Boyceov príznak – nekonštantný p. divertikula paţeráka: pri tlaku na bočnú stranu krku je
počuteľné prelievanie obsahu.
Bozzolov príznak – [Bozzolo, Camillo, 1845–1920, tal. internista] p. aneuryzmy hrudnej aorty:
viditeľná pulzácia ciev nosovej sliznice a výrazné rozširovanie nosových krídel pri dýchaní.
Böhlerov príznak – [Böhler, Lorenz, *1885, rak. chirurg] p. poškodeniameniskov kolenového kĺbu:
zosilnenie bolesti v kolenovom kĺbe pri chôdzi dozadu.
Bragardov príznak I – [Bragard, Karl, 1890 – 1973, nem. ortopéd] p. lumbálnej radikulitídy: keď
pacientovi leţiacemu na bruchu ohýbame nohu dorzálne, bolesť v bedrovej oblasti sa zväčšuje.
Bragardov príznak II – [Bragard, Karl, 1890 – 1973, nem. ortopéd] p. lumbálnej radikulitídy: pri
Lasèguovom manévre tlačíme na brušká prstov nôh; bolesť sa zväčší.
Bragardov príznak III – [Bragard, Karl, 1890 – 1973, nem. ortopéd] p. postihnutia meniskov
kolenového kĺbu: lokálna bolestivosť vymizne pri zohýbaní dolnej končatiny v kolenovom kĺbe a
súčasne vonkajšej rotácii.
Bragardov príznak IV – [Bragard, Karl, 1890 – 1973, nem. ortopéd] p. poškodení mediálneho
meniska: pri ohnutí dolnej končatiny v kolenovom kĺbe pod uhlom 90 – 120° moţno palpačne zistiť
bolestivosť pri zadnom okraji mediálneho menisku.
Bramov príznak – p. tyreotoxikózy: aj pri silnom smiechu ostávajú oči široko otvorené.
Branhamov príznak – [Branham, H. H., amer. chirurg 19. stor.] Nicoladoniho-Israelov-Branhamov
p., Wigdorowitschov p., p. arteriovenózneho skratu na končatine, napr. pri veľkom hemangióme
(angioma racemosum): keď stlačíme prstom hemangióm, spomalí sa periférny pulz a zároveň sa
zvýši diastolický tlak.
Brauerov príznak – [Brauer, Ludolph, 1865 – 1951, nem. lekár] p. perikarditídy: zosilnenie
začiatočnej časti diastolickej ovzy.
Brauch-Rombergov príznak – Rombergov p.
Braun-Fernwaldov príznak – [Braun-Fernwald, Karl, 1822 – 1891, rak. gynekológ] p. gravidity:
maternica je asymetricky zväčšená; medzi obidvoma jej časťami sa dá nahmatať pozdĺţna brázda.

Braunwaldov príznak – [Braunwald] zoslabenie pulzu namiesto zosilnenia bezprostredne po
predčasnej komorovej kontrakcii.
Braxton Hickov príznak – [Braxtron Hill] mierne, obyčajne viditeľné kontrakcie maternice
v priebehu gravidity, na konci tretieho trimestri sa postupne zosilňujú a stávajú sa častejšie
a rytmickejšie.
Brdlíkov príznak – [Brdlík, Jiří, 1883–1965, čes. pediater] p.poliomyelitídy: dieťa sa nemôţe v sediacej polohe dotknúť hlavou svojich kolien (meningový p.).
Brennerov príznak – [Brenner, Alexander, *1859, rak. chirurg] p. perforácie ţalúdka: pri auskultácii
sedacieho pacienta sa zisťuje kovový trecí šelest v oblasti XII. rebra vľavo v súvislosti s unikaním
vzduchu zo ţalúdka pod bránicu.
Bricknerov príznak I – [Brickner, Wakter, 1876 – 1930, amer. chirurg] p. parézy n. facialis: ani silné
zvukové podráţdenie nevyvolá zavretie mihalníc.
Bricknerov príznak II – [Brickner, Wakter, 1876 – 1930, amer. chirurg] p. burzitídy ramena: bolesť
na vnútornej strane humeru pri palpácii (ak nejde o inú afekciu, ako fraktúru, podvrt-nutie ap.).
Brissaudov príznak – reflex, kt. vzniká pri vybavovaní plantárneho reflexu: okrem pohybu prstov
nohy nastáva intenzívna kontrakcia m. tensoris fasciae femoris. Dostavuje sa niekedy po
podráţdení stupaja aj bez pohybov prstov; →plantárny reflex (→reflexy).
Brittainov príznak – [Brittain, Robert, amer. lekár] p. akút. apendicitídy: palpácia v pravej bedrovej
jame vyvoláva retrakciu pravého testis.
Broadbentov príznak – [Broadbent, John Francis Harpin, 1865 – 1946, angl. internista] p. adhezívnej perikarditídy: pulzácia v epigastrickej oblasti, synchrónne so srdcovým rytmom.
Broadbentov príznak – [Broadbent, William Henry, 1835 – 1907, angl. internista] p. adhezívnej
perikarditídy: vťahovanie steny hrudníka v oblasti XI. – XII. rebra vzadu vľavo, synchrónne so
srdcovým rytmom.
Broadbentov obrátený príznak – [Broadbent, William Henry, 1835 – 1907, angl. internista] pulzácie synchrónne so systolou komôr na zadnej bočnej stene hrudníka pri extrémnej dilatácii ľavej
predsiene.
Brockenbroughov príznak – oslabený namiesto zosilneného pulzu bezprostredne po predčasnom
komorovom sťahu; poukazuje na idiopatickú hypertrofickú subaortálnu stenózu.
Brocov príznak – [Broca, Pierre Paul, 1824 – 1880, franc. chirurg a antropológ] p. stuhnutosti
šijových svalov pri myozitíde, abscese mozočka, meningoencefalitíde a poruche krvného obehu v
CNS.
Brodieho príznak I – p. gangrény následkom extravazácie moču do hubovitých telies: čierne škvrny
na glans penis.
Brodieho príznak II – p. artralgie, artroneuralgie, resp. hyperestézie pri hystérii: zdvihnutie koţnej
riasy nad bedrovým kĺbom je bolestivejšie ako vtlačenie hlavice stehnovej kosti do kĺbovej jamky.
Brombartov príznak – rtg p. refluxu do ezofágu: prenikanie kontrastu zo ţalúdka do paţeráka po
napití vody pri vyšetrovaní v leţiacej polohe.
Brownov príznak I – p. perforácii čreva pri brušnom týfe: počuteľná krepitácia v ileocekálnej oblasti.
Brownov príznak II – p. akút. apendicitídy: najprv sa palpuje bolestivosť v McBurneyovom bode,
potom sa pacient poloţí na zdravú stranu a asi v priebehu 15 – 30 min sa bolestivosť presunie na
zdravú stranu asi o 2,5 – 5 cm, al. sa bolestivosť a défense značne zvýši.

Brown-Séquardov príznak →Brown-Séquardov sy. (→syndrómy).
Brudziňského príznak – [Brudziňski, Józef von, 1874 – 1917, varšavský pediater] p. meningitídy al.
meningizmu, subarachnoidálneho krvácania, príp. encefalitídy: meningeálna hyperestézia; moţno ju
vyvolať násilným predklonom hlavy dieťaťa, pričom dieťa v obrane proti vyvolanej bolesti reflexne
prikrčí dolné končatiny k brušku a ohne ich v kolenovom kĺbe, zdvihne a roz-tiahne horné končatiny,
bolestivo vykríkne; zrenice sa obyčajne rozšíria. Patria sem B. p. I – IV.
Brudziňského príznak I – [Brudziňski, Józef von, 1874 – 1917, varšavský pediater] p. šije:
reflektorická flexia dolných končatín v kolenových kĺboch pri (pasívnom) predklone hlavy, resp.
zdvihnutí hlavy pacienta z podušky;
Brudziňského príznak II – [Brudziňski, Józef von, 1874 – 1917, varšavský pediater] p. meningitídy,
najmä špecifickej: keď stlačíme pacientovi líca, pokrčí spontánne plecia a ohne ramená v lakťových
kĺboch;
Brudziňského príznak III – [Brudziňski, Józef von, 1874 – 1917, varšavský pediater] p. meningitídy
al. meningizmu: ak stlačíme pacientovi leţiacemu na chrbte päsťou na čelo, mimovoľne pokrčí dolné
končatiny.
Brudziňského príznak IV – [Brudziňski, Józef von, 1874 – 1917, varšavský pediater] symfýzový p.:
flexia dolných končatín v bedrovom a kolenovou kĺbe pri tlaku na symfýzu. Príznak meningitídy.
Brudziňskiho príznak – →Brudzinskiho reflex, kontralaterálny..
Brunsov príznak – [Bruns, Paul, 1846–1916, nem. chirurg pôsobiaci v Tübingene] náhle vracanie,
závraty a bolesti hlavy po prudkej náhlej zmene polohy, napr. otočení hlavy. Autor ho opísal v
prípade cysticerka voľne plávajúceho v IV. mozgovej komore.
Brysonov príznak – p. →Basedowovej choroby: chýba rozpínanie hrudníka pri dýchaní.
Brunatiho príznak – agonálny p. zakalenia rohovky.
Brunsov-Jastrowitzov príznak – [Bruns, Ludwig, 1858 – 1916; Jastrowitrz, P., nem. neuroló-govia]
p. mozgovej lézie: hypomaniakálny stav s nadmernou pohyblivosťou a eufóriou.
Bryantov príznak – zníţenie axilárnych duplikatúr pri dislokácii pleca.
Brysonov príznak – p. →Basedowovej choroby (chýba rozpínanie hrudníka pri dýchaní).
Buergerov príznak – Buergerova choroba. bolestivá ischémia pri zvýšenej polohe postihnutej
končatiny, kt. vymizne po hyperémii vyvolanej zvesením končatiny; ÄBuergerova choroba.
Bumkeho príznak →Bumkeho zrenicový syndróm.
Burdenkov príznak – [Burdenko, Nikolaj, Nilovič, 18766 – 1946, sov. chirurg] p. nádoru zadnej
lebkovej jamy: bolesť v oblasti čela, koreňa nosa, očníc a očných bulbov je silnejšia ako bolesť v
záhlaví.
Burgerov príznak – Heryngov p.
Burghardtov príznak – zviditeľnenie konkrementov v močovom mechúri po naplnení močového
mechúra kyslíkom.
Burghartov príznak – [Burghart] včasný p. pľúcnej tbc: jemné rachoty nad predným dolným
okrajom pľúc.
Burtonov príznak →Burtonov lem.
Bürgerov príznak – [Bürger, Max, 1885 – 1966, internista pôsobiaci v Lipsku] bolestivé zdurenie
ductus parotideus; vyskytuje sa pri vírusovej infekcii, napr. →parotitis epidemica.

Bychovského príznak – [Bychovskij, A. S., rus. neurológ] p. parézy centrálneho pôvodu: ak pacient
v leţiacej polohe na chrbte drţí paretickú dolnú končatinu vo vertikálnej polohe, klesá táto končatina
pri pokuse zdvihnúť aj zdravú dolnú končatinu.
Calvetov príznak – rtg p. obrny hltanu bulbárneho pôvodu: neprítomnosť aktívnych pohybov hltana
a peristaltiky paţeráka, rozšírenie bočnej časti dutiny hrtana a hromadenie kontrastnej látky
v hrtanovej dutine.
de la Campov príznak – [De la Camp, Oskar, 1871 – 1925, nem. lekár] p. tbc mediastínových uzlín:
relat. skrátenie poklepu nad Th5–6 a niţšie.
Capozziho príznak – p. kardiomyopatie: hmatateľná undulácia srdcového hrotu al. prídavný úder.
Cardarelliho príznak – Oliverov p.: unilaterálna pulzácia hrtana a trachey synchrónna so sytolou
komôr. Dá sa nahmatať v stojacej polohe pacienta uchopením trachey palcom a ukazovákom.
Zisťuje sa pri aneuryzme oblúka aorty, mediastínových nádoroch a chron. obštrukčnej chorobe.
Carmanov príznak – Carmanov-Kirklinov disk, meniskový príznak: polmesiačikový tieň podmienený
kráterovitým vredom ţalúdka; keď konvexita tieňa smeruje laterálne, vred je na curvatura minor; keď
smeruje nadol, nachádza sa distálne od incisura angularis.
Carnettov príznak – príznak peritonitídy: bolestivý poklep na brucho s napnutými brušnými stenami svedčí o postihnutí parietálnej pobrušnice, na brucho s relaxovanými brušnými svalmi
o parietálnom al. intraabdominálnom pôvode; bolestivosť nad relaxovanými svalmi a jej chýbanie pri
napnutých svaloch poukazuje na subparietálnu léziu, kt. príčinu treba hľadať v brušnej dutine.
Bolestivosť zistená pri relaxovaných i kontrahovaných svaloch je príznakom prednej parietálnej lézie
extraabdominálneho pôvodu.
Carvallov príznak – I. p. mitrálnej insuficiencie na hrote srdca slabne pri vdychu; II.p. trikuspidálnej
insuficiencie: regurgitačný pansystolický šelest sa zosilňuje v inspíriu.
Caseov príznak – [Case, S.: angl. neurológ] rtg p. rakoviny tela al. kaudy pankreasu: defekt náplne
na malej kurvatúre al. okrúhly defekt na zadnej stene ţalúdka.
Casperov príznak – [Casper, *1846] erythrophobia, p. psychasténie: strach zo začervenanie v prítomnosti iných ľudí.
Castellaniho-Lowov príznak – jemný tras jazyka pri spavej chorobe (trypanozomiáza, letar-gická
a saintlouiská encefalitída, vých. al. záp. encefalomyelitída).
Cestanov príznak – [Cestan, Etienne Jacques Marie Raymond, 1872 – 1932, franc. neurológ]
Dutempsov-Cestanov p., p. úplnej obrny n. facialis: pacient sa má pozerať dopredu a pokúsiť sa
pomaly zavrieť obidve oči: pritom sa na postihnutej strane nedovrie horná mihalnica, skôr sa ešte
zdvihne.
Clarkov príznak – [Clark, Alfonzo, 1807 – 1887, amer. lekár] p. perforácie ţalúdkového al.
dvanástnikového vredu a tieţ výrazného meteorizmu: pri perkusii vymizne poklepové skrátenie nad
pečeňou.
Claudeov príznak – hyperkinézy pri rôznych afekciách CNS: bolesť vyvolávaju automatické pohyby
v paretických končatinách.
Cleemanov príznak – moţný príznak pozdĺţneho posunu pri zlomenine stehnovej kosti: koţná
riasa nad kolenom sa zväčšuje.
Codmanov príznak – p. ruptúry tendo supraspinata: pasívna addukcia hornej končatiny nevyvoláva
bolesť, po odstránení podpery sa však následkom náhlej kontrakcie m. deltoideus dostaví bolesť.

Colletov príznak – včasný p. obrny sfinkterov oka: pri rýchlom zatváraní a otváraní očí niekoľkokrát
za sebou sa oko na postihnutej strane otvára rýchlejšie a širšie.
Colliverov príznak – p. preparalytického obdobia poliomyelitídy: tras al. konvulzie končatín, tváre
al. aj celého tela.
Comolliho príznak – [Comolli, Antonio, *1879, tal. lekár] včasný p. úrazu lopatky: trojuholníkový
opuch korešpondujúci s tvarom lopatky tesne po úraze.
Connov príznak – [Conn. Harold, *1925, amer. lekár] výrazný opuch skróta u pacientov s ascitom:
pacient leţí na chrbte so široko roznoţenými dolnými končatinami.
Coopernailov príznak – p. fraktúry panvy: ekchymózy na hdrádzi, skróte al. lábiách.
Cooperov príznak – p. adhezívnej perikarditídy: pacient ľahšie a dlhšie udrţí dych po výdychu ako
po nadýchnutí.
Copeov príznak – p. apendicitídy: zvýšená bolestivosť v ileocékovej oblasti pri natiahnutí stehna.
Copernailov príznak – [Coopernail, Georg Peter, 1876 – 1962, amer. lekár] p. zlomeniny panvy:
ekchymózy na peritóneu, skróte, resp. lábiách.
Corneliov príznak – [Cornelius, A., nem. neurológ] p. myozitídy: tuhšie svaly a v ich aponeuróze
hmatateľné drobné uzlíky asi veľkosti prosa.
Corriganov príznak I – [Corrigan, Dominic John, 1802 – 1880, írsky lekár] p. insuficiencie aorty:
pulsus magnus, celer et altus; →Corriganov pulz.
Corriganov príznak II – [Corrigan, Dominic John, 1802 – 1880, írsky lekár] p. aneuryzmy brušnej
aorty: dobre viditeľná pulzácia na prednej stene brucha.
Courtoisov príznak – pri komatóznych stavoch z ťaţkého poškodenia CNS: ak stlačíme pacientovi
leţiacemu na chrbte bradu k hrudníku, vyvoláme spontánnu flexiu dolnej končatiny v bedrovom a
kolenovom kĺbe, a to na strane loţiskového poškodenia mozgu.
Courvoisierov príznak – p. upchatia spoločného ţlčovodu: silne zväčšený ţlčník u pacientov
s príznakmi obštrukčného ikteru.
Cowenov príznak – p. tyreotoxikózy: pri kovergencii moţno pozorovať jemnú vibráciu zreníc.
Crichton-Browneho príznak – tras vonkajších kútikov oka a labiálnych komisúr vo včasných
štádiách paralytickej demencie.
Croweov príznak – [Crowe, H. Warren, angl. lekár] p. trombózy mozgových ciev: jednostranná
kompresia jugulárnej ţily má za následok silnejšie prekrvenie ciev sietnice.
Cruveilhierov príznak – [Cruveilhier, Jean, 1791 – 1874, franc. anatóm a klinik] p. varikózneho
rozšírenia ţíl na dolných končatinách: pri zakašľaní sa dá nahmatať v ingvínovej oblasti palpačné
zdurenie, napätie a chvenie v slabine pri kašli: varix v. saphena s vírom, hmatateľným ako prúd vody
do napĺňajúceho a vyprázdňujúceho sa vaku.
Cruveilhierov príznak II – [Cruveilhier, Jean, 1791 – 1874, franc. anatóm a klinik] druh anomálie
rebier: zrast medzi 3. a 4. rebrom.
Cullenov príznak – symptoma Hofstätter-Cullen, symptoma Helklendal, p. kt. sa niekedy vyskytuje
pri krvácaní v brušnej dutine (často pri extrauterinnej gravidite) al. akút. pankreatitíde: modravé al.
hnedavé sfarbenie koţe v okolí pupka, najmä následkom ruptúry vajcovodu pri extrauterinnej
gravidite.

Cushingov príznak – [Cushing, Harvey William, 1869 – 1939, amer. neurochirurg] p. akút. zvyšovania vnútrolebkového tlaku: zvyšuje sa aj artériový TK.
Czernyho príznak – [Czerny, Adalbert, 1863 – 1941, nem. pediater čes. pôvodu] p. chorea minor u
detí: pri vdychu sa bránica dvíha a brucho sa nápadne vťahuje.
Čirikinov príznak – [Čirkin, Mitrofan Dmitrijevič, *1893, sov. lekár] p. spondylolistézy: bolestivosť pri
tlaku na Th12 a L1.
Čiţov príznak – [Čiţ, Vladimir Fjodorovič, 1855 – 1914, ruský psychiater] príznak epilepsie: sivastý
olovený lesk očných bulbov.
Dalrympleov príznak – [Dalrymple, John, 1804 – 1852, londýnsky oftalmológ] príznak tyreotoxikózy: pri pohľade nadol ostáva nad horným okrajom dúhovky viditeľná časť skléry; por. Graefeho p.
,

,

d Amatov príznak – [d Amato, Luigi, tal. lekár] premiestenie poklepového stlmenia pri pleurálnom
výpotku z oblasti chrbta v sediacej polohe do oblasti srdca pri polohe na boku opačnom neţ je
výpotok.
Danceov príznak – [Dance, Jean Baptiste Hippolyte, 1797 – 1832, franc. lekár] p. ileocekál-nej
invaginácie: pravá bedrová jama môţe pri palpácii imponovať ako prázdna následkom premiestenia
čriev.
Dandyho príznak – [Dandy, Walter Edward, 1886 – 1946, amer. neurológ a neurochirurg] p. ischiasu: krátky úder kladivkom v oblasti L4 a S1 paravertebrálne vyvolá krátku, ale inten-zívnu bolesť v
priebehu celého sedacieho nervu.
Daniélopoluov príznak – [Daniélopoulu, Daniel, 1884 – 1955, rum. fyziológ a klinik] p. zvýšeného
tonusu parasympatika: pri prechode pacienta zo stojacej polohy do leţiacej sa spomalí pulz > 6
úderov/min; počíta sa prvých 15 – 20 s leţiacej polohy.
Darierov príznak – [Darier, Ferdinand Jean, 1856 – 1938, paríţsky dermatológ] zjavenie sa
ţihľavky a pruritu po trení lézií pri urticaria pigmentosa.
Davidsonov príznak – [Davidsohn, Hermann, 1842 – 1911, nem. lekár] príznak nádoru al. prítomnosti tekutiny v antrum maxillare: zníţený osvit zrenice pri presvietení ţiarovkou umiestenou v ústnej
dutine.
Dawbarnov príznak – [Dawbarn, Robert Hugh Mackay, 1860 – 1915, amer. chirurg] príznak akút.
subakromiálnej burzitídy: pri zvisnutých horných končatinách tlak na burzu z bočnej strany vyvolá
bolesť; pri zdvihnutí abdukovanej končatiny bolesť vymizne.
Degiov príznak – [Degio, Karl Konstantinovič, 1851 – 1927, rus. lekár] dfdg. p. na rozlíšenie
bradykardie vyvolanej parasympatikom al. poškodením myokardu: pri podaní 1 ml 0,1 % rozt.
atropínu s. c. bradykardia vymizne, ak je zapríčinená parasympatikom, a pretrváva pri poškodení
myokardu.
Déjerinov príznak – p. iscvhialgie a lumbálnej radikulitídy: zosilnenie bolesti v bedrovej oblasti a
v priebehu sedacieho nervu, pri akomkoľvek telesnom úsilí a námahe (aj pri kýchaní a kašli).
Déjerinov-Lichtheimov príznak – Lichtheimova afázia, p. podkôrovej motorickej afázie: pacient
nehovorí, ale je schopný ukázať na prstoch počet slabík v slove, kt. vyslovil lekár; →DéjerinovLichtheimov fenomén.
Delbetov príznak – napriek vymiznutiu pulzu na hlavnej artérii dolnej končatiny je pri jej aneu-ryzme
dostatočná perfúzia končatiny, ak je zachovaná trofika distálne od aneuryzmy.
Delbetov-Perthesov príznak – skúška priechodnosti hlbokých ţíl dolných končatín: stojacemu
pacientovi sa nasadí škrtidlo v hornej tretine stehna a utiahne tak, aby stláčalo len podkoţné ţily.

Potom sa pacient vyzve, aby sa prešiel po miestnosti. Ak podkoţné ţily primerane spľas-nú, je
hlboký systém v dobrom stave, a naopak.
Delmegeov príznak – včasný prejav tbc: oploštenie m. delotideus.
Demarquayov príznak – príznak syfilisu priedušnice: fixácia al. zníţenie hrtana počas fonácie
a prehltania.
Demianoffov príznak – p. lézie mm. erector spinae driekovej oblasti: pri pokuse o zdvihnutie
extendovanej dolnej končatiny o 10° v polohe na znaku vzniká intenzívna bolesť.
Denekeho príznak – spontánne bolesti pri flebotrombóze dolných končatín.
Desaultov príznak – príznak intrakapsulárnej fraktúry stehnovej kosti s poruchou oblúka a rotáciou
veľkého trochantera, kt. normálne tvorí výsek kruţnice, tu však rotuje len hrot stehnovej kosti okolo
svojej osi.
,

D Espineov príznak – zníţená bronchofónia nad proc. spinosus pri tbc pľúc; zníţená ozvena
šepkaného slova pri auskultácii fonendoskopom nad C 7 al. Th1–2 pri tbc mediastínových uzlín; obsol.
Dewov príznak – p. abscesu pod pravou bránicou: keď pacient zaujme polohu na lakťoch a
kolenách, premiesti sa oblasť perkutorického skrátenia distálne.
Dickinsonov príznak – včasný p. gravidity: maternica nadobúda guľovitý tvar.
Dockov príznak – uzúry rebier následkom rozšírených interkostálnych artérií pri istmickej stenóze
→aorty s kolaterálnym obehom.
Dolffov príznak – [Dolff, Johann Joseph, *1906, nem. gynekológ] moţný príznak mŕtveho plodu:
normálne je maternica v posledných 2 mes. gravidity pri palpácii citlivá aţ bolestivá; ak chýba bolesť
aj pri silnejšom tlaku na bočné steny maternice, ide pp. o mŕtvy plod.
Donnellyho príznak – psoasový p., pozit. pri retrocekálnej apendicitíde: keď naťahuje leţiaci pacient dolnú končatinu a lekár pritom palpuje súčasne nad McBurneyovým bodom a pod ním,
pociťuje pacient výraznú bolesť.
Dorendorfov príznak – [Dorendorf, Hans, *1866, nem. internista] p. aneuryzmy oblúka aorty:
vyhladená nadkľúčnicová jamka na jednej strane, niekedy pulzuje.
Drachterov príznak – p. začínajúcej peritonitídy u detí: jednou rukou pridrţiavame nohy dieťaťa,
druhou poťukávame na päty; dieťa si spontánne chráni bolestivé brucho obidvoma rukami.
Drummondov príznak – [Drummond, David, 1852 – 1932, angl. lekár] p. aneuryzmy hrudnej aorty:
pri nozdrách pacienta pocítime v období systoly prudšie vypudenie vzduchu (aorta sa počas systoly
rozširuje a prudko vytláča vzduch z pľúc).
Duboisov príznak – skrátenie malíčka pri vrodenom syfilise a anomáliách mozgu.
Ducuingov príznak – p. tromboflebitídy lýtka: pri pohyboch dolnej končatiny do strany po uvoľnení
svalov pociťuje pacient bolesť.
Duffov príznak – p. nádoru prednej lebkovej jamy: časté mimovôľové pritláčanie ruky k nosu al.
pohyby ako pri čistení nosa.
Dufourowov príznak – p. hemiparézy: pri predpaţení v supinácii sa na paretickej strane zjaví
menej výdatná supinácia, predlaktie ide do pronácie.
Dugasov príznak – pri úraze ramenného kĺbu nemôţe pacient poloţiť ruku na druhé pleco tak, aby
sa lakťom dotýkal hrudníka; →Dugasov test.
Duchennov príznak I – vťahovanie epigastria pri inspíriu pri obrne bránice a hydroperikarde.

Duchennov príznak II – p. vrodenej luxácie bedrového kĺbu a coxa valga: trup sa pri chôdzi
nakláňa do strán.
Duprého príznak – [Dupré, Ernest, 1862 – 1921, franc. neurológ a psychiater] katatonický stupor:
leţiaci pacient veľmi dlho udrţí hlavu vo výške nad poduškou; v spánku stupor mizne a pa-cient leţí
normálne.
Dupuytrenov príznak I – [Dupuytren, Guillaume, 1778 – 1835, franc. chirurg] p. sarkómu kostí:
praskanie pri tlaku na kosť.
Dupuytrenov príznak II – [Dupuytren, Guillaume, 1778 – 1835, franc. chirurg] vrodená pohybli-vosť
hlavice bedrového kĺbu nahor a nadol.
Duroziezov-Vinogradovov príznak →Duroziezov dvojitý šelest.
Ebsteinov príznak – [Ebstein, Wilhelm, 1836 – 1912, nem. internista] p. exsudatívnej perikarditídy:
poklepové skrátenie v epigastriu pri značnom mnoţstve výpotku v dutine perikardu.
Eisenmengerov príznak →Eisenmengerova reakcia.
Elliotov príznak I – indurácia okrajov syfilitických koţných lézií.
Elliotov príznak II – skotóm šíriaci sa zo slepej škvrny a utvárajúci početné body a škvrny.
Ellisov príznak →Ellisova-Damoiseauova čiara.
Elyho príznak – p. kontraktúry fascia femoralis lateralis, napr. pri poškodení sakroiliakálneho
skĺbenia: ak ohneme pacientovi leţiacemu na bruchu dolnú končatinu v kolene tak, aby sa lýtko
dotýkalo stehna, pacient nadvihne panvu.
Enrothov príznak – p. difúznej toxickej strumy: opuch horných mihalníc.
Erniho príznak – bubienkový poklep nad apikálnou kavernou, predtým naplnenou tekutinou. Jemný
poklep nad takouto dutinou tvrdým predmetom vyvoláva kašeľ a vylúčenie sekrétu, čím vznikajú
dutinové príznaky.
Escherichov príznak – p. tetanie: poklep na vnútornú stranu pier al. jazyk vyvoláva kontrakciu pier,
jazyka a m. masseter.
Ewartov príznak – syn. Pinsov príznak: poklepové pritlmenie a bronchiálne dýchanie al. vymiznutie
dýchacích šelestov v oblasti dolného uhla lopatky vľavo pri väčších perikardiálnych výpotkoch.
Fagetov príznak – [Faget, Jean Charles, 1818 – 1884, franc. lekár] príznak ţltej zimnice a
brušného týfu: chýbanie vzostupu frekvencie tepu pri horúčke al. konštantný tep pri stúpajúcej
teplote.
Filipovitchov príznak – palmoplantárny príznak, ţlté sfarbenie dlaní a stupajov pri brušnom týfe.
Epsteinov príznak – [Epstein, Alois, 1849 – 1918, rak. pediater] p. neurotického stavu dieťaťa: pri
rozčúlení dieťa nedoviera hornú mihalnicu, čo dodáva tvári výraz strachu.
Erbenov príznak – [Erben Siegmund, *1863, rak. neurológ] p. zvýšeného tonusu parasympatika: pri
max. predklone hlavy a celého tela sa spomaľuje pulz.
Erbenov príznak II – [Erben Siegmund, *1863, rak. neurológ] p. ischialgie: zníţená koţná teplota
postihnutej končatiny.
Erbov príznak – [Erb, Wilhelm Heinrich, 1840 – 1921, nem. internista a neurológ] sklon k tetánii:
zvýšená elekt. dráţdivosť motorických nervov.
Erbov príznak II – [Erb, Wilhelm Heinrich, 1840 – 1921, nem. internista a neurológ] p. akromegá-lie:
pritlemný poklep nad mostíkom.

Erbov-Westphalov príznak – [Erb, Wilhelm Heinrich, 1840 – 1921, nem. internista a neurológ;
Westphal, Carl, 1833–1900, nem. neurológ a psychiater] vymiznutie patelových reflexov pri org.
postihnutí mozgu a miechy.
Erichsenov príznak – [Erichsen, John, 1818 – 1786, angl. chirurg] dfdg. p. patológie
sakroiliakálneho skĺbenia a bedrového kĺbu: keď rýchlym stlačením na obidve panvové kosti
vyvoláme bolesť, svedčí to o poškodení v oblasti sakroiliakálneho skĺbenia.
Escuderov-Nemenovov príznak – rtg. p. pľúcnej cysty: okrúhly tieň sa mení pri vdychu na oválny.
Escherichov príznak – fyzuiol. reflex u dojčiat: opri ľahkom poklepe okolo úst sa vyvolá cicací
reflex.
Fagetov príznak – [Faget, Jean Charles, 1818 – 1884, franc. lekár] moţný p. ţltej zimnice
a brušného týfusu: pulzová frekvencia nezodpovedá zvýšenej teplote; chýbanie vzostupu frekvencie
tepu pri horúčke al. konštantný tep pri stúpajúcej teplote.
Fajerszteinov príznak I – [Fajersztein-Krzeminski Izidor, 1867 – 1935, poľ. neurológ] príznak
ischiasu: pacient môţe pokrčiť dolnú končatinu v bedrovom kĺbe, len ak je pokrčená v kolene. Pri
pokuse ohnúť v bedrovom kĺbe zdravú končatinu pociťuje pacient bolesť na postihnutej strane.
Fajerszteinov príznak II – [Fajersztein-Krzeminski Izidor, 1867 – 1935, poľ. neurológ] príznak
lumbálnej radikulitídy: keď kýve pacient v stojacej polohe dolnou končatinou dopredu a do-zadu,
vyvolá bolesť v chorej dolnej končatine.
Federiciho príznak – syndroma Claybrook, nekonštantný p. perforácie čreva: pri auskultácii brucha
sú počuteľné srdcové ozvy.
Fickov príznak – [Fick Rudolf, 1866 – 1939, berlínsky anatóm] syn. vákuový fenomén, rtg. Vyjasnenie v oblasti kĺbov po vyvolaní podtlaku v kĺbovej štrbine pri postavení s inkongruentnými kĺbovými
plôškami.
Fiedlerov príznak – [Fiedler, Carl Ludwig Alfred, 1835 – 1921, nem. lekár] p. narkománie (najmä
morfinizmu): eufória po vpichnutí narkotika.
Filatovov príznak – [Filatov, Nil, Fjodorovič, 1847 – 1902, rus. pediater] Belského p., Combyho p.,
Flindtov p., Gerhardtov p., Koplikov p., p. začiatočného štádia osýpok: biele škvrnky na
začervenenom podklade v ústnej dutine.
Filipovitchov príznak – palmoplantárny príznak, ţlté sfarbenie dlaní a stupajov pri brušnom týfe.
Finnertyho príznak – p. glomeruloenefritídy al. nefropatie gravidných: opuch sietnice so zvláštnym
leskom, akoby bola pokrytá tenkou priezračnou blankou.
Fischerov príznak – [Fischer, Louis, 1864 – 1945, neworský pediater] auskultačný nálezu pri tbc
lymfatických uzlín detí: trvalý hlučný šelest následkom tlaku lymfatických uzlín na v. brachiocephalica pri auskultácii v oblasti manubrium sterni u pacienta so silne predklonenou hlavou.
Flatauov príznak – [Flatau, Edward, 1868 – 1932, poľ. neurológ] p. meningitídy: pri predklone hlavy
sa rozšíria zrenice.
Fleischnerov príznak – [Fleischner, Felix, nem. röntgenológ] p. niekt. intrakraniálnych al.
intraabdominálnych afekcií: diskovité atelektázy nad hypotonickou bránicou v dolnej tretine pľúc na
rtg snímke.
Flintov príznak →Flintov šelest.
Foersterov príznak – [Foerster, Otto, 1873 – 1941, nem. lekár] p. lézie talamu: podráţdenie
rôznych receptorov (zrakových, sluchových, chuťových) vyvoláva silnú bolesti v jednej polovici tela.

Foixov-Thévenardov príznak –[Foix, Charles, 1882 – 1927, franc. neurológ; Thévenard, A., franc.
lekár] p. lézie mozočka: keď postrčíme pacienta dopredu a dozadu, stráca ľahko rovnováhu.
Fränkelov príznak – nadmerné exkurzie pasívnych pohybov bedrového kĺbu ako prejav zníţeného
tonusu okolitých svalov pri tabes dorsalis.
Frankov príznak – p. donosenosti plodu: šírka pliec je o niečo väčšia ako obvod hlavy.
Frantzelov príznak – p. mitrálnej stenózy: diastolický šelest má dve maximá, a to na začiatku a na
konci diastoly.
Fräntzelov príznak – p. mitrálnej stenózy: diastolický šelest má 2 maximá, a to na začiatku a na
konci diastoly.
Franzov príznak – [Franz., Karl, 1870 – 1926, nem. gynekológ] p. a-v skratu: drobné chvenie
príslušnej ţily prestane po vykonaní ligatúry na véne proximálne od skratu.
Fräntzelov príznak – p. mitrálnej stenózy: diastolický šelest má 2 maximá, a to na začiatku a na
konci diastoly.
Frerichsov príznak – [Frerichs, Friedrich Theodor, 1819 – 1885, nem. internista] p. ţltej atrofie
pečene: kryštáliky leucínu a tyrozínu v močovom sedimente.
Friedreichov príznak – diastolický kolaps krčných ţíl pri adhezívnej perikarditíde.
Froeschelsov príznak I – p. otosklerózy: zníţená koţná citlivosť v oblasti vonkajšieho zvukovodu
na postihnutej strane.
Froeschelsov príznak II – syn. Sikorksiho príznak: príznak logoneurózy: viditeľné zvieranie a
rozovieranie krídel nosa pri reči.
Froeschelsov príznak III – rozlíšenie hluchoty a hluchonemoty u detí: na šteklenie vonkajšieho
zvukovodu reaguje nemé dieťa smiechom a uhýba. Hluchonemé obyčajne nereaguje.
Froinov príznak →Froinov sy.
Fromentov príznak I – [Froment, Jules, *1878, franc. lekár] p. ľahkej parézy sfinkterov oka: neúplné
zatváranie mihalníc a nemoţnosť pohľadu nahor na postihnutej strane.
Fromentov príznak II – p. lézie n. ulnaris: flexia distálneho článku palca po zasunutí papiera medzi
palec a ukazovák a vychyľovanie palca na ulnárnu stranu; poţiadame pacienta, aby roztrhal list
papiera; keď stavia palec proti ukazováku, n. ulnaris nie je poškodený.
Frommmelov-Bandlov príznak – p. hroziaceho roztrhnutia maternice: retrakčný prstenec sa
premiesťuje max. nahor a zaujíma šikmé postavenie.
Frostbergov príznak – rtg p. nádoru pankreasu al. chron. pankreatitídy: pri hypotonickej
duodenografii sa dajú nájsť deformácie zakrivenia zostupnej časti dvanástnika pripomínajúce
prevrátenú číslicu 3.
Fuchsov príznak – [Fuchs, Ernst, 1851 – 1930, nem. oftalmológ] Fuchsov-Fleckov p., maculae
Fuchs, p. komplikovanej krátkozrakosti: značné zníţenie centrálneho videnia (centrálny skotóm); na
očnom pozadí je viditeľná v oblasti ţltej škvrny temná škvrnitosť.
Fürbringerov príznak – [Fürbringer, Paul Walther, 1849 – 1930, nem. lekár] pri subfrenickom
abscese sa dýchacie pohyby prenášajú ihlou zavedenou do abscesu, čím sa dá odlíšiť absces
lokalizovaný nad bránicou.
Gaenslenov príznak – pacientovi v leţiacej polohe na chrbte sa flektuje dolná končatina v
bedrovom kĺbe a kolene a druhú dolnú končatinu zvesenú cez okraj stola tlačí vyšetrujúci smerom

nadol, aby vyvolal hyperextenziu v bedrovom kĺbe; pri ochoreniach postihujúcich lumbosakrálnu
oblasť sa dostavuje bolesť na postihnutej strane.
Gaillardov príznak →Gaillardov sy.
Galassiho zrenicový príznak – zrenicový p., reflex m. orbicularis, Giffordov-Galassiho reflex,
Westphalov zrenicový reflex, Westphalov-Pilzov reflex: unilaterálna kontrakcia zrenice nasle-dovaná
dilatáciou po uzavretí al. pokuse o zavretie očí, kt. sa násilne.
Galeazziho príznak – [Galeazzi, Riccardo, 1866 – 1952, tal. chirurg a ortopéd] kongenitálna
dislokácia bedrového kĺbu prejavujúca sa skrátením stehnovej kosti. U pacienta leţiaceho na rovnej
podloţke s flexiou bedrových kĺbov do pravého uhla sa skrátenie prejaví rozdielnou úrovňou kolien,
u stojaceho pacienta sa chrbtica vychyľuje do strany.
Gangolpheov príznak – p. zaškrtenej prietrţe: výpotok v brušnej dutine, kt. moţno zistiť palpáciou
per rectum al. perkusiou (skrátený poklep v dolnej časti brucha).
Ganserov príznak →Ganserov sy.
Gansov-Rodierov príznak – anestézia laterálnych častí sklér pri chron. alkoholizme.
Garcinov príznak I – [Garcin, Raymond, franc. neurológ] lézia labyrintu: pri pomalej rotácii sa
pacient opiera nohami, pri rýchlej rotácii táto reakcia nevzniká.
Garcinov príznak II – [Garcin, Raymond, franc. neurológ] p. nádoru lebkovej bázy vychádzajúceho z nazofaryngu: jednostranná porucha mozgových nervov bez postihnutia nervov trupu a zvýšenia
vnútrolebkového tlaku.
Garciov-Sorgesov príznak – syn. Belotov-Petenilov p., p. prasknutej echinokokovej cysty: na rtg
snímke pľúc sa zisťujú rozličné tiene obalov cysty pripomínajúce kvet ľalie al. plávajúcu kryhu.
Garelov príznak – syn. Heryngov p.: p. maxilovej sínusitídy: zapálená dutina sa pri rozsvietení nezobrazuje ako dutá.
Gaussov príznak I – p. gravidity: následkom zmäknutia dolného segmentu maternice sa dá pri
bimanuálnej palpácii ľahko premiestňovať portio uteri bez súčasného pohybu maternice (tzv. viklavé
portio).
Gaussov príznak II – p. asfyktického plodu pri pôrode: spomalenie pulzu < 120/min.
Gärtnerov príznak – [Gärtner, Gustav, 1855 – 1937, rak. patológ] čím vyššie treba zdvihnúť hornú
končatinu, aby sa vyprázdnili povrchové ţily, tým vyšší je tlak v pravej predsieni.
Gendrinov príznak – p. exsudatívnej perikarditídy: perkutoricky zistiteľné rozšírenie hranice
lekárskej genetiky.
Gerardov-Marchantov príznak – p. epidurálneho hematómu: bolestivý opuch v spánkovej a temennej oblasti.
Gerhardtov príznak I – [Gerhardt, Carl Adolph, 1833 – 1902, nem. klinik] p. trombózy lebkových
ţilových splavov: jugulárna véna postihnutej strany sa pri palpácii javí ako menej naplnená.
Gerhardtov príznak II – [Gerhardt, Carl Adolph, 1833 – 1902, nem. klinik] p. ductus Botalli aper-tus
al. nedovieravosti chlopne a. pulmonalis: pruh skráteného poklepu o niečo vyššie nad hornou
hranicou absol. srdcového skrátenia.
Gerkeho príznak – p. perikarditídy: pri rýchlom záklone hlavy pocíti pacient silnú bolesť pri srdci.
Giffordov príznak – sťaţené al. nemoţné evertovanie hornej zhrubnutej, spasticky retrahovanej
mihalnice; príznak sclerodermia diffusa seu progressiva, Basedowovej choroby al. myx-edému.

Gilbertov príznak – opsiúria ako prejav cirhózy pečene; pri hladovaní sa prechodne diuréza
zvyšuje, pri opätovnom príjme potravy upravuje.
Glasgowov príznak – systolická ozva na a. brachialis pri latentnej aneuryzme aorty.
Goggiov príznak – fibrilárne zášklby vyvolané úderom a štípnutím m. biceps brachii sa u zdravých
osôb šíria po celom svale; pri ťaţkých vyčerpávajúcich chorobách, ako je týfus je kontrakcia svalu
lokálna.
Goldenov príznak – pri mimomaternicovej gravidite je krček maternice bledý.
Goldsteinov príznak – [Godstein, Hyman, 1887 – 1925, amer. lekár] syn. Rosenbergov p., p.
kretenizmu a Downovej choroby: veľký rozostup medzipalcom a 2. prstom nohy.
Goldthwaitov príznak – vyšetrujúci dvíha pacientovi leţiacemu na chrbte jednou rukou dolnú
končatinu a druhú ruku podkladá pod panvu, pričom sa vyvíja páková sila zo strany na panvu. Ak sa
dostaví bolesť pred pohybom driekovej chrbtice, ide o podvrtnutie sakroiliakálneho kĺbu; ak sa
bolesti dostavia aţ po pohnutí lumbálnej chrbtice, ide o léziu vnútri sakroiliakálnom al.
lumbosakrálnom kĺbe.
Goodellov príznak – zmäknutý krčok maternice svedčí o gravidite, tvrdý krčok proti tejto dg.
Gordonov príznak I – [Gordon, Alfred, 1874 – 1953, amer. neuropatológ] Gordonov prstový fenomén I (Souquesov fenomén): vejárovitá extenzia extenzia všetkých prstov al. palca a ukazováka pri
tlaku na os pisiforme svedčí o hemiplégii.
Gordonov príznak II – [Gordon, Alfred, 1874 – 1953, amer. neuropatológ] Gordonov prstový
fenomén II: vejárovitá extenzia prstov pri aktívnom širokom otvorení úst; pri širokom otvorení úst;
Gordonov príznak III – [Gordon, Alfred, 1874 – 1953, amer. neuropatológ] Gordonov paradoxný
flexorový reflex, p. poškodenia pyramídových dráh: pri kompresii lýtkových svalov sa reflexne
odďaľuje palec al. sa vejárovito rozťahujú všetky prsty nôh.
Gordonov príznak IV – [Gordon, Alfred, 1874 – 1953, amer. neuropatológ] p. hemiparézy: pri
zdvihnutí hornej končatiny pacient spontánne napriamuje a rozťahuje prsty.
Gordonov príznak V – [Gordon, Alfred, 1874 – 1953, amer. neuropatológ] p. chorey: pri vyvolaní
patelového reflexu býva dolná končatina natiahnutá dlhšie ako u zdravých; opakovanie reflexu
nezriedka posilňuje tento stav.; 6. patelový reflex.
Gorlinov príznak – schopnosť dotknúť sa špičky nosa špičkou jazyka, zisťuje sa pri EhlersovomDanlosovom sy.
Gottronov príznak – 1. symetrické makulózne fialové erytémy s edémom al. bez neho na dorzálnej
strane interfalangových kĺbov rúk, na olekranone, patelách a mediálnych maleoloch, ako koţný
prejav dermatomyozitídy; 2. Gottronove papuly.
Gouldov príznak – p. degeneratívnych zmien na periférii sietnice: pacient chodí so sklonenou
hlavou, aby obraz dopadal na nepoškodenú časť sietnice.
Gouleyov príznak – p. adhezívnej perikarditídy s konštrikciou pľúcnice: systolická pulzácia v 2. a
3. medzirebrí vľavo s diastolickým vťahovaním v tomto mieste. Srdce je zväčšené, nad pľúcnicou
počuť systolický šelest; na EKG je dextrogram.
Govorovov-Godelierov príznak – syn. Godelierov-Remlingerov príznak: tras al. vychýlenie jazyka
pri vyplazení na vrchole škvrnitého týfu.
Gowersov príznak I – náhle intermitentné oscilácie dúhovky po osvite ako prejav tabes dorsalis.

Gowersov príznak II – prejav pseudohypertrofickej svalovej dystrofie: pri pokuse pacienta vstať z
leţiacej polohy vykonáva pacient šplhavé pohyby rukami stláčajúc predkolenia, kolena a stehná.
Gowersov príznak III – p. ischiasu: bolesť v priebehu sedacieho nervu pri ohnutí nohy dorzálne pri
inak natiahnutej dolnej končatine.
Graefeho príznak – [Grafe, Fridrich Wilhelm Ernst Albrecht, 1828 – 1870, nem. oftalmológ] p.
tyreotoxického exoftalmu: pri pohľade nadol horná mihalnica spočiatku o niečo zaostáva a potom
sleduje pohyb bulbov; pritom zostáva prúţok skléry medzi okrajom hornej mihalnice a dúhovkou.
Graham Steelov príznak →Steelov p.
Grangerov príznak – rtg p. mastoiditídy; viditeľná predná stena laterálneho sínu na rtg snímke u
< 2-r. detí svedčí o rozsiahlej deštrukcii proc. mastoideus.
Grancherov príznak – p. obštrukcie dýchania: rovnaká výška tónu exspiračných a inspiračných
šelestov.
Grassetov príznak – syn. Grassetov-Bychowskiho príznak, Grassetov-Gausselov príznak, →Grassetov-Gausselov-Hooverov príznak.
Grassetov-Gausselov-Hooverov príznak – syn. Grassetov príznak, Grassetov-Bychowskiho
príznak, Grassteov-Gausselov príznak; príznak spasticklej hemiplégie: ak dvíhame pacient
s hemiparézou v leţiacej polohe na chrbte zdravú dolnú končatinu pri zdvihnutej paretickej,
paretická končatina klesá.
Grayov príznak – p. apendicidíty: niekedy prítomná bolesť v pravom pleci.
Grassetov-Gausselov-Hooverov príznak – syn. Grassetov p., Grassetov-Bychowskiho p., Grassetov-Gausselov p.; p. spasticklej hemip légie: ak dvíhame pacient s hemiparézou v leţiacej polohe na
chrbte zdravú dolnú končatinu pri zdvihnutej paretickej, paretická končatina klesá.
Grayov príznak – p. apendicidíty: niekedy prítomná bolesť v pravom pleci.
Greenov príznak – perkutoricky zistiteľné posunutie voľného okraja srdca navonok v exspíriu pri
pleurálnom výpotku.
Griesingerov príznak – [Griesinger, Wilhelm, 1817 – 1868, nem. neurológ a psychiater] p.
trombózy sinus transversus: opuch v oblasti proc. mastoideus.
Griffithov príznak – p. hypertyreózy: zaostávanie dolnej mihalnice pri pohľade nahor.
Grisollov príznak – pri varičele sa dajú po napnutí koţe papuly nahmatať; naproti tomu papuly pri
osýpkach po napnutí koţe vymiznú.
Groccov príznak – p. hepatomegálie: rozšírenie poklepového pritlmenia podmieneného zväčšenou
pečeňou smerom doľava za medioklavikulárnu čiaru.
Groccov-Rauchfusov príznak – kontralaterálne paravertebrálne poklepové pritlmenie. Pri
pleurálnom výpotku sa následkom pretlačenia zadného mediastína zisťuje okrem poklepového
pritlmenia na chorej strane aj na zdravej strane trojuholníková plocha s poklepovým pritlemením,
oslabeným vezikulárnym dýchaním a vymiznutím fremitus pectoralis. Hrot trohuholníka siaha do
výšky výpotku; →Ellisova-Damoiseauova čiara; →Groccov-Rauchfusov trojuholník.
Grossmanov príznak – dilatácia srdca ako príznaky pľúcnej tbc.
Grothov príznak – p. chron. pankreatitídy: pás atrofie podkoţnej tukovej vrstvy, kt. topograficky
zodpovedá uloţeniu pankreasu.
Grünwaldov príznak – p. akút. pankreatitídy: ekchymózy v okolí pupka.

Gubarevov-Gaussov príznak – [Gubarev, Alexander Petrovič, 1855 – 1931, moskovský anatóm
a gynekológ; Gauss, Karl, 1855 – 1956, nem. gynekológ] príznak gravidity: nadmerná pohyb-livosť
maternice v 1. mes. gravidity.
Gublerov príznak – [Gubler, Adolphe, 1821 – 1879, franc. lekár] opuchy zápästí pri saturnizme.
Guddenov príznak – [Gudden, Bernhard Aloys, 1824 – 1886, nem. psychiater] p. chron. alkoholizmu: spomalená reakcia al. neprítomnosť reakcie zreníc na svetlo po poţití alkoholu u osôb, u kt. je
uţ tolerancia na alkohol zníţená.
Guddenov-Wannerov príznak – skrátenie kostného vedenia po naloţení ladičky na jazvovito zmenenú lebku.
Guillainov príznak – [Guillain, Georges, 1876 – 1961, franc. neurológ] p. meningitídy: tlak na
štvorhlavý sval stehna al. štípnutie do prednej plochy stehna vyvoláva spontánne pokrčenie druhej
končatiny v kolenovom a bedrovom kĺbe.
Guillandov príznak – p. meningového dráţdenia: briskná flexia v bedrovom a kolenovom kĺbe po
uštípnutí m. quadriceps.
Guistov príznak – p. hypertonickej retinopatie: v oblasti ţltej škvrny sú vinuté ţily.
Gunnov príznak – [Gunn, Robert Marcus, 1850 – 1909, angl.oftalmológ] p. vrodenej ptózy mihalníc, niekedy prekonanej encefalitídy: pri širokom roztvorení úst sa zároveň široko otvoria oči.
Gunnov-Salusov príznak – fenomén kríţenia ciev na očnom pozadí pri hypertenzii.
Gurevičov príznak →Gurevičov-Mannov sy.
Gurevičov-Mannov príznak – [Gurevič, Michail Osipovič, 1878 – 1953, sov. psychiater; Mann,
John Dixon, 1840 – 1912, angl. lekár] p. otrasu mozgu al. stenózy vertebrobazilárnych ciev:
zvyšujúca sa bolesť hlavy pri otváraní očí a pohyboch očnými bulbami, nezriedka aj závrat s pádom
dopredu pri divergencii a pohľade nadol, šumenie v ušiach a nauzea.
Gutmannov príznak – vyklenutie 2. časti dvanástnikového okienka na rtg snímke, často kombinované s hypotóniou bulbu dvanástnika (megabulbus) pri karcionóme hlavy pankresu.
Guttmannov príznak – [Guttmann, Paul, 1834 – 1893, nem. lekár] príznak tyreotoxickej strumy:
šelest nad štítnou ţľazou.
Guyonov príznak – [Guyon, Felix Jean Casimir, 1831 – 1920, franc. chirurg] príznak moţného nádoru obličky: zvýšená pohyblivosť zväčšenej obličky, balottement a hmatateľnosť fluktuu-júcej
obličky, pri hydronefróze.
Güntzov príznak – [Güntz, Eduard, nem. ortopéd] vyrovnanie normálnej bedrovej lordózy pri
diskopatii.
Hegarov príznak – zväčšené, presiaknuté telo maternice, kt. sa hmatá samostatne, oddelene od
len mierne zväčšeného krčka, príp. slabá kontrakcia myometria v mieste podráţdenia pri palpačnom
vyšetrení v 11.–12. týţd. gravidity.
Haenelov príznak – p. niekt. postihnutí miechy: pacient nepociťuje boelsti ani pri silnom tlaku na
očné bulby (sérol. skúšky na syfilis sä často pozit,).
Hahnov príznak – p. postihnutia mozočka u detí: neustále kývanie hlavou zo strany na stranu.
Halbanov príznak – moţný p. gravidity: zosilnený rast jemných chĺpov na tvári a celom tele.
Hallov príznak – p. aneuryzmy aorty: otriasanie trachey pri diastole.

Halmagyho príznak – vyšetrenie pulzného testu, pri kt. sa vykonávajú pasívne pohyby hlavou
v rovinách jednotlivých ôpooklruhovitých kanálikov. Test sa zakladá na nmeschopnosti udrţať
správne zrakovú fixáciu pri rýchlych pohyboch hlavou pri vestibulárnej lézii. Z mierne excentrickej
polohy hlavy (asi 15° k strane) sa vykoná pasívne pohyb k stredu s rýchlou akceleráciou. Úlohou
vyšetrovaného je udrţovať fixovaný bod na našej tvári. Pri pohybe v smere popstihnutého
polrokuhovitého kanálika sa negeneruje kompenzačný pohyb opoačným smerom, vyšetrovaný nie je
schopný udrţať fixáciu a po ukončení pohybu musí vykonať korekčný sakádový pohyb oka späť
k fixačnému bodu. Príznak býva pozit. pri periférnom postihnutí vestibulárneho systému; →vertigo.
Halstedov príznak –symptoma Turner, symptoma (Gray) Turner, p. akút. pankreatitídy: slabo
cyanotický al. mramorový odtieň periférnych častí tela (toxcické poškodenie kapilár).
Hammanov príznak – symptoma Laennec-Hamman, symptoma Laennec-Hamman-Müller-Bergmann, p. spontánneho al. traumatického pneumomediastína: traskavý šelest synchrónny so
srdcovou činnosťou.
Hammerschlagov príznak – nekošntantný p. otosklerózy: celkove zníţená sekrécia potu.
Hanzalov príznak – p. hemiplégie: keď predpaţí pacient so zavretými očami, pozoruje sa na postihnutej strane flexia prstov.
Harzerov príznak – p. zväčšenia pravého srdca: pulzácia v epigastriu, synchrónna so srdcovou
činnosťou.
Heberdenov príznak – symetrické tuhé uzlíky po stranách kĺbov, najmä na prstoch rúk a nôh,
častejšie u ţien. Zodpovedajú artrotickým zmenám kĺbov.
Hegarov príznak – p. gravidity: distálny segment maternice je mäkký.
Hechtov príznak – p. lomivosti kapilár: štípnutie do koţe vyvolá petechie.
Helbingov príznak – p. plochej nohy: posunutie Achillovej šľacghy mediálne ako následok vybočenia členkového kĺbu.
Hennebertov príznak – klamne pozit. fistulový p. pri vrodenom syfilise, vyvolaný abnormálne
zvýšenou pohyblivosťou strmienka al. eróziou labyritnového puzdra. Môţe podmieňovať chron.
otolikvoreu.
Hennerov príznak – p. nádoru prednej lebkovej jamy: pri chôdzi sa postupne zosilňuje retropulzia
a končí sa pádom pacienta.
Henningov príznak – p. gastritídy: bolesť v epigastriu pri plnení ţalúdka vzduchom pri gastroskopii.
Herfortov-Letošnikov príznak – p. akút. pankreatitídy: neutrofilná leukocytóza pri absol.
lymfopénii.
Heringov príznak – p. smrti: slabý bzučivý šelest pri auskultácii nad dolným koncom mostíka ihneď
po zastavení srdcovej činnosti.
Hermanov príznak – p. poškodenia pyramídových dráh u pacienta s tbc meningoencefalitídou: ak
paxcientovi leţiacemu na chrbte skloníme hlavu, ohýba palce nôh dorzálne a ostatné prsty často
tvoria vejár.
Hillov-Sachsov príznak – p. úrazu ramenného kĺbu po náraze na prednú dolnú časť labrum glenoidale: deformita hlavice humeru na posterolaterálnej rtg snímke ramenného kĺbu.
Hirschbergov príznak – p. poškodenia pyramídových dráh: podráţdenia koţe na vnútornoej strane
stupaje u leţiaceho pacienta vyvolá flexiu a natočenie celej stupajer mediálne.

Hoeneho príznak – p. ruptúry maternice: kontrakcie maternice pri pôrode prestanú a neobnovia sa
ani po podaní pituitrínu.
van der Hoeveho príznak – príznak postihnutia prinosových dutín:slepá škvrna zrakového poľa sa
asi 3 – 4-krát zväčší.
Hoffmannov príznak I – p. spazmofílie u detí: pri tlaku na nerv vznikajú parestézie v príslušnej
zóne a zvyšuje sa aj jeho elekt. dráţdivosť.
Hoffmannov príznak II – patol. reflex: náhle zatiahnutie za koniec 2., 3. a 4. prsta vyvoláva flexiu
koncového článku palca, príp. aj 2. a 3. článkov ostatných prstov.
Hoffmanov-Riglerov príznak – [Hoffman, Richard, B., súčasný minnesotský rádiológ; Rigler, Leo
George, 1896 – 1979, minessotský rádiológ] rtg pravidlo al. p. na určenie zväčšenia ľavej komory z
laterálneho pohľadu.
Hoffov príznak – p. spazmofílie dojčiat: pri údere kladivkom na vonkajšiu stranu dolnej tretiny
ramena (horná končatina je ohnutá v lakťovom kĺbe) sa pozoruje dorzálna flexia ruky a na-priamenie
ohnutých prstov.
Hohmannov príznak – p. tromboflebitídy predkolenia: bolesť v lýtkových svaloch pri ohnutí nohy
smerom k tíbii.
Hocheneggov príznak – p. Obuchovská nemocnica: pri uzávere sigmy je ampula pri rektálnom
vyšetrení rozšírená a prázdna.
Holmesov príznak – Stewart-Holmesov p.
Homansov príznak – Homansovo znamenie: pri ľahko pokrčenej dolnej končatine v bedrovom
a kolenovom kĺbe vykonáme dorzálnu flexiu noghy. Pri hlbokej tromboflebitíde pocíti pacient prudkú
bolesť v lýtku. Niekedy je p. klamne pozit. aj pri kĺbových afekciách na dolnej končatine.
Hooverov príznak I – Grassetov-Gausselov-Hooverov p., p. hystérie a simulácie: keď má zdrvaý
človek v leţiacej polohe na chrbte pritlačiť napätú dolnú končatinu k čelu postele, druhá dolná
končatina sa súpontánne nadvihne; pri hystérii a simulácii to nenastáva.
Hooverov príznak II – p. exsudatívnej pleuritídy a pneumotoraxu: menšia pohyblivosť rebier pri
dýchabní na postihnutej strane.
Hopeov príznak – nekonštantný p. aneuryzmy aorty: rozdvojené obidve srdcové ozvy.
Hormannov príznak – p. tromboflebitídy predkolenia: bolesť v lýtkovom svalstve pri dorzálnej fle-xii
nohy.
Horsleyov príznak – p. hemoplégie: vyššia teplota na plegickej strane.
Howshipov príznak – p. zaškrtenej stehnovej prietrţe: ostrá bolesť v končatine na postihnutej
strane.
Hrbkov príznak – príznak parézy: predkolenia drţí pacient v 45° uhle nad podloţkou. Na strane
parézy je pokles.
Hueterov príznak – p. luxácie lakťového kĺbu: pri extenzii utvárajú kondyly a hrot olekranonu
priečnu priamku. Pri extenzii tvoria kondyly a hrot olekranonu priečnu čiaru
(Hueterova čiara), pri flexii rovnoramenný trojuholník. Pri luxatio antebrachii
posterior je lakťový kĺb v semiflexii 140° a Hueterova čiara chýba.
Hueterov príznak pri luxácii lakťového kĺbu

Huchardov príznak – paradoxá poklepová rezonancia pri edéme pľúc.
Huntov príznak – p. svalovej dystónie: keď je dolná končatina v extenzii a pokúšame sa ju flektovať
v členkovom kĺbe, narastá spazmus naťahovačov, a naopak.
Hutchinsonov príznak – 1. intersticiálna keratitída a svetločervené sfarbenie rohovky pri kongenitálnom syfilise; 2. H. zuby; 3. H. triáda.
Chaddockov príznak – p. poruchy pyramídových dráh: rozostup prstov nohy pri podráţdení koţe
v oblasti vonkajšieho členka.
Chaoulov príznak – nem. Chaoulsche Glocke, rtg príznak nádoru hrubého čreva: prestenotické (pri
perorálnom podaní báriovej kaše) a poststenotické (pri irigoskopii) rozšírenie hrubého čreva, kt.
pripomína obraz zvona.
Charcotov príznak I – p. obliterujúcej endarteritídy a artériosklerózy dolných končatín: prechodné
krívanie.
Charcotov príznak II – p. tyreotoxikózy: tras prstov.
Chaseov príznak – p. apendicitídy: bolesť pri rýchlej a hlbokej palpácii pozdĺţ colon transversum
zľava doprava.
Chaussierov príznak – moţný p. hroziacej eklampsie: náhla bolesť v epigastriu.
Cheyneov-Stokesov príznak – Cheyneovo-Stokesovo dýchanie.
Chilovov príznak – nekonštantný p. otosklerózy: ľahká zraniteľnosť a krvácanie vonkajšieho zvukovodu pri beţnej toalete.
Chirayov-Rogerov príznak – koreňový p. sedacieho nervu: pacient nevydrţí stáť na špičkách a
chorá dolná končatina klesá na pätu.
Chrobakov príznak – [Chrobak, Rudolf, 1843 – 1910, rak. gynekológ] p. rakoviny krčka maternice:
sonda preniká ľahko do rakovinového tkaniva.
Chvostkov príznak – [Chvostek Franz, 1835 – 1884, viedenský internista] syn. Chvostkov-Weissov
sy., Schultzeho p., Schultzeho-Chvostkov p., zvýšená reaktivita n. facialis pri tetánii: po po-klepe
kladivkom na líce medzi ústnym kútikom a uchom nastáva zášklb v inervačnej oblasti n. facialis.
Chvostkov-Weissov príznak – [Chvostek Franz, 1835 – 1884, viedenský internista; Weiss,
Nathan, 1851 – 1883, rak. lekár] →Chvostkov p.
Ionasov príznak – p. cholecystitídy a cholelitiázy: bolesti pri tlaku pri úpone m. trapezius.
Itardov-Cholewov príznak – p. otosklerózy: anestézia bubienka.
Ivanova-Smolenského príznak – [Ivanov-Smolenskij, Anatolij Georgijevič, *1895, rus. neurológ]
príznak katatónie: na ústne dotazy odpovedá pacient písomne.
Jaccoudov príznak – p. adhezívnej perikarditídy: vťahovanie medzirebrových priestorov v oblasti
srdca počas systoly; →Broadbentov p.
Jacksonov príznak I – [Jackson, James, 1810 – 1854, amer. lekár] predĺţenie výdychu pri
bronciálnej astme a emfyzéme pľúc.
Jacksonov príznak II – [Jackson, John Hughlings, 1834 – 1911, angl. neurológ] epileptoidné kŕče
extenzorov pri nádore mozočka.
Jacksonov príznak III – [Jackson, Chevalier, 1865 – 1958, amer. otorinolaryngológ] p. cudzieho
telesa v dýchacích cestách: hvízdavé dýchanie počiteľné v blízkosti úst.

Jacquemierov príznak – Lebhardtov p., Chadwickov p., p. gravidity: fialová škvrnka pod ústím
močovej rúry; zjavuje sa ~ od 4. týţd. gravidity.
Jadassonov príznak – p. sek. syfilisu: pri tlaku na koţné papulky tupým predmetom pociťuje
pacient ostrú bolesť.
Janewayov príznak – p. subakút. baktériovej endokarditídy: malá erytematózna al.hemoragická
lézia, obyčajne na dlaniach al. stupajoch.
Janovského príznak – pri afekciách pleury rôznej etiológie sa zmenšuje bolestivosť tlakom ruky na
chorú stranu.
Jellinekov príznak – syn. Rasinov p.; pigmentácia, obyčajne hnedasto-škoricovej farby, vyskytujúca sa na okrajoch mihalníc pri hypertyreóze.
Jendrassikov príznak I – paralýza extraokulárnych svalov pri tyreotoxikóze.
Jendrassikov príznak II – vyuţitie fyziol. dominanty na hodnotenie reflexu: patelový reflex sa
zosilní, ak pacient spojí obidve ruky zaháknutím prstov a ťahá ich od seba.
Joffroyov príznak – [Joffroy, Alexis, 1844 – 1908, franc. lekár] chýbanie vrások na čele pri pohľade nahor pri Gravesovej chorobe.
Josseraudov príznak – p. akút. perikarditídy: hlučná 2. ozva nad a. pulmonalis.
Joyceov príznak – p. krvácania do retroperitonea: poklepové skrátenie laterálne podľa miesta
lézuie, nepresunujäúce sa pri obrátení pacienta na bok.
Justerov príznak – p. poruchy pyramídových dráh: keď podráţdime ihlou tenar palca ruky, palec sa
ohýba, ostatné prsty sa naopak naťahujú a dlaň sa otáča dorzálne.
Jürgensenov príznak – [Jürgensen, Theodor von, 1840 – 1907, rak. lekár] jemné krepitácie
niekedy počuteľné pri akút. tbc pľúc.
Kalitowského príznak – p. ischiasu: keď pacient stojí na špičkách, päta na postihnutej strane je
vyššie.
Kanavelov príznak – bod max. bolestivosti na dlani 1,5 cm proximálne od bázy malíčka pri infekcii
šľachovej pošvy.
Kantorov príznak – prejav indurácie al. ulcerácie hrubého čreva pri tbc céka al. kolónu: reťazcový
tvar čreva pri irigografii.
Karplusov príznak – p. pleurálneho výpotku: keď pacient vysloví ,,u“, nad oblasťou výpotku je
počuteľný zvuk ,,a“.
Kashidov príznak – p. tetánie: podráţdením koţe teplom al. chladom vyvoláme hyperestéziu a svalové spazmy.
Katschuov príznak – p. chron. pankreatitídy: koţná hyperestézia v zóne inerbvácie Th8 na ľavej
strane.
Katzensteinov príznak – p. patológie myokardu: pri stlačení stehnovej tepny sa TK u človeka so
zdravým srdcom zvýši, pri insuficiencii srdca sa naopak zníţi.
Kaufmannov príznak – p. hnisavej sínusitídfy: odchlipená sliznica môţe pri rinoskopii imponovať
ako polyp.
Kayserov-Fleischerov príznak – p. hepatolentikulárnej degenerácie: ţltohnedé aţ hnedavé
sfarbenie lemu rohovky.

Kazdov príznak – dfdg. p. rozlišujúci stehnovú prietrţ a varikózne rozšírenú v. saphena: keď pacient prerušovane napína brušné svaly, palpuje lekár pri varikóznom rozšírení ţily vírivé pohyby; pri
prietrţi toto chýba.
Keenov príznak – zväčšený priemer končatiny pri maleoloch pri Pottovej fraktúre fibuly.
Kehrov príznak – silné bolesti v ľavom pleci a hyperestézia koţe v tejto oblasti v niekt. prípadoch
ruptúry sleziny al. vajíčkovodu pri tubárnej gravidite.
Kellockov príznak – dfdg. p. rozlišujúci exsudatívnu pleuritídu a pneumóniu: pri proklepe nad
výpotkom sa hmatá druhou rukou na tej istej strane zvýraznená vibrácia; pri bronchopneu-mónii
vibrácia nenastáva.
Kellyho príznak – pri ,,česaní“ uretry artériovými kliešťami nastáva jej ,,hadovitá“ kontrakcia.
Kempov príznak – [Kemp, F. H., nem. ortopéd] moţný p. prolapsu nucleus pulposus medzistavcovej platničky v lumbálnej oblasti: stojaci pacient s uvoľneným svalstvom je otočený dozadu
a napravo a dozadu a naľavo. V pozit. prípade udáva bolestivosť.
Kennedyho príznak – syn. Kennedyho-Wortisov príznak: pri subdurálnom hematóme býva niekedy
mydriáza na postihnutej strane.
Kergaradecov príznak – maternicové šelesty vyvolané prúdením krvi v artériách gravidnej
maternice.
Kernigov príznak – meningeálny p.: pacient nie je schopný aktívne vystrieť dolné končatiny v kolenových al. v bedrových kĺboch pri posadzovaní sa. Pozit. K. p. sa zisťuje pri ischiadickom sy.,
léziách medzistavcovej platničky; por. Lasègueov príznak.
Kerandelov príznak – hlboká hyperestézia spojená s bolesťou, často pretrvávajúca po ľahkom
poklepe na projekciu kosti; vyskytuje sa pri afrckej trypoanozomiáze.
Kerrov príznak – pri poškodení miechy je porušená trofika koţe pod príslušným segmentom.
Kestenbaumov príznak – včasný p. atrofie očného nervu: zmenšenie počtu ciev prechádzajúcich
perifériou.
Kienböckov príznak – rtg p. pneumotoraxu a pyotoraxu: na postihnutej strane sa bránica pri
inspíriu pohybuje paradoxne nahor a pri exspíriu nadol.
Kleinov príznak – p. odlúčenia placenty: rodička sa napriami a lekár rukou zatlačí na dolný
segment maternice; kým sa placenta neoddelila, pupočník sa vťahu do pošvy.
Kleistov príznak – moţný p. nádoru čelového laloka al. talamickej oblasti: keď sa lekár pokúsi
zľahka nadvihnúť prsty pacientovej ruky, pacient nimi pevne zovrie prsty lekára.
Klemmov príznak – p. apendicitídy: na rtg je viditeľná plynatosť v ileocékovej oblasti.
Kloiberov príznak – rtg p. nepriechodnosti čriev: na natívnej snímke brucha sa zobrazujú hladinky
a nad nimi plyn.
Knappov príznak – p. krvácania do sietnice: malé prúţky v sietnici, kt. pripomínajú cievky.
Kniesov príznak – anizokória pri difúznej toxickej strume.
Kobrakov príznak – moţný p. retrocekálnej apendicitídy. Pacient leţí na ľavom boku s nohami
pritahnutými k bruchu. Lekár vyšetruje per rectum, u ţien per vaginam; keď pritlačí prstom nahor a
vpravo (na membrana obturatoria), pacient pocíti silnú bolesť.

Kocherov príznak – syn. Ramsayov príznak; príznak hypertyreózy: vyšetrujúci zdvihne ruku
umiestenú vo výške pacientových oči; pri sledovaní ruky ,,poskočia“ horné mihalnice pacienta
rýchlejšie ako bulby.
Korányiho perkutorický príznak – p. pleurálneho výpotku: zvýšená rezonancia nad dorzálnym
segmentom pri poklepe na tŕňové výbeţky hrudných stavcov.
Korányiho príznak – p. tbc pľúcnych hrotov: pri hlbokom predklone sa zadná hranica hrotov
nemení; u zdravých sa mierne zniţuje.
Körteho príznak – p. akút. pankreatitídy: pruhovitá rezistencia v oblasti pankreasu.
Krausov-Uhthoffov príznak – p. exsikózy: mäkké očné bulby.
Kreysigov príznak – [Kreysig, Friedrich Ludwig, 1770 – 1839, nem. lekár] príznak adhezívnej
perikarditídy: vťahovanie epigastria a priľahlých rebrových chrupaviek pri kaţdej systole.
Kulenkampffov príznak I – p. krvácania do brušnej dutiny: poklep na uvoľnené al. takmer uvoľnené
brucho je silne bolestivý.
Kulenkampffov príznak II – p. perforácie ţalúdkového al. dvanástnikového vredu: pri vyšetrovaní
Douglasovho priestoru per rectum pociťuje pacient bolesť, kt. vyvoláva nahromadenie výpotku a
ţalúdkového obsahu.
Kussmaulov príznak I – nekonštantný p. nádoru mediastína al. perikarditídy: veľká náplň
jugulárnych ţíl pri vdychu.
Kussmaulov príznak II – p. diabetickej kómy: hlboké rytmické dýchanie pacienta v bezvedomí.
Kussmaulov príznak III – pulsus paradoxus, p. pleuromediastinálnych zrastov: spomalenie pulzu
pri nádychu.
Küstnerov príznak – nekonštantný p. vaječníkovej cysty: tumor hmatateľný v strednej čiare pred
maternicou, ide pp. o vaječníkový dermoid.
Labhardtov príznak – p. gravidity: livídne sfarbenie introitus vaginae vo včasnom štádiu gravidity.
Ladinského príznak – [Ladinski, Louis Julius, *1862, amer. gynekológ] p. gravidity: oblasť elastickej
konzistencie oválneho tvaru v strednej čiare nad symfýzou, kde vzniká dojem fluktuácie. S
pokračujúcou graviditou veľkosť oblasti narastá.
Laennecov príznak – 1. bruit de pot fele, p. kaverny a pneumotoraxu: keď je vzdušná dutina
spojená s bronchom, vzniká zvuk ,,prasknutého dţbánu`` prenikaním vzduchu do bronchu; 2.
Laennecove perly: guľovité, ţelatinózne masy v spúte (Laennecove perly) pri asthma bronchiale.
Laforov príznak – zahrotenie nosa ako včasný príznak cerebrospinálnej meningitídy.
Lagoriov príznak – p. mimokĺbovej fraktúry stehnovej kosti: zníţený tonus extenzorov stehna na
postihnutej strane.
Laguierov príznak – p. zlomeniny dolnej časti vretennej kosti: proc. styloideus rádia a ulny sú
v rovnakej úrovni.
Lancisiho príznak – výrazná náplň krčných ţíl v systole pri trikuspidálnej chybe.
Landauov príznak I – p. syfilitickej mezaortitídy: silný systolický šelest v ľavej supraklavikulárnej
jamke.
Landauov príznak II – fyziol. reflex včasného detského veku: leď poloţíme dieťa hrudníkom na
ruku, celé telo sa prehne do oblúka. Keď skloníme dieťaťu rýchlo hlavu. tonus okamţite prestáva a
dieťa sa zloţí ako ,,vreckový noţík“. Reflex sa zjavuje vo veku 6 – 8. mes.

Landolfiho príznak – p. insuficiencie aortovej chlopne: zúţenie zrenice v systole a rozšírenie v diastole.
Landouov príznak – p. veľkého ascitu: nemoţnosť vyhmatať maternicu pri bimanuálnom vyšetrení.
Langoriov príznak – relaxácia extenzorových svalov stehna, ako príznak intrakapsulárnej zlomeniny stehnovej kosti.
Lanzov príznak – oslabenie al. vymiznutie pravostranného kremasterového reflexu pri apendicitíde.
Larcherov príznak – zakalenie nezakrytých časti očí následkom vyschnutia za 1 h po smrti.
Larockov príznak – p. akút. pankreatitídy: pravý al. obidva semenníky sú vytiahnuté vyššie;
niekedy sa nález zisťuje aţ pri palpácii.
Larreyov príznak – p. ischiasu a lumbálnej radikulitídy: bolesť v priebehu sedacieho nervu al. v kríţovej oblasti pri prechode z leţiacej do sediacej polohy.
Lasègueov príznak – p. lézie medzistavcovej platničky, ischiadickom sy. a meningeálnom sy.
Napnutie n. ischiadicus (pri zdvihnutí vystretej dolnej končatiny u leţiaceho pacienta) vyvoláva
bolesť v sedacej oblasti a stehne na postihnutej strane (pozit. L. p.).
Leichtensternov príznak – p. cerebrospinálnej meningitídy: uţ jemný poklep na akúkoľvek
končatinovú kosť vyvolá bolestivú reakciu.
Lennhoffov príznak – pri hlbokom inspíriu sa tvorí brázda pod rebrovým oblúkom nad echinokokovou cystou pečene.
Lériho príznak – pasívna flexia ruky a zápästia na postihnutej strane pri hemiplégii zabraňuje
normálnej flexii v lakťovom kĺbe; príznak pyramídovej dráhy.
Leserov-Trélatov príznak – Trélatov p.; náhle zjavenie sa a rýchle zväčšovanie a rozmnoţenie
seboroických keratóz môţe byť prejavom malígneho procesu, najmä GIT.
Lesiurov-Priveyov príznak – p. pneumónie: pozit. reakcia na albumín v spúte.
Leudetov príznak – p. katarálne otitídy: drobné krepitácie v ušiach, počuteľné nielen pacientom, ale
aj vyšetrujúcim.
Levinsonov príznak – p. meningizmu a meningitídy: keď pritlačí pacient bradu k hrudníku, otvára
ústa.
Leţňovov príznak – bulózny edém ústia močovodov pri tbc obličiek (cystoskopicky).
Lhermitteov príznak – parestézie v horných končatinách a v chrbte pri silnej anteflexii hlavy pri
chron. zápale miechových plien a sclerosis multiplex, ale aj pri kompresii a i. léziách krčnej miechy.
Libmanov príznak – extrémne bolestivé zdurenie, ale bez tlakovej bolestivosti hrotu proc. mastoideus.
Libmannov-Lukinov príznak – pri septickej endokarditíde sú niekedy petechie s bledým stredom
na spojovkách.
Libermeisterov príznak – včasný p. vzduchovej embólie: bledá škvrna na jazyku a pocit
,,zdrevenenia“ jazyka.
Liebesného príznak – pri ischialgii vyvoláva abdukcia a flexia dolnej končatiny kremasterový reflex
na postihnutej strane al. aj na druhej strane.
Liebreichov príznak – p. poruchy farebného videnia: osvetlené predmety sa javia ako červené,
neosvetlené ako zelené.

Liepmannov príznak – p. delírantného stavu: príkaz pacientovi pri súčasnom tlaku na očné bulby
vyvolá zodpovedajúce zrakové halucinácie.
Lichtheimov príznak – syn. Dejerineov-Lichtheimov fenomén; subkortikálna afázia: pacient nie je
schopný hovoriť, ale je schopný ukázať prstami počet slabík v slove, kt. chce vyjadriť.
Linderov príznak – p. lumboischiadického sy.: pasívna flexia hlavy u pacienta v leţiacej al. sediacej
polohe s vystretými dolnými končatinami vyvoláva bolesť dolných končatín al. v driekovej oblasti.
Livieratov príznak – podráţdenie brušného sympatikového nervu vazokonstrikcia škriabnutím
prednej steny brucha pozdĺţ xifoidoumbilikálnej čiary vyvoláva vazokostrikciu.
Lloydov príznak – p. nefrolitiázy: bolesti v lumbálnej oblasti po údere na oblasť obličiek, aj keď tu
tlaková bolestivosť chýba.
Lockwoodov príznak – p. apendicitídy a zrastov v brušnej dutiny: pri opakovanej palpácii v ileocékovej oblasti u pacienta leţiaceho na chrbte s pokrčenými kolenami je niekedy počuteľné škrkanie
al. prelievanie črevného obsahu.
Loenneho príznak – včasný p. gravidity: pri katetrizácii cítime v uretre slabý odpor zväčšenej
maternice.
Loewiho príznak – [Loewi, Otto, 1873-1961, rak. fyziológ a farmakológ] Loewiho-Cordsova reakcia,
ukazovateľ stupňa dráţdivosti vegetatívneho nervstva: výrazne predlţenie mydriázy po rozkvapkaní
oka adrenalínom. U zdravých je reakcia slabšia a rýchlejšie mizne. Reakcia je predlţená.
Lombardiho príznak – p. pľúcnej tbc: vznik ţilových varixov v oblasti proc. spinosus C7 a Th1–3.
Lombardov príznak – p. hluchoty pri postihnutí labyrintu: pacient hovorí príliš nahlas.
Lorenzov príznak – p. včasných štádií niekt. foriem tbc pľúc: stuhnutosť hrudnej a bedrovej
chrbtice.
Lucasov príznak – distenzia brucha vo včasnom štádiu rachitídy.
Lucatellov príznak – p. tyreotoxikózy: teplota v axile je obyčajne o 0,2 – 0,3 °C vyššia ako teplota v
ústach.
Ludloffov príznak – p. traumatickej separácie epifýzy a trochanter minor: zdurenie a ekchymózy na
báze Scarpovho trojuholníka s neschopnosťou zdvihnúť dolnú končatinu v sediacej polohe (v
leţiacej polohe končatinu zdvihne).
Lustov príznak – Lustov fenomén, fenomén n. fibularis pri tetánii: poklep na n. fibularis superficialis
(n. peroneus) na hlavičke píšťaly nastáva abdukcia nohy.
Macewenov príznak – p. vnútorného hydrocefalu al. mozgovom abscese. pri perkusii lebky v
mieste spojenia čelovej, spánkovej a temennej kosti je výraznejšia rezonancia ako u zdravých; zvuk
rozbitého hrnca.
Mackenzieho príznak – p. peritonitídy: hyperestézia koţe brucha.
Madelungov príznak – p. hnisavej peritonitídy: výrazný rozdiel medzi teplotou v axile a teplotou v
rekte.
Magendieho príznak – Hertwigov-Magendieho p., Magendieho-Hertwigov p., šikmá deviácia oka:
rotácia oka nadol a dovnútra na strane lézie mozočka a nahor a navonok na kontralaterálnej strane.
Magnanov príznak I – p. ťaţšej narkománie (napr. kokainizmu, otravy amfetamínom): taktilné
halucinácie (formikácia), pocit cudzieho telesa pod koţou ap.
Magnanov príznak II – syn. arithmomania, príznak psychických porúch: sklon k stálemu rátaniu.

Magnanov príznak III – p. mániodepresívnej psychózy: záchvatovitá nadmerná chuť do jedenia.
Mahlerov príznak – syn. Michaelisov príznak, príznak popôrodnej trombózy: schodovito sa
zrýchľujúca pulzová frekvencia bez zodpovedajúceho zvýšenia telesnej teploty.
Macheliho-Dworkenov-Bielov príznak – p. lienálnej flexúry: bolesti a meteorizmus prevaţne v ľavom podrebrí; po odchode plynov cíti pacient úľavu.
Maisonneuveov príznak – p. Collesovej fraktúry, výrazná hyperextenzibilita ruky.
Malgaigneov príznak – p. vrodenej luxácie bedrového kĺbu: pacienta vyšetrujeme na zdravom boku
a pri určitej rotácii moţno nahmatať hlavicu femuru.
Mannkopfov príznak – zrýchlenie pulzu pri tlaku na bolestivé miesta; chýba pri simulácii bolesti.
Mannov príznak – neurol. komplex po úrazoch mozgu s poškodením mozočka. Obmedzená pohyblivosť očí, mozočková ataxia, pozit. Rombergov príznak, jednostranná hypakúzia, oslabené reflexy
rohovky a nosovej sliznice. Tlak mozgovomiechového moku je vyšší. Častá je tachy-kardia, pocity
tlaku v hlave.
Maraňonov príznak – p. tyreotoxikózy: zvýšená vazomotorická reakcia na podráţdenie koţe na
krku.
Marburgov príznak – p. poruchy krvného obehu vo veľkých artériách dolnej končatiny: namodralé
škvrnu na bledej stupaji.
Marfanov príznak I – p. brušného týfu: začervenalý trojuholník na špičke inak povlečeného jazyka.
Marfanov príznak II – p. rachitídy: zhrubnutie vnútorných členkov.
Marieho príznak I – p. tyreotoxikózy: tras končatín al. celého tela.
Marieho príznak II – p. patol. procesu v zadnej lebkovej jame: porucha priestorovej orientácie.
Marieho-Foixov príznak – p. niekt. paréz: na stlačenie stupaje zo strán al. ohnutie prstov nohy
reaguje pacient snahou aktívne paretickú končatinu vyslobodiť.
Marieho-Guillainov príznak – p. syringomyélie: deformácia dlane následkom atriófie svalov:
čiastočne flektovaný palec a ukazovák, ostatné prsty sú úplne flektované.
Marinescuov príznak I – bledo cyanotická chladná a mierne opuchnutá ruka pri syringomyélii
(franc. main succulente, ,,šťavnatá ruka“).
Marinescuov príznak II – Marinescuov-Hirshbergov p., p. poškodenia pyramídových dráh: podráţdenie vnútorného okraja stupaje ťahom ostrého predmetu vyvolá jej vnútornú rotá-ciu.
Mathieuov príznak – p. úplnej nepriechodnosti čreva: plieskavý zvuk (klapotáţ) počuteľný pri
rýchlej perkusii v oblasti nad pupkom.
Mathieuhov príznak – p. úplnej nepriechodnosti čreva: pri rýchlej perkusii v oblasti nad pupkom je
počuteľný plieskavý zvuk (klapotáţ).
Mauriacov príznak – p. sek. syfilisu: symetrická, nebolestivá mierne nad povrch prominujúca
drobná erytematózna vyráţka na predných plochách predkolení.
Mayerov príznak – p. gravidity: počuteľné ozvy plodu.
Mayov príznak – p. glaukómu: po vkvapnutí adrenalínu do obidvoch očí vzniká na postihnutej
strane mydriáza rýchlejšie a výraznejšie.
Mayových príznak – Humanov p., p. 3. štádia anestézie: pri inspíriu sa brada a hrdlo uvoľňujú
a klesajú.

Mayo-Robsonov príznak – p. akút. pankreatitídy: bolestivosť pri palpácii v ľavom podrebrí.
Mazurkiewiczov príznak – tzv. zbytočné spomienky: vypoveď psychicky chorého obvsahuje fakty a
údalosti zodpovedakjúce skutočnosti a logicky navzájom súvisiace, kt. sa však nevzťahujú na danú
tému al. konkrétne podmienky.
McBurneyov príznak – syn. Pléniesov p., p. apendicitídy: palpačná bolestivosť v bode na hranici 2.
a 3. tretiny vzdialenosti pupka od spina ilica anterior superior (McBurneyov bod).
McCarthyho príznak – p. poruchy pyramídových dráh: perkusia nad očnicou vyvoláva zosilnený
supraorbitálny reflex.
McClintockov príznak – moţný p. popôrodného krvácania: zrýchlený pulz na 100/min 1 h al.
neskôr po pôrode.
McGinnov-Whiteov príznak – EKG dôkaz dilatácie pravej komory následkom masívnej pľúcnej
embólie spojený s klin. príznakmi akút. cor pulmonale: vlny Q a neskoré inverzie vlny T v III. zvode,
zníţené úseky ST a vlny T v II. zvode a invertované vlny T vo V2–3.
McMurrayov príznak – p. poškodenia meniskov: u pacienta leţiaceho na chrbte s pokrčenými
kolenami vykonáme vnútornú a vonkajšiu retáciu kolenového kĺbu; keď je meniskus poškodený,
vyvoláme tým praskanie a bolesť v zadnej časti kĺbu.
Meltzerov príznak I – p. nepriechodnosti dolnej časti ezofágu: vymiznutie hltacieho zvuku počuteľného v oblasti srdca.
Meltzerov príznak II – p. apendicitídy: aktívne ohýbanie dolnej končatiny v bedrovom kĺbe a súčasný tlak na McBurneyov bod vyvoláva bolesť.
Mendelov príznak I – p. podráţdenia pobrušnice al. značného rozpätia muskulatúry brušných
orgánov: ľahké, poklepávanie na brušnú stenu vyvoláva bolesť.
Mendelov príznak II – moţný p. vredovej choroby ţalúdka al. dvanástnika: bolesť v epigastriu pri
perkusii v tejto oblasti.
Mendelov príznak III – p. meningitídy: tlak na prednú stenu vonkajšieho zvukovodu vyvolá bolesť
na tej istej strane.
Meniskový príznak – syn. Carmanov p., Carmanov-Kirklinov p., kosákovitý tieň pri rtg skiaskopii,
tvorený kráterom ţalúdkového vredu: konvexita kosáka smerujúca laterálne svedčí o vrede malej
kurvatúry, konvexita smerujúca nadol o vrede distálne od incisura angularis.
Mennellov príznak I – p. ankylozujúcej spondylitídy, resp. chrbtice: včasný p. spondylitis ankylosans: bolesti v iliosakrálnom kĺbe: pri zatlačení na obidve lopaty bedrových kostí v leţiacej polohe
pacient pociťuje bolesť na postihnutej strane, a to aj keď tlak zmiernime.
Mennellov príznak II – včasný p. spondylitis ankylosans: bolesti v iliosakrálnom kĺbe: pacientovi
leţiacemu na chrbte dvíha lekár dolnú končatinu ohnutú v kolene, pričom fixuje panvu pacienta;
pacient pociťuje bolesť na postihnutej strane.
Mennellov príznak III – p. poškodenia chrbtice: pacient leţí na bruchu s natiahnutými dolnými
končatinami, pričom lekár jednou rukou fixuje chrbticu v mieste predpokladanej lézie a dru-hou
rukou dvíha dolnú končatinu pacienta ohnutú v kolene; pacient pocíti bolesť na postihnutej strane.
Mannellov príznak IV – vyšetrujúci vypalpuje palcom spina posterosuperior ossis sacri a palec
posunie navonok a potom dovnútra. Palpačná bolestivosť v prvom bode svedčí o citlivosti štruktúr
privrátených od spina posterosuperior ku gluteovej oblasti, bolestivosť nad vnútor-ným bodom o
citlivosti a preťaţení horných väzov kríţovobedrového kĺbu.

Merkeho príznak – dfdg. p. poškodenia meniskov. Stojaci pacient pomaly flektuje kolenové kĺby
a otáča trupom do strán. Keď pocíti bolesť pri otáčaní mediálne k poškodenej končatine, ide
o poruchu mediálneho menisku; keď sa zjaví bolesť pri otáčaní na vonkajšiu stranu, ide o poškodenie laterálneho menisku.
Meyardov príznak – p. katatónie: keď sa vyvolá niekt. šľachový reflex (napr. patelový), končatina sa
vracia do svojej pôvodnej polohy aţ za niekoľko s.
Meyerov príznak – [Meyer, Hans Wilhelm, 1824 – 1895, dán. lekár] trans horných i dolných
končatín v čase výsevu šarlachovej vyráţky.
Meyrov príznak – p. hlbokej tromboflebitídy predkolenia: bolestivoť pri tlaku na tíbiu v dolnej tretine
mediálne.
Michelsonov príznak – p. akút. apendicitídy v gravidite: bolesť sa zhoršuje pri polohe pacientky na
pravom boku následkom tlaku na zápalové miesto.
Mikulizcov-Calmannov príznak – [Mikulicz-Radecki, Felix, *1892, nem. gynekológ] príznak
odlúčenia placenty: pocit tlaku v rekte ako pri nutkaní na stolicu.
Mingazziniho príznak I – p. poruchy pyramídových dráh: keď pacient predpaţí so zavretými očami,
končatina na postihnutej strane klesá.
Mingazziniho príznak II – p. postihnutia pyramídových dráh: keď sa pacient leţiaci na bruchu
pokúša udrţať končatiny flektované v kolenových kĺboch, paretická končatina klesá.
Mirchampov príznak – p. parotitídy: keď natrieme jazyk octom, vyvoláme zosilnené a bolestivé
slinenie.
Mironenkov-Heinrischsdorfov príznak – príznak aneuryzmy ľavej komory: na rtg priehlbina medzi
aneuryzmou a zdravým tkanivom (v ľavej šikmej polohe).
Mizuoov príznak – GIanniniho, Mizuoov-Nakamurov p., p. degeneratio tapetoretinalis: sietnice
osvetleného oka dostáva sivasto ţltoruţový odtieň. V tme sa farba sietnice obnovuje.
Moebiov príznak – p. tyreotoxikózy: pri fixácii pohľadu na blízky predmet je nedostatočná
konvwergencia. Jedno oko sa skoro vychýli navonok.
Mollov príznak – p. nedostatočnej laktácie: nie je rozdiel medzi teplotou v alaárnej janke a pod
prsníkom. V čase laktácie býva obvykle pod prsníkom teplota vyššia ~ o 0,4 – 1 °C.
Monakovov príznak – p. poškodenia CNS (najmä traumatického): v počiatočnej fáze klin. prejavov
sú funkčné poruchy značne vyraznejšie ako zodpovedá veľkosti vlastnej lézie.
Moonov príznak – [Moon, Henry, *1845, angl. stomatológ] nekonštantný p. vrodeného syfilisu:
krátke vyhlbené prvé stoličky.
Morganov p. – p. starnutia: drobné teleangiektázie v tvári a neskôr aj inde po tele.
Morquiov príznak – moţný p. začínajúcej fázy paralytického štádia poliomyelitídy: leţiaci pacient
sa môţe posadiť len pri pasívnom ohnutí dolných končatín v kolenách.
Morrisov príznak – p. apendicitídy: bolesť pri palpácii asi 5 cm od pupka smerom k tŕňu bedrovej
kosti.
Moslerov príznak – p. akútnej leukémie: bolesť v mostíku, zosilňujúca sa pri palpácii.
Moszkowizcov príznak – p. obliterujúcej angiopatie. Reaktívna hyperémia v oblasti úsekov končatín s výdatným prekrvením kolaterálnym obehom, kt. sa dostavuje 5 min po odstránení elastického

ovínadla a uvoľnení krvného prúdu na zdvihnutej končatine u pacientov s obliterujúcou chorobou
tepien; na chorej dolnej končatine vzniká reaktívna hyperémia pomalšie a menej intenzívne.
Moutardov-Martinov príznak – kontralaterálny Lasčgueov príznak; bolesti v oblasti poškodeného
n. ischiadicus pri zdvihnutí nepostihnutej končatiny. Býva prítomný pri radikulitíde v rámci
ischiadického sy.
Murphyho príznak I – Naunynov p., p. cholecystiopatie: opri hlbokom nadýchnutí počas palpácie
v oblasti ţlčníka pocíti pacient výraznú bolesť.
Murphyho príznak II – p. malého mnoţstva výpotku pri apendicitíde: pri perkusii 4 prstami
(poklepávaním ako pri hre na klavír) v dolnej časti brucha chýba obvyklý bubienkový poklepe.
McMurryho príznak III – p. poranenia chrupky jabĺčka: cvaknutie chrupky pri manipulácii s
kolenom.
McMurrayov príznak – [McMurray, Thomas Porter, 1887–1949, britský ortopéd] p. lézie
mediálneho meniska kolena.
Mussetov príznak – p. insuficiencie aortovej chlopne a aortovej aneuryzmy: potriasanie hlavou v
rytme srdcovej činnosti.
Mussyho príznak I – p. diafragmetickej pleuritídy: palpačná bolestivosť v ľavom podrebrí.
Mussyho príznak II – Georgijevkého p., p. cholecystopatie, najnmä v akät. štádiu: bolestivosť
medzi úponmi m. sternocleidomasteoideus.
Müllerov príznak – p. insuficiencie aortovej chlopne: pulzácia mäkkeho podnebiam jazyka a
striedavé očervenenie mandlí sú synchróne so srdcovou činnosťou.
Myersonov príznak – príznak Parkinsonovej choroby: po poklepe na m. frontalis vzniká
blefarospazmus. Sú tri typy: 1. typ: hranica vlasov pripomína na čele písmeno V, čiastočne chýbanie
kosti čela a široký rozostup očí (cranium bifidum occultum), rázštep chrupavčitej i kostnej časti nosa,
aplázia strednej časti čeľuste, široký rázštep pier, čeľuste a celého podnebia; 2. typ: s chýbaním
rázštepu pier, čeľuste a podnebia, v strednej línii čela sú niekedy lipómy; 3. typ: s chýbaním cranium
bifidum occultum, je len menej výrazný rázštep nosa (nos dogy). Psychický vývoj býva pri všetkých
typoch normálny.
Naffzigerov príznak – p. dráţdenia lumbosakrálnych koreňov: tlak na krčné ţily vyvoláva bolesť
v kríţovej oblasti a v priebehu sedacieho nervu.
Narathov príznak – rtg p. hypotónie a značného rozšírenia obličkovej panvičky: na ascendentnom
auropgrame (pacient má byť pri snímaní v polosediacej polohe) je viditeľná hladinka kontrastnej
látky v panvičke.
Negrov príznak I – p. parkinsonovej parézy: pri pokuse pasívne flektovať končatinu pacienta
pociťujeme vlastnou rukou drobné svalové kontrakcie (pocit ozubeného kolesa).
Negrov príznak II – p. obrny n. facialis: keď hľadí pacient nahor, zdá sa, ţe oko na postihnutej
strane je o niečo vyššie ako zdravé.
Neriho príznak I – p. dráţdenia lumbosakrálnych koreňov: keď pacientovi leţiacemu na chrbte s
napnutými dolnými končatinami skloníme hlavu a pritlačíme bradu k hrudníku, pocíti výraznú bolesť
v bedrovej oblasti a v priebehu sedacieho nervu.
Neriho príznak II – p. lumbálneho a sakroiliakálneho postihnutia: stojaci pacient sa nakloní
dopredu, dolná končatina na postihnutej strane sa pokrčí v kolene.

Neriho príznak III – p. hemiplégie: keď dvíhame postihnutú dolnú končatinu leţiacemu pacientovi,
končatina sa spontánne ohýba v kolenovom kĺbe.
Neriho príznak IV – p. paréz rôznej etiológie: leţiaci pacient predpaţí s rukami v pronácii; keď mu
lekár ohýba končatiny v lakťových kĺbovh, zdravá ruka zachováva pronáciu, postihnutá prechádza
do supinácie.
Nicoladoniho-Branhamov príznak – Branhamov p., bradykardia vyvolaná uzavretím tepny proximálne od a-v fistuly.
Niednerov príznak – p. akút. pankreatitídy: pri palpácii brucha celou dlaňou cítime na ľavej podrebrí
zreteľnú pulzáciu brušnej aorty.
Nothnagelov príznak – p. tumoru zrakového hrboľa v talame: chudobná mimika pri emóciách.
Oefeleinov príznak – p. vredovej choroby ţaläúdka al. dvanástnika: pacient leţí na chrbte a lekár
vyklonáva perkusiu svalov vo výške Th7–12. Pri pozit. náleze pozoruje jednostrannú kontrak-ciu
svalov.
Oehlerov príznak – p. obliterujúcich procesov artérií na dolných končatinách s prechodným
krívaním: bledé a chladné stupaje.
Ohmov príznak – p. obrny bránice: vymiznutie poklepového skrátenia nad pečeňou.
Oliverov-Cardarelliho príznak – Castellinov p., Kolomninov p., Porterov p., p. aneuryzmy aorty: pri
uchopení štítnej chrupky dvoma prstami a posunutí smerom nahor cítime pulzáciu natiahnutého
hrtana.
Olshausenov príznak – keď palpuljeme nádor pred maternicou, býva to u mladých ţien dermoidná
cysta.
Oppenheimerov príznak I – p. dorzálnej flexie, p. poškodenia pyramídových dráh: keď prstami
ideme dole po tíbii na mediálnej strane, naopnú sa prsty na nohe, najmä palce.
Oppenheimerov príznak II – p. postihnutia sedacieho nervu: zníţený patelový reflex na postihnutej
strane.
Oppolzerov príznak – p. exsudatívnej pleuritídy: pri zmenách polohy tela sa mení aj lokalizácia
srdcového pulzu.
Ortnerov príznak I – p. choroby pečene a ţlčových ciest: poťukávanie hranou dlane na pravý
rebrový oblúk vyvoláva bolesť.
Ortnerov príznak II – Ortnerov sy., p. mitrálne stenózy: keď je ľavá predsieň veľká, tak ţe tlačí na n.
recurrens, vzniká chrapot (pri jednostrannej kompresii) al. afónia (pri obojstrannej kompresii).
Orzechowského príznak I – p. obrny lakťového nervu: v dôsledku atrofie interoseálnych svalov
nepriliehajú prsty obidvoch dlaní k sebe pri ich zopnutí ako pri modlitbe.
Orzechowského príznak II – p. ischiasu: členok a vonkajšia strana lýtka sú na postihnutej strane
chladnejšie.
Orzechowského príznak III – p. postihnutia mozočka: pacient sedí proti lekárovi, priloţí svoje ruky
dlaňami na dlane lekára a oprie sa o ne. Náhle oddialenie lekárových dlaní vyvolá u pacienta
predklon. Zdravý sa v tomto prípade nepohne al. sa ľahko zakloní.
Oslerov príznak – p. mikroembólie pri septickej endokarditíde: drobné bolestivé uzlíky na koncoch
prstov.
Ottov príznak – p. apendicitídy: v polohe na ľavom boku pociťuje pacient trvalú bolesť.

Pagenstecherov príznak – p. odtrhnutia šľachy m. biceps humeri: subluxácia hlavice humeru nahor
a mediálne.
Pagniellov príznak – moţný p. malárie: silná bolesť pri tlaku v medzirebrových priestoroch v oblasti medzi zadnou a strednou axilárnou čiarou.
Parkinsonov príznak – strnulá, maskovitá tvár pri parkinsonskom trase.
Parrotov príznak – p. meningitídy: podráţdenie, napr. štípnutím, vyvolá mydriázu.
Pastiov príznak – syn. Pastiove čiary, Thomsonov p.; lineárne hyperpigmentované strie
podmienené splynutím petechií v brázdach, ako je lakťová jamka a oblasť slabiny; zjavuje sa na
začiatku šarlachovej vyráţky a pretrváva po deskvamácii.
Patrickov príznak – symptoma fabere: (iniciálky flexio, abductio, externa rotatio, extensio), p.
zápalu bedrového kĺbu: pacient leţiaci na chrbte pokrčí dolnú končatinu v bedrovom a kole-novom
kĺbe a vonkajšou stranou členka sa dotýka druhej dolnej končatiny nad kolenom (tá je natiahnuta).
Tlak na koleno ohnutej končatiny vyvoláva bolesť v bedrovom kĺbe.
Paulov príznak – p. exsudatívnej perikarditídy: slabý úder srdcového hrotu pri silnej pulzácii
ostatných srdcových oddielov.
Pavlovov príznak – p. katatonického stuporu: pacient odpovedá na otázky al. koná podľa pokynov
vtedy, keď sa s ním rozprávame potichu.
Payrov príznak I – p. fraktúry priečnych výbeţkov stavcov: keď sa pacient nakloní na zdravú
stranu, bolesť v poškodenom mieste sa zväčšuje
Payrov príznak II – p. hroziacej pooperačnej flebotrombózy, resp. flebitídy: bolesť pri tlaku na
vnútornú stranu stupaje.
Payrov príznak II

Payrov príznak III – p. poškodenia meniskov: bolesť pri tlaku na koleno, keď pacient sedí so
skríţenými dolnými končatinami.
Príznak paţby – p. zlomeniny lakťa: deformita. prikt. je dlhá os extendovanéého predlaktia dislokovaná navonok od ramena; por. bajonetový p.
Pelov-Ebsteinov príznak – febris Pel-Ebstein, premenlivá horúčka, typická pre lymfogranulóm:
horúčka typu kontinuy, kt. trvá 8 – 10 d sa pravidelne strieda s afebrilnou fázou, kt. trvá 10 – 14 d.
Penzoldtov príznak – niekedy sa pri tbc zvýšuje teplota po telesnej námahe viac ako u zdravého
človeka a pomalšie sa v pokoji vracia k norme.
Perezov príznak – p. nádoru mediastína al. aneuryzmy aorty: pri dvíhaní a spúšťaní horných
končatín je na hrudníku počuteľný trecí šelest.
Petenyov príznak – p. spazmofílie u dojčiat: úder kladivkom na strednú časť tíbie vyvolá flexiu
nohy.
Pfuhlov príznak – zosilnenie toku hnisu počas paracentézy pri subfrenickom abscese a jeho
spomalenie pri pyopneumotoraxe; v prípade obrny bránice sa tento rozdiel stráca.
Pfuhlov-Jaffého príznak – pri pneumotoraxe hnis pri exploratórnej punkcii al. incízii tečie silnejšie v
inspíriu, pri pyopneumotoraxe v exspíriu.

Pickov príznak – p. horúčky papatači: hyperémia spojovky milalníc a episklérové čiarkovité začervenanie.
Pinesov ríznak. – moţný p. infarktu myokardu: zblednutie a zníţenie koţnej teploty v oblasti srdca.
Piskaczekov príznak – p. gravidity: asymetrické zväčšenie maternice.
Pitresov príznak I – p. degeneratívnej choroby miechy: hypestézia semenníkov a skróta.
Pitresov príznak II – p. pleurálneho výpotku: vyklenutie hrudníka.
Plummerov príznak – moţný p. toxickej strumy: pacient sa nedokáţe vystúpiť na stoličku bez
pomoci horných končatín (slabosť adduktorov) al. ísť pokojným krokom do schodov.
Pochammerov p. – nemoţnosť vstať pri vystretej dolnej končatine z leţiacej polohy pri izolovanej
zlomenine stehnovej kosti.
Politzerov príznak – p. otosklerózy: pacient počuje dobre vibrácie ladičky priloţenej na proc.
mastoideus.
Poolov príznak I – p. tetánie: keď uchopíme napriamenú dolnú končatinu pacienta za koleno a flektujeme ju v bedrovom kĺbe, nastane spazmus extenzorov s max. supináciou nohy.
Poolov príznak II – p. sklonu k tetánii: keď vyťahujeme horné končatiny silnou nahor, vznikajú
v nich kŕče, tvorí sa tzv. pôrodnícka ruka.
Porgesov príznak – p. suchej pleuritídy: palpačná citlivosť v oblasti pľúcneho hrotu.
Porterov príznak – pocit ťahu v priedušnici následkom aneuryzmy oblúka aorty; zvýrazní sa pri
extenzii hlavy a uloţení prstov na štítnu chrupavku.
Potainov príznak I – p. rozšírenia aorty: pri perkusii je rozšírená zóna poklepového skrátenia nad
oblúkom aorty.
Potainov príznak II – timbre métallique, p. rozšírenia aorty: kovový odtieň 2. ozvy nad aortou.
Pottengerov príznak I – p. zápalu pľúc al. pohrudnice: rigidita medzirebrových svalov.
Pottengerov príznak II – p. suchej pleuritídy: zvýšený tonus m. sternocleidomastoideus a mm.
scaleni na postihnutej strane.
Prattov príznak – [Pratt, Joseph H., *1872, amer. lekár] moţný p. gangrény al. nekrózy tkaniva:
svalová rigidita v okolí rany.
Prehnov príznak – dfdg. p. medzi zápalom a torziou semenníka: po nadvihnutí skróta sa bolesť pri
zápale zmení, pri torzii sa nemení.
Prévostov príznak – Prévostov zákon: pri lateralizovanej mozgovej lézii je hlava otočená k postihnutej strane, pacient ,,hľadí na svoju léziu“).
Prusakov príznak – p. kompresie miechy: pri pohyboch končatinami laterálne a mediálne sa
v mieste lézie zjavuje bolesť.
Przevalského príznak – včasný p. exsudatívnej pleuritídy: medzirebrové priestory sa zdajú zúţené
a palpačne cítime odpor.
Pseudo-Babinskiho príznak – modifikácia Babinskiho reflexu pri poliomyelitíde, pri kt. nastáva len
extenzia palca, pretoţe všetky svaly s výnimkou dorzálnych flexorov palca sú ochrnuté.
Pseudo-Graefeho príznak – pomalší pokles hornej mihalnice pri pohľade nadol a rýchlejšie
nadvihovanie pri pohľade nahor; pozoruje sa pri iných stavoch neţ Gravesova choroba.

Pschyrembelov príznak – nem. Stock-Tuch-Zeichen, p. gravidity, kt. sa dá zistiť od 2. – 3. mes.: na
krčku maternice hmatateľné tuhšie jadro obkolesené mäkkým obalom.
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Purkyňov-Sansonov príznak – pri afakii sa namiesto troch obrazov objektu v oku zobrazuje len
jeden.
Putnamov príznak – p. hystérie: pocit predĺţenej dolnej končatiny pri domnelom ochorení stehna.
Puuseppov príznak I – Puuseppov reflex, p. postihnutia globus pallidus: podráţdenie koţe vonkajšieho okraja stupaje vyvoláva pomalú abdukciu malíčka. Pozoruje sa pri lézii pyramídových dráh,
nádoroch prednej lebkovej jamy a úrazoch mozgu.
Puuseppov príznak II – p. ischiasu: včasná pigmentácia koţe v priebehu sedacieho nervu.
Pyramídový príznak – pyramídové javy.
Quantov príznak – nekonštantný p. rachitídy: vpáčenie záhlavnej kosti v tvare T.
Queckenstedtov príznak – p. poruchy cirkulácie likvoru: u zdravých ľudí tlak na jugulárne ţily
zvyšuje vnútrolebkový tlak, čo sa prejavuje zrýchlením odkvapávania likvoru z kanyly pri lumbálnej
punkcii. Pri poruche cirkulácie mozgovomiechového moku (intraspinálny expanzívny proces, napr.
nádory, flebotrombóza sínusov ap.) sa jeho tlak nemení.
Quenuov-Muretov príznak – p. aneuryzmy: hlavná tepna končatiny sa stlačí a vykoná punkcia
periférnej tepny; keď krv tečie, je pp. utvorený kolaterálny obeh.
Quinckeho príznak – Quinckeho pulz: striedavé vyblednutie a začervenanie koţe vyvolané napr.
pozorovaním nechtových loţísk al. koţe pri koreni nechta po stlačení konca nechtu. Vyvoláva ho

pulzácia subpapilárnych arteriol a ţilových spletí. Vyskytuje sa pri insuficiencii aortálnej chlopne a i.
poruchách, môţe sa však vyskytnúť aj u zdravých osôb. Pôvodne sa pokladal za prejav kapilárnej
pulzácie (tzv. Quinckeho kapilárna pulzácia).
Quinqaudov príznak – p. chron. alkoholizmu: tras roztiahnutých prstov rúk.
Raccoonov príznak – p. vyvolaná sedadlovými popruhmi: ekchymózy, kontúzia a abrázia v dolnej
časti brucha.
Radoviciho príznak – Marinescuov-Radoviciho p., dfdg. p. centrálnej a periférnej obrny n. facialis:
keď podráţdime koţu tenaru palca ruky, vyvoláme kontrakciu podsánkových svalov; zosil-nený
reflex na strane postihnutia ukazuje na centrálny charakter obrny, a naopak ak na postih-nutej
strane reflex chýba al. sa zjaví na zdravej strane, ide o periférnu léziu.
Ramondov príznak – rigidita m. erector spinae, kt. svedčí o pleuritíde s efúziou; rigidita ustupuje
keď sa efúzia stane hnisavou.
Raschov príznak – p. včasného štádia gravidity: fluktuácia dolného segmentu maternice pri
vyšetrovaní per vaginam a súčasnom tlaku druhou rukou na maternicu zvonka nadol.
Rasinov príznak – Jellinekov p.
Ratschowov príznak – [Ratschow, Max, 1904 – 1964, nem. internista pôsobiaci v Halle
a Darmstadte] príznak poruchy krvného obehu v končatinách. 1. Pacient v stojacej polohe vzpaţí
pokrčenými hornými končatinami v lakťoch a ½ min rovnomerne zatvára a otvára ruky; normálne sa
farba koţe nezmení, pri poruche obehu však prsty i dlane zblednú. 2. Pacient v leţiacej polohe s
flexiou v kolenových kĺboch a podopieraním stehien rukami rotuje nohami; zdravý jedinec dokáţe
tieto pohyby vykonávať bez ťaţkostí 10 min, pri poruche obehu koţa stupají zbledne a dostavia sa
bolesti. Potom pacient nohy zvesí; u zdravých vzniká v priebehu niekoľkých s začervenanie
(reaktívna hyperémia) a po ďalších 5 s sa obnoví aj náplň ţíl. Pri poruche obehu sa artériový i ţilový
obeh praví neskôr.
Raynaudov príznak – p. angiopatie: záchvatovitá cyanóza al. odkrvenie prstov (niekedy aj nosa) pri
pôsobení chladu al. psychickom vzrušení.
Rederov príznak – p. apendicitídy: bolesť o niečo vyššie a napravo od miesta, kde esovitá slučka
prechádza do rekta.
Redlichov príznak – [Redlich, Emil, 1866 – 1930, rak. neurológ a psychiater] I – p. lézie pyramídových dráh: keď prejdeme rukou al. drţiakom kladivka po lýtku, nastáva extenzia palca a často aj
roztiahnutie ostatných prstov; II – p. hystérie: silné svalové napätie má za následok spontánnu
mydriázu so súčasným vymiznutím reakcie zreníc na svetlo; niekedy je prítomný aj u zdravých osôb.
Reeov príznak – p. nádoru mliečnej ţľazy fixovaného k m. pectoralis: pacientka upaţí hornú
končatniy na postihnutej strane do pravého uhla a aktívne napína svaly; v takejto situácii je nádor
pohyblivý.
Regisov príznak – dromománia, pri niekt. psychózach neprekonateľná snaha utiecť, často spojená
s predstavou prenasledovania.
Reichardtov príznak – p. delírantného stavu, najčastejšie alkoholického: ak dáme pacientovi čistý
papier, ,,číta“ z tohto listu.
Reiterov príznak – porucha farbeného videnia pri predávkovaní digitalisu: modré nehybné hviezdy
v zrakovom poli.
Remakov príznak I – p. degenerácie miechy: pocit dvojitého dotyku pri podráţdení koţe ihlou.

Remakov príznak II – p. miechového automatizmu (napr. pri hemiplégiách): podráţdenie koţe
predného povrchu hornej tretiny stehna rukoväťou kladivka vyvolá flexiu I. – III. prsta nohy.
Remakov príznak III – polyestézia al. oneskorený vznik pocitu bolesti pri tabes dorsalis.
Remlingerov príznak – p. brušného týfu: sťaţené vyplazovanie a jemný tras jazyka.
Príznak retardácie – p. lézie kortikospinálnej dráhy: pacient striedavo vzpaţuje a pripaţuje (v ľahu). Na strane parézy končatina zaostáva.
Revilliodov príznak– p. periférnej obrny n. facialis: nemoţnosť zavrieť oko na postihnutej strane.
Riegelov príznak – rtg p. vredovej choroby ţalúdka:chýba peristaltika, najmä distálne od vredu,
niekedy jav pretrváva aj po zhojení.
Riessov príznak – p. adhezívnej perikarditídy: v epigastriu počuteľné zosilnené srdcové ozvy s
kovovým zafarbením.
Riesmanov príznak I – Krauseho-Heineho p., p. diabetickej kómy: mäkké očné bulby.
Riesmanov príznak II – p. cholecystitídy: pacient sa nadýchne a zadrţí dych a lekár preklepáva
hranou ruky v oblasti jeho pravého podrebria; pri cholecystitíde pocíti pacient ostrú bolesť.
Riglerov príznak – [Rigler, Leo George, 1896 – 1979, minnesotský rádiológ] rtg p. retropneumoperitonea: prítomnosť vzduchu na vnútornej i vonkajšej strane črevnej steny.
Rinmanov príznak – nekonštantný p. včasného štádia gravidity: radiálna hypertrofia v okolí prsníka.
Riviereho príznak – p. pľúcnej tbc: pás poklepového stemnenia vo výške proc. spinosus Th 5–7.
Poukazuje na zvýšenú denzitu tkaniva.
Robertsonov príznak I – [Robertson, Douglas Moray] Argyllov-Robertsonov p. syfilisu mozgu:
zrenice nereagujú na svetlo pri zachovalej akomodácii a konvergencii. Ide o neurogénnu poruchu
funkcie zrenice pri rôznych chorobách nervového systému. Zrenice nereagujú na svetlo pri
zachovanej akomodácii a konvergencii. Reakcia na senzorické a psychické podnety je oslabená.
Býva prítomná mióza, niekedy anizokória al. deformácie zreníc a neúplná dilatácia zreníc po
aplikácii atropínu. Príčinou sy. je lézia v mieste, kde na krátkom úseku spoločne prebiehajú
pupilokonstrikčné a pupilodilatačné vlákna. Je to oblasť horného mezen-cefala a proximálneho
konca akveduktu. Reakcia do blízka je zachovaná, lebo dráha pre konvergenciu a akomodáciu
prebieha v crura cerebralia viac centrálne, a nie je preto léziou postihnutá. Najčastejšiou príčinou sy.
bol syfilis nervového systému. Zapríčiňujú ho aj úrazy lebky, mozgu, nádory (najmä nádory
štvorhrbolia a pinealómy), oka, cervikotorakálnej oblasti, cievne lézie, sclerosis multiplex,
syringomyélia, meningitídy, intoxikácie alkoholom al. chinínom.
Tzv. obrátený Argyll Robertsonov sy. (porucha akomodácie, ale normálna fotoreakcia) je prejavom
lézie centra pre konvergenciu (Perliovo jadro n. oculomotorius) napr. pri sclerosis multiplex,
nádoroch, cievnych chorobách, sylifise a i.
Robertsonov príznak II – [Robertson, William Egbert, 1869 – 1956, amer. lekár] p. ascitu – pri
vyšetrovaní pacienta leţiaceho na chrbte sa zisťuje náplň a napätie v laterálnych častiach brucha.
Rogerov príznak – hypotermia v 3. štádiu tbc meningitídy.
Rocherov príznak – p. poškodenia skríţených väzov kolena: pri ohnutom kolene je tíbia posunutá
dopredu, keď sú postihnuté predné väzy, a dozadu, keď sú postihnuté zadné väzy.
Rocheov príznak – dfdg. p. torzie semenníka a zápalu nadsemenníka: pri torzii semenníka
nehmatá-me nadsemenník, ale pri epididymitíde moţno dobre hmatať hranicu medzi nimi.

Romaňov príznak I – p. Chagasovej choroby: unilaterálna oftalmia s edémom mihalnice, kojunktivitídou a zdurením regionálnych lymfatických uzlín.
Romaňov príznak II – p. Chagasovej choroby: unilaterálna oftalmia s opuchom mihalnice, konjunktivitídou a zdurením regionálnych uzlín.
Rombergov príznak – Rombergov postoj, Brauchov-Rombergov p., p. ataxie (napr. pri postihnutí
mozočka): keď vyzveme pacienta aby sa postavil do stoja spätného, pripaţil a zavrel oči, nemocný
sa potáca, niekedy aj padá.
Rombergov-Howshipov príznak – moţný p. zaškrtenej prietrţe v mieste canalis obturatorius: úporná bolesť v dolnej končatine na mediálnej strane.
Rombergov-Howshipov príznak – moţný p. zaškrtenej prietrţe v mieste canalis obturatorius: úporná bolesť v dolnej končatine na mediálnej strane.
Rommelaereov príznak – abnormálne zníţený obsah fosfátov a NaCl v moči pri rakovinovej kachexii.
Roseho-Nylonov príznak – p. zvýšeného vnútrolebkového tlaku: pri predklone hlavy sa zjavuje
nystagmus.
Rosenbachov príznak – drobný rýchly tras zavretých mihalníc pri hypertyreóze.
Roserov príznak – Roserv-Braunov p., p. abscesu al. nádoru mozgu: neprítomná pulzácia dura
mater cerebri (zisťuje sa pri trepanácii).
Roserov-Braunov príznak – p. abscesu al. nádoru mozgu: neprítomnosť pulzácie tvrdej mozgovej
plény (zistí sa pri trepanácii).
Rossolimov príznak – p. lézie pyramídovej dráhy: krátke údery na brušká prstov nohy vyvolajú
rýchle ohnutie II. – V. prsta.
Rothenpielerov príznak I – p. lumboischialgie: u zdravého človeka sa pri úklone trupu uvoľnia
chrbtové svaly na strane úklonu a napnú sa svaly na opačnej strane; pri lumboischialgii sa svaly
neuvoľnia.
Rothenpielerov príznak II – p. ischiasu: pri úklone na postihnutú stranu sa zjaví bolesť vystreľujúca do dolnej končatiny.
Rothov príznak – Rothove škvrny, oftalmoskopický príznak sepsy: na očnom pozadí sú drobné,
okrúhle al. oválne, biele škvrny v blízkosti papily n. opticus pri sepse (septické metastázy).
Rothschildov príznak – p. poruchy funkcie štítnej ţľazy: vypadávanie vonkajšej tretiny obočia.
Rotchov príznak – p. perikardového výpotku: poklepové pritlemenie v 5. medzirebrí vpravo.
Rousselov príznak – [Roussel, Théophile, 1816 – 1903, franc. lekár] moţný p. pri začínajúcej tbc
pľúc: pri ľahkej perkusii podkľúčnicových oblastí pociťuje pacient silnú bolesť.
Roussyho-Lévyho príznak – [Roussy, Gustave, 1874 – 1948, franc. patológ; Lévy, Gabriele, franc.
lekár] p. syringomyélie: kontraktúra dlaňovej aponeurózy.
Rovighiho príznak – [Rovighi, Alberto, 1858 – 1919, tal. lekár] p. pečeňovej echinokokózy: pri
perkusii al. palpácii na povrchu echinokokovej cysty sa zisťuje fluktuácia.
Rovsingov príznak – [Rovsing, Niels, Thorkild, 1862 – 1927, dán. chirurg] p. →apendicitídy al.
perityflitídy. Pri palpácii v ľavej bedrovej jame a súčasnom tlaku na colon descendens sa prenáša
tlak prostredníctvom plynov na ileocekálnu oblasť, kde vyvoláva bolesť (v ľavom podbrušku), kde

pacient nemusí udávať spontánnu bolesť; po pomalom zatlačení a rýchlom odtiahnutí vznikne
výrazná bolesť vpravo.
Rozanovov príznak – [Rozanov, Vladimir Nikolajevič, 1872 – 1934, sov. chirurg] p. vnútrobrušného krvácania pri ruptúre sleziny: pacient leţí na ľavom boku s dolnými končatinami pritiahnutými k
bruchu; keď sa pokúsime ovrátiť ho na chrbát al. na druhý bok, ihneď sa vracia do pôvodnej polohy.
Rössleho príznak – [Rössle, Robert, 1876 – 1956, nem. patológ] palpačná bolestivoť stupají pri
trombóze ţíl predkolenia.
Ruckerov príznak – oftalmologický p. pri sclerosis multiplex: periflebitída sietnice s drobnými
krvnými výronkami v oblasti papily zrakového nervu.
Rumpelov-Leedeho-Končalovského príznak – Hechtov p., p. hemoraghickej diatézy: početné
malé, bodkovité podkoţné výronky na predlaktí po predchádzajúcom stiahnutí ramena škrtidlom pri
strednom TK na 5 min.
Rungeho príznak – [Runge, Hans, 1892 – 1964, heidelbergský pôrodník a gynekológ] objektívne p.
prenášania novorodencov: 1. ţltavé sfarbenie koţe, plodových obalov al. pupočníka; 2. ,,ruky
práčky“ (nem. Waschfrauenhände); 3. odlupovanie al. šupanie epidermis; 4. začervenanie lábií,
resp. skróta; 5. chýbanie vernix caseosa; 6. dystrofia.
Ruseckého príznak – deficitný pyramídový p. na hornej končatine: nedostatočná dorzálna flexia a
extenzia ruky dorzálne na strane parézy pri predpaţených končatinách. Skúška na dg. latetnej
centrálnej parézy.
Rustov príznak – [Rust, Johann Nepomuk, 1775 – 1840. rak. chirurg] Rustov fenomén, p.
deštruktívneho poškodenia krčných stavcov tbc, nádorom, zlomeninou chrbtice, reumatickým
procesom al. syfilitickou periostitídou: stuhnutá šija, meravé drţanie hlavy, pri vstávaní, líhaní,
predklone al. záklone si pacient podopiera hlavu rukami.
Sabathieho príznak – p. mezaortitídy al. aneuryzmy aorty: rozšírenie jugulárných ţíl.
Saegesserov príznak – p. ruptúry sleziny al. krvácania do puzdra sleziny: palpačne bolestivý bod
frenika na ľavej strane.
Saintonov príznak – p. tyreotoxikózy: keď pacient fixuje pohľad na predmet pohybujúci sa zhora
nadol, horné mihalnice sú pri pohybe očných bulbov nadl nadvihujú spastickými kontrakciami
čelových svalov.
Saleov príznak – p. akút. zápalu v brušnej dutine: oslabené dýchanie na postihnutej strane v súvislosti s obmedzením pohybov bránice, kt. moţno dokázať rtg vyšetrením.
Salisburyho-Malvinov príznak – oftalmologický p. agónie: cievny obeh v kapilárach sietnice sa
spomaľuje a rozpadá sa na fragmenty.
Salmonov príznak – p. roztrhnutia vaječníka al. vajcovodu pri extrauterinnej gravidite: v niekt.
prípadoch sa zisťuje mydriáza na postihnutej strane.
Salusov príznak – Salusov-Gunnov p., p. kríţenia ciev na sietnici pri hypertenzívnej chorobe: po
prekríţení je ţila rozšírená al. sa kolienkovito vyklňuje.
Sandersov príznak – p. adhezívnej perikarditídy: vlnovitá pulzácia v epigastriu.
Sansomov príznak – p. aneuryzmyu aorty: keď priblíţime stetoskop k perám pacienta, počujeme
šelest synchrónny so srdcovou činnosťou.
Sarbóov príznak – analgézia peroneálneho nervu, kt. sa niekedy vyskytuje pri tabes dorsalis a
často pri ischiase.

Saudersov príznak – synkinéza úst a rúk: dieťa pri širokom otvorení úst otvára aj dlane a extenduje
prsty rúk.
Sédanov príznak – p. vnútorných poranení lebky: krátkodobá konvergencia očí prechádza do
divergentného strabizmu.
Seeligmüllerov príznak – nekonštantná mydriáza na postihnutej strane pri neuralgii n. trigeminus
al. n. facialis.
Séguinov príznak – moţná predzveť epileptického záchvatu: ľahké krátkodobé svalové kontrakcie.
Seidlov príznak – p. glaukómu: skotóm s krídlovitým al. klinovitým rozšírením slepej škvrny.
Seitzov príznak – bronchiálna inspirácia, kt. sa začína prudko a potom slabne svedčí o moţnej
dutine v pľúcach.
Sellheimov príznak – p. apendicitídy ţien: pri vyšetrení per vaginam al. per rectum je hmatateľné
a bolestivé lig. sacrouterinum na pravej strane. Príznak má dg. význam len pri negat. gynekol.
náleze.
Sellyho príznak – ,,ságovitý“ exantém na perách a podnebí pri virózach.
Semonov príznak – p. začínajúcej malignity hrtana: zníţená pohyblivosť hlasových väzov.
Senatorov príznak – p. podbránicového abscesu: chrbtica sa pri chôdzi nepohybuje pre svalovú
rigiditu.
Séquinov príznak – moţná predzvesť epileptického záchvatu: ľahké krátkodobé svalové sťahy.
Sergentov príznak – I – výrazný červený dermografizmus ako výraz vegetatívnej lability; II – biely
dermografizmus na koţi brucha u hypertonikov s insuficienciou nadobličiek.
Shibleov príznak – [Shibley, Gerald Spencer, 1890 – 1981, amer. lekár] v prítomnosti nevzdušnosti
pľúc al. výpotku v pleurálnej dutine sú počuteľné všetky hlásky fonendoskopom ako pri vyslovení
hlásky ,,á“.
Schäfferov príznak – [Schäffer, Max, 1852 – 1923, nem. neurológ] p. poruchy pyramídových dráh:
pri masáţi Achillovej šľachy nastáva extenzia palca.
Schepelmannov príznak – [Schepelmann, Emil, nem. lekár 20. stor.] dfdg. p. suchej pleuritídy
a medzirebrovej neuralgie: pri suchej pleuritíde sa bolesť zväčšuje pri dýchaní, pri neuralgii sa
zväčšuje pri úklone na postihnutú stranu.
Schickov príznak – [Schick, Béla, 1877 – 1967, pediater pôsobiaci vo Viedni a New Yorku] p. tbc
bronchoadenitídy: exspiračný stridor u detí.
Schilderov príznak – [Schilder, Paul Ferdinand, 1866 – 1940, nem. neurológ a psychiater
pôsobiaci v Rakúsku, Nemecku a USA] Hoffov-Schilderov p., p. lézie mozočka: keď pacient
predpaţí pri zavretých očiach, uchyľuje sa horná končatina na strane lézie do upaţenia.
Schirmerov syríznak – [Schirmer, Rudolf, 1831 – 1896, nem. oftalmológ] variant SturgehoWeberovho sy., pri kt. sa skoro zjavuje glaukóm.
Schlangeho príznak – [Schlange, Hans, 1856 – 1922, nem. chirurg] p. paralytického ileu: pri
auskultácii brucha nepočuť nijaký zvuk.
Schlesingerov príznak – [Schlesinger, Hermann, 1866 – 1934, rak. internista] p. tetánie: lekár
dvíha pacientovi leţiacemu na chrbte natiahnutú dolnú končatinu; za 1 – 2 min sa zjavujú parestézie
v oblasti nohy a tetanický kŕč.

Schlittlerov príznak – p. cudzieho telesa v paţeráku: pri tlaku na hrdlo sa zjavuje al. zosilňuje
bolesť.
Schmidtov príznak – [Schmidt, Rudolf, *1873, rak. lekár] p. začiatočného štádia diafragmatickej
pleuritídy: pri vdychu vzniká pohyb v epigastriu na postihnutej strane.
Schoberov príznak – [Schober, Paul, 1865 – 1943, lekár pôsobiaci v Stuttgarte a Widbade] pri
pred-klone sa zväčšuje 10-cm vzdialenosť tŕňových výbeţkov a driekovej oblasti medzi L 1 a L5 10
cm ~ o 4 – 6 cm. Pri obmedzenej pohyblivosti chrbtice, napr. pri spondylitis ankylosans je táto
vzdialenosť menšia.
Schroederov príznak – [Schroeder, Karl, 1838 – 1887, berlínsky gynekológ] p. neodlúčenej placenty: keď je maternica mäkká a udrţuje si guľatý tvar, nie je placenta odlúčená.
Schröderov príznak – [Schröder, Karl L., 1838 – 1887, berlínsky gynekológ] p. odlúčenia placenty:
vysoký stav fundus uteri nad pupok (väčšinou vpravo), pričom fundus sa stáva úzky a hra-natý.
Schultzeho príznak – [Schultze, Friedrich, 1848 – 1934, nem. neurológ] p. syringomyélie: disociácia citlivosti, a to vymiznutie citlivosti na bolesť a teplo pri zachovaní taktilnej a hlbo-kej citlivosti.
Schultzeho príznak II – [Schultze, Friedrich, 1848 – 1934, nem. neurológ] p. tetánie, Chvostekov
príznak: ľahký úder na jazyk vyvolá zmraštenie jazyka.
Schultzov-Charltonov príznak – [Schultz, Werner, 1878 – 1947, nem. internista; Charlton, W.,
angl. lekár] p. šarlachu: miestne vyblednutie vyráţky v mieste vpichu séra zdravých ľudí al. práve sa
uzdravujúcich zo šarlachu.
Schülleho príznak – [Schülle, Heinrich, 1838 – 1916, nem. psychiater] p. depresie: vráska nad obočím utvára podobu g. písmena .
Schülllerov príznak – [Schüller, Arthur, 1874 – 1958, rak. neurológ] dfdg. p. hemiplégie: pri
funkčnej poruche sa pacient vychyľuje na zdravú stranu, pri org. na chorú stranu.
Schwartzeho príznak – [Schwartze, Hermann, 1837 – 1910, nem. otorinolaryngológ] p. otosklerózy: za bubienkom je viditeľná prekrvená mediálna stena bubienkového priestoru.
Sicardov príznak I – p. poškodenia periférnych vetiev sedacieho nervu: silná flexia nohy vyvoláva
bolestivosť v podkolenovej jamke.
Sicardov príznak II – p. varikózneho rozšírenia ţíl s prejavmi ţilovej insuficiencie: pri pokašliavaní
je viditeľná postupujúca vlna krvi, kt. prebieha podkoţnými ţilami smerom k členkom.
Sicardov-Foixov príznak – Sicardov-Foixov sy., porucha obehu likvoru: zvýšené mnoţstvo
bielkoviny bez zmnoţenia leukocytov v mozgovomiechovom moku.
Siegertov príznak – [Siegert, Ferdinand, 1865 – 1946, nem. pediater] p. Downovej choroby: kratšie
a ohnuté malíčky.
Sieurov príznak – [Sieur, Célestin, *1860, franc. chirurg] p. pneumotoraxu a väčšej pľúcnej
kaverny: pri poklepe jednou mincou na druhú na povrchu hrudníka moţno počuť vzadu kovový zvuk.
Siggov príznak – [Sigg, Karl, švajč. lekár] p. hlbokej tromboflebitídy lýtka: pri tlaku na patelu
natiahnutej končatiny sa zjaví bolesť v podkolenovej jamke.
Silexov príznak – [Silex, Paul, 1858 – 1929, nem. oftalmológ] lúčovito smerujúce vrásky okolo úst
pri kongenitálnom syfilise.
Signorelliho príznak – [Signorelli, Angelo, 1876 – 1952, tal. lekár] pri meningitíde je niekedy
bolestivý bod retromandibulárne.

Simonov príznak I – [Simon, Charles Edmund, 1866 – 1927, amer. lekár] retrakcia al. fixácia pupka
počas insípira; zisťuje sa pri začínajúcej meningitíde.
Simonov príznak II – [Simon, John, sir 1816 – 1904, amer. chirurg] polyúria pri metastázach
rakoviny prsníka do hypofýzy.
Simonov príznak III – [Simon, John, sir 1816 – 1904, amer. chirurg] pri začínajúcej meningitíde
chýba koordinácia medzi dýchacími pohybmi bránice a hrudníka.
Sinklerov príznak – [Sinkler, Wharton, 1845 – 1910, amer. neurológ] p. org. parézy: pri rýchlom
ohýbaní palca paretickej dolnej končatiny sa v niekt. prípadoch podarí vyvolať flexiu v bed-rovom a
kolenovom kĺbe.
Sistov príznak – [Sisto, Genaro, 1870 – 1923, argent. pediater] p. vrodeného syfilisu nepretrţitý krik
dieťaťa.
Sklowskyho príznak – p. varičely: po stlačení zdravej koţe vedľa vezikuly, jej obsah vyteká.
Smithov príznak – šelest auskultačne počuteľný nad manubrium sterni pri zväčšení bronchiálnych
ţliaz pri záklone hlavy.
Snellenov príznak – Riesmanov p., p. tyreotoxikózy: brnenie zistiteľné fonendoskopom nad zavretými očami.
Soederbergov-Schilderov príznak – p. mozočkových afekcií: čím viac sa pacient pribliţuje k zvolenému objektu, tým viac sa spomaľuje jeho chôdza.
Somagyiov príznak – p. vegetatívnej lability: pri hlbokom vdychu vzniká mydriáza, pri výdychu sa
zrenice naopak zuţujú.
Soto-Hallov príznak – p. postihnutia chrbtice: keď pacient leţiaci na chrbte postupne vstáva tak, ţe
ohýba chrbát začínajúc šijou, pociťuje v mieste poškodenia bolesť.
Souquesov príznak – p. centrálnej hemiparézy: pri dvíhaní hornej končatiny sa spontánne napriamia a roztiahnu prsty ruky.
Spaldingov príznak – na rtg snímke plodu in utero prevaha kosti lebkovej klenby poukazuje na
exitus plodu.
Speckov príznak – p. nepriechodnosti vajíčkovodov: po vstrieknutí fenolftaleínu dovnútra maternice sa v priebehu 30 min sfarbí na červeno moč.
Squireov príznak – p. bazilárnej meningitídy a intoxikácie barbiturátmi: rytmická mydriáza (vo fáze
tachypnoe) a mióza (vo fáze bradypnoe a apnoe) pri Cheyneovom-Stokesovom dýchaní.
Steelov (Grahamov) príznak – Grahamov-Steeleov p., výrazná pulzácia v oblasti srdca pri vnútrohrudných nádoroch a aneuryzme aorty.
Steinmannov príznak I – Konjetznyho-Steinmannov p., p. lézie menisku: pri ohýbaní kolena so
súčasnou rotáciou predkolenia laterálne vzniká bolesť v kolenovom kĺbe.
Steinmannov príznak II – Krömerov p., p. lézie menisku: keď je dolná končatina natiahnutá, je
bolestivý bod vpredu, keď je pokrčená v kolenovom kĺbe, posunie sa tento bod laterálne.
Stellwagov príznak – p. tyreotoxikózy a parkinsonizmu: málo časté a neúplné ţmurkanie.
Sternbergov príznak – zvýšená palpačná citlivosť svalov plecového pletenca pri pleuritíde.
Sterzov príznak – p. artériosklerózy mozgových ciev: krátkodobé parézy končatín a prechodné
poruchy reči.

Stewartov-Holmesov príznak – Holmeosv p., rebound phenomenon, p. mozočkového poškodenia:
keď vyzveme pacienta, aby ohol hornú končatinu v lakťovom kĺbe a súčasne kladie pohybu odpor,
po náhlom prerušení tohto odporu pacient prudko pohne ramenom, aţ sa často uderí do hrudníka.
Zdravý človek pri rovnakom manévre včas pohyb zabrzdí.
Stiborov príznak – p. lumboischiadického sy.: vzdialenosť L 5–C7 pri predklone je kratšia ako
normálne.
Stierlinov príznak I – [Stierlin, Eduard, 1878 – 1919, švajč. röntgenológ a chirurg] rtg p. Crohnovej
choroby: terminálne ileum sa zobrazuje ako zreteľná retiazka.
Stierlinov príznak II – [Stierlin, Eduard, 1878 – 1919, švajč. röntgenológ a chirurg] rtg p. suspektného nádoru čreva: zosilnená peristaltika v postihnutom úseku čreva.
Stockerov príznak – dfdg. p. medzi týfom a tbc meningitídou v období zakaleného vedomia: keď
odkryjeme prikrývku pacientovi s týfom, ostáva bez pohnutia; pacient s tbc menigitídou sa snaţí
znova sa prikryť.
Stokertov príznak – [Stockert, Franz Günther, 1899 – 1967, rak. neurológ a psychiater] p. lézie
ľavej hemisféry mozgu: pacientovi sa zdá, ţe predmet, kt. drţí v ruke, náhle mení tvar.
Stokesov príznak – [Stokes, William, 1804 – 1878, írsky lekár] p. akút. enteritídy: hmatná pulzácia
v bruchu vpravo od pupka.
Stookeyho príznak – [Stookey, Byron, *1887, amer. neurológ] pri tlaku na dolnú dutú ţilu cez
brušnú stenu sa zvyšuje tlak likvoru.
Strassmannov príznak – [Strassman, Paul Ferdinand, 1866 – 1938, nem. gynekológ] p. odlúčenia
placenty: perkutorická vlna pri poklepe na dno maternice sa neprenáša na pupočník.
Strausov príznak I – [Strauss, Hermann, 1868 – 1944, nem. lekár] dfdg. p. rozlišujúci periférnu a
centrálnu obrnu n. facialis. Inj. pilokarpínu pacientovi s periférnou obrnou vyvolá zníţené potenie na
paretickej strane, pri centrálnej obrne sa rozdiel nepozoruje.
Strausov príznak II – [Strauss, Hermann, 1868 – 1944, nem. lekár] zvýšenie hodnôt lipidov po
poţití tučných jedál v chylóznom ascite.
Strunskyho príznak – [Strunsky, Max, 1873 – 1957. amer. ortopéd] p. lézie predného oblúka nohy:
prudká pasívna flexia prstov vyvolá pri zápale predného oblúka bolesť.
Strümpelov príznak I – [Strümpel, Adolf von, 1853 – 1925, nem. internista a neurológ] symptoma
tibiale, príznak centrálnej parézy a lézie pyramídových dráh: pri pokuse pacienta leţiaceho na
chrbte nadvihnúť dolnú končatinu vzniká extenzia nohy.
Strümpelov príznak II – [Strümpel, Adolf von, 1853 – 1925, nem. internista a neurológ] p. lézie
pyramídových dráh: pri tlaku rukou na flektované koleno pri flexii bedrového kĺbu nastáva extenzia
palca nohy
Strümpelov príznak III – [Strümpel, Adolf von, 1853 – 1925, nem. internista a neurológ] p. lézie n.
radialis: pacient nemôţe zavrieť päsť bez predchádzajúcej extenzie ruky.
Strümpelov príznak IV – [Strümpel, Adolf von, 1853 – 1925, nem. internista a neurológ] p.
hemiplégie: pri pronácii ruky nastáva flexia v lakti.
Sukerov príznak – p. tyreotoxického exoftalmu: nie je moţná bočná fixácia obrazu.
Sumerov príznak – [Sumner, F. W., angl. lekár] p. náhlej brušnej príhody: ľahká palpácia v jednej
al. druhej bedrovej jame zvyšuje tonus brušnej steny (pri apendicitíde, renálnych kolikách ap.).

Suzmanov príznak – [Suzman, S., angl. lekár] p. koarktácie aorty: Keď sa stojaci pacient silne
predkloní s voľne spustenýnmi hornými končatinami, moţno nahmatať na stranách trupu a chrbte
pulzáciu kolaterál.
Szabóov príznak – [Szabo, Diony, 1856 – 1918, maď. lekár] p. ischiasu: hypestézia koţe pod
laterálnym členkom.
Šereševského príznak – [Šereševskij, Nikolaj Adolfovič, 1885 – 1961, sov. endokrinológ] p. tyreotoxikózy: neschopnosť vstať z podrepu bez pomoci horných končatín pre slabosť proximálnych častí
svalov končatín.
Škodov príznak – [Škoda, Josef, 1805 – 1881, rak. klinik čes. pôvodu] bubienkový poklep nad
hornou hranicou pohrudnicového výpotku al. bronchopneumónie.
Škodov-Williamsov príznak – [Škoda, Josef, 1805 – 1881, rak. klinik čes. pôvodu] p. adhezívnej
perikatrditídy: ohraničené vťahovanie hrudnej steny nad srdcovým hrotom v systole.
Šrámkov príznak – p. šarlachu: na posledných článkoch prstov okolo nechtov, príp. aj na ušniciach
sú lesklé biele uzlíčky.
Príznak štipky – p. parézy hornej končatiny: pacient urobí štipku; na postihnutej strane je nedokonalá, al. nemoţná, príp. ju pacient robí s menšou silou.
Šuryginov príznak – [Šurygin, Nikolaj Alexandrovič, 1858 – 1910, ru. lekár] auropupilárny reflex: pri
podráţdení sluchu zvukom určitej sily (min. 35 dB) nastáva rýchle zúţenie s následnou pomalšou
mydriázou.
Tansiniho príznak – p. rakoviny pyloru: na prednej stene drucha v oblasti pyloru môţe byť viditeľné vtiahnutie koţe. kt. mizne, akonáhle vniknú metastázy do colon transversum. Vpáčenie sa potom
môţe zmeniť na vyklenutie.
Tarnierov príznak – p. hroziaceho potratu: vyhladzovanie uhla medzi horným a dolným segmentom maternice v gravidite.
Tarov príznak – p. pľúcneho infiltrátu: u zdravého človeka sú dolné hranice pľúc v polohe na bruchu
pri strednom výdychu rovnako vysoko ako v stojacej polohe pri hlbokom výdychu. Pri infiltračných
procesoch pľúc to tak nie je.
Taussigov príznak – p. horúčky papatači: výrazná bolestivosť pri pokuse zdvihnúť prstami hornú
mihalnicu.
Tayov príznak – p. familiárnej amaurotickej idiócie: višňovo červená škvrna na sietnici v oblasti ţltej
škvrny.
Telekyho príznak – p. chron. otravy olovom: ľahká paréza n. radialis, kt. sa prejavuje nepratrnou
slabosťou extenzorov.
Tellaisov príznak – p. hypertyreózy: pigmentácia mihalníc.
Teschenrdofov-Bergov príznak – rtg p. enteritídy: škvrnité nerovnomerné naplnenmie tenkého
čreva kontrastnou látkou, podmienené premenlivým tonusom, neprabvidelnou segmentáciou
a nerovnomernosťou zápalu sliznice v jednotlivých úsekoch čreva.
Theimichov príznak – protrúzia al. špúlenie pier pri poklepe na m. orbicularis oris.
Thirkinov príznak – p. spondylolistézy: kompenzačná kyfóza medzi pohyblivými lumbálnymi a nepohyblivými torakálnymi úsekmi chrbtice.
Thomasov príznak – p. flekčnej kontraktúry bedrového kĺbu: zvýšená lordóza v lumbálnej časti
chrbtice.

Thomasov príznak I – [Thomas, André Antoin, 1867 – 1963] p. poškodenia miechy: podráţdenie
m. trapezius štípnutím vyvoláva ,,husiu koţu“ v miesto zodpovedajúcom segmentálne úseku miechy
nad léziou.
Thomasov príznak II – [Thomas, André Antoin, 1867 – 1963] p. lézie mozočka a sclerosis
multiplex: pri rýchlom prechode zo supinácie do pronácie sa ruka na poškodenej strane neudrţí v
horizontálnej rovine.
Thomasov príznak III – [Thomas, André Antoin, 1867 – 1963] Pendleho p., p. lézie mozočka: ak
má pacient rýchlo spustiť ruku pri skúške ,,prst–nos“, odchýli ju od správneho smeru.
Thomasov príznak. IV – [Thomas, André Antoin, 1867 – 1963] mozočkový p.: keď strčíme zo
strany do stojaceho pacienta, zdvihne dolnú končatinu na strane nárazu a stúpne si na druhú nohu;
príznak je pozit. na strane lézie; V – mozočkový p.: keď roznoţujeme a prinoţujeme leţiacemu
pacientovi dolné končatiny, vychyľuje sa noha na postihnutej strane i neskôr sama.
Thomasov-Jumentieho príznak – mozočkový p.: pri pokuse uchopiť úpredmet pacient rotvára
predčasne dlaň, častu uţ na začiatku pohybu.
Thomayerov príznak I – [Thomayer, Josef, 1853 – 1927, čes. internista] p. špecifickej peritonitídy:
pri perkusii brucha pacienta leţiaceho na chrbte je na pravej strane poklep bubienkový, na ľavej
skrátený; táto distribúcia poklepu vzniká následkom premiestenia omenta.
Thomayerov príznak II – [Thomayer, Josef, 1853 – 1927, čes. internista] so zhoršovaním srdcových chlopňových chýb sa zoslabujú ozvy i šelesty.
Thomsenov príznak – [Thomsen, Wilhelm, *1901, nem. ortopéd] p. ischialgie: pacientovi leţiacemu na chrbte s dolnou končatinou pokrčenou v bedrovom kĺbe v uhle 90° a v kolenovom kĺbe 150°
vykonáme dorzálnu flexiu nohy. Pritom palpujeme v podkolenovej jamke sedcaí nerv a vyvoláme tak
bolesť.
Thomsonov príznak – Pastiov sy., červené línie na vnútornej strane lakťového kĺbu pri šarlachu.
Thorntonov príznak – silné boelsti v oblasti drieku pri nefrolitiáze.
Throckmortonov príznak – Throckmortonov reflex: variant Babinskiho reflexu vyvolaný poklepom
na metatarzofalangovú oblasť na chrbte nohy.
Tinelov príznak – nekonštantný p. posttraumatickej encefalopatie: boelsť hlavy (njamä v okcipitálnej oblasti) ôpri max. záklone al. pri tlaku na jugulárne ţily.
Toblerov príznak – osobitný prípad hydrocefalu: zväčšenie lebky s výrazným vyklenutím nad očami.
Tothov príznak – oftalmologický p. hypertenzie: ţily očného pozadia sú zúţené v miestach, kde sa
dotýkajú artérií.
Tournayov príznak – [Tournay, Auguste, 1878 – 1969, franc. oftalmológ] unilaterálna dilatácia
zrenice abdukovaného oka pri extrémnej laterálnej fixácii.
Toynbeeho príznak – [Toynbee, Joseph, 1815 – 1866, angl. otorinolaryngológ] príznaky otosklerózy: pacient nerozumie plnú reč prednášanú normálnou intenzitou hlasu.
Toynbeeho príznak II – [Toynbee, Joseph, 1815 – 1866, angl. otorinolaryngológ] exostózy vo vonkajšom zvukovode.
Toynbeeho príznak III – [Toynbee, Joseph, 1815 – 1866, angl. otorinolaryngológ] hyposekrécia
ušných mazových ţliaz.

Traubeho príznak – [Traube, Ludwig, 1818 – 1876, berlínsky internista] p. nedomykavosti aortál-nej
chlopne: na veľkých artériách počuť hlučný, ,,pištoľový“, dvojitý šelest, podmienený náhlym
zmenšením priemeru aorty v diastole a opätovným rozkmitaním jej steny (→Du-roziezov príznak).
Trélatov príznak – Leserov-Trélatov p.
Trendelenburgov príznak I – Trojanov-Trendelenburgov p., p. varikózneho rozšírenia ţíl a nedostatočnosti ţilových chlopní: leţiaci pacient drţí dolné končatiny vo vertikálnej polohe, kým sa
nevyprázdnia ţily, potom stlačíme v. saphena magna a pacient sa rýchlo postaví; pri insuficiencii
chlopní sa ţily ihneď naplnia.
Trendelenburgov príznak II – p. vrodenej luxácie bedier: pacient stojí chrbtom k lekárovi a striedavo dvíha dolné končatiny; keď stojí na dolnej končatine s luxáciou berdového kĺbu, zníţi sa na
zdravej strane gluteálna brázda; u zdravých sa naopak zvýši.
Trendelenburgov príznak III – p. vrodenej luxácie bedrových kĺbov: charakteristická ,,kačacia
chôdza“.
Tresilianov príznak – Moursonov p., p. parotitídy: začervenaný lem okolo ústí priušníc.
Troisierov príznak – zväčšenie supraklavikulárnych lymfatických uzlín, kt. svedčí o moţnosti malígneho procesu v mediastíne al. v brušnej dutine.
Trousseauov príznak I – p. spazmofílie a tetánie: pri stlačení nervovo-cievneho zväzku, napr. po
nafúknutí manţety tlakomera na 3 min, príp. s 1-min hyperventiláciou vznikne kŕč ruky (tzv.
pôrodnícka ruka).
Trousseauov príznak II – pri zápaloch mozgu al. mozgových plien: červený dermografizmus po
podráţdení koţe tupým predmetom v okolí čiar sa zjavia červené škvrny.
Trousseauov príznak III – včasný p. karcinómu v brušnej dutine: tromboflebitída na dolných
končatinách.
Trömnerov príznak – Hoffmannov p. II.
Trunečkov príznak – p. aterosklerózy aorty: pulzácia podkľúčnicovej tepny v oblasti úponu m.
sternocleidomasteoideus ku klavikule.
Trimaldeauov príznak – rtg. p. patol. zmenách paţeráka: kónické rozšírenie paţeráka svedčí o fibróznych zmenách, pohárikovité skôr o malígnom procese.
Tuffierov príznak – p. prítomnosti kolaterálneho obehu: pri zaškrtení ţíl končatiny súčasne so
zaškrtením povrchových tepien nastáva prekrvenie len vtedy, keď je utvorený kolaterálny obeh.
Turnerov-Cullenov príznak – [Turner, George Grey, 1877 – 1951, londýnsky chirurg] pigmentácia
a indurácia koţe kosto-transverzálneho uhla vyvolaná extravazáciou krvi pri akút. hemoragic-kej
pankreatitíde.
Turynov príznak – p. ischiasu: pri dorzálnej flexii palca nohy sa zjaví bolesť v gluteálnej oblasti.
Tuţilinov príznak – pri chron. pankreatitíde sa niekedy zjavia jasne červené drobné škvrnky na koţi
brucha, hrudníka i chrbta (aneuryzmy drobných ciev).
Uhthoffov príznak – nystagmus pacientov so sclerosis multiplex.
Unschuldov príznak – včasný p. cukrovky: u niekt. pacientov kŕče v dolných končatinách.
Uriollov príznak – p. malárie: drobné čierne granuly krvného pigmentu v moči.
Vanzettiho príznak – pri ischiase je panva napriek skolióze takmer vţdy uloţená horizontálne, pri
iných léziách so skoliózou je naklonená.

Vedderov príznak – p. beriberi: mierny tlak na lýtkové svaly vyvoláva bolesť; na prednej strane
predkolenia sa pomocou ihly zisťuje anestézia; z podrepu je schopný pacient postaviť sa len
pomocou rúk.
Vercov príznak – pri erythema nodosum sa môţu pod nechtami vyskytnúť drobné krvné podliatiny
vo forme čiarok al. bodiek.
Verneuillov príznak – p. zlomenín panvových kostí: pri opatrnom stlačení panvy rukami v priečnom smere vo výške bedrových hrebeňov sa dostaví bolesť.
Vigourouxov príznak – Charcotov-Vigourouxov p., p. tyreotoxikózy: zníţený koţný odpor voči
elekt. prúdu.
Villaretov príznak – p. poškodenia sedacieho nervu al. jeho vetiev: pri poklepe na Achillovu šľachu
nastáva plantárna flexia palca.
Vincentov príznak – anestézia v oblasti dolnej pery vyvolaná obrnou n. alveolaris inferior pri
osteomyelitíde sánky.
Vinogradovov príznak – p. nedostatočnosti trojcípej chlopne: pri silnej pulzácii krčných ţíl býva
synchrónny pohyb hlavy dozadu.
Vipondov príznak – generalizované zväčšenie ôymfatických uzlín u detí pri horúčke a
exantémových chorobách.
Virchowov príznak – nekonštantný p. rakoviny ţalúdka: jedna al. niekoľko lymfatických uzlín nad
ľavou kľúčnou kosťou (Virchowova uzlina).
Vítkov príznak – p. poškodenia pyramídových dráh: úder kladivkom na miedálnu stranu stupaje
vyvoláva plantárnu flexiu prstov.
Vodovozovov príznak – častý p. atrofie n. opticus (na očnom pozadí): kresba nervových vláken je
nezreteľná, miestami sa vlákna akoby trhali.
Vogtov syndróm – familiárna forma vrodenej degenerácie rohovky prim. postihujúcej Bowmanovu
membránu.
Vogt-Koyanagi-Harada syndróm – forma uveomeningoencefalitídy, endemickej na Ďalekom
Východe.
Volhardov príznak – p. adhezívnej perikarditídy: vlnové pohyby medzi pravou a ľavou polovicou
hrudníka.
Volkovičov príznak – nekonštantný p. akút. apendicitídy: p. hypertrofie al. atrofie svalstva brušnej
stenu v ileocékovej oblasti.
Volkovičov-Kocherov príznak – p. akút. apendicitídy: bolesť začínajúca sa v nadbruší, niekedy
priamo pod mostíkom, sa po niekoľkých h lokalizuje v pravej bedrovej jame.
Volského príznak – p. cholecystitídy: bolestivosť pri ľahkom údere hranou ruky v šikom smere
zhora nadol v pravom podrebrí.
Voltoliniho príznak – Heryngov p.
Voskresenského príznak I – p. akút. apendicitídy: pri rýchlom pohybe dlaňou po prednej brušnej
stene od pravého okraja rebier nadol pocíti pacient nápadnú bolesť.
Voskresenského príznak II – p. akút. pankreatitídy: vymiznutie pulzácie brušnej aorty.
Vulpianov príznak – p. degeneratívny zmien miechy: necitlivosť na treplo a zvýšená citlivosť na
chlad.

Vulpianov príznak – p. degeneratívnych zmien miechy: necitlivosť na teplo a zvýšený citlivosť na
chlad.
Príznak Wagnerov von Jauregg – p. katatonického al. maniakálneho stuporu: pri palpácii očných
bulbov moţno s pacientov nadviazať kontakt.
Wahlov príznak I – p. nepriechodnosti čriev: lokálny meteorizmus al. prominencia proximálnej časti
čreva.
Wahlov príznak II – p. poškodenia artérie: výrazný systolický šelest nad tepnou.
Wacheinheimov-Rederov príznak – p. apendicitídy: pri vyšetrovabní per rectum sa zjavuje bolesť
v ileocékovej oblasti.
Wannerov príznak – zníţenie kostného vedenia zvuku bez bolesti a labyrintových javov svedčí
obyčajne o org. vnútrolebkovom procese.
Wartenbergov príznak I – p. periférnej obrny n,. facialis: pri pasívnom nadvihnutí mihalnice a
súčasnom úmyselnom odpore pacienta nemoţno nahmatať obvyklú vibráciu v okolitom sfinktere.
Wartenbergov príznak II – symptoma pollicis, p. poškodenia pyramídových dráh: keď ohýbame
pacientovi proti odporu II. – IV. prst na paretickej strane, prechádza palec do opozície.
Wartenbergov príznak III – p. poškodenia pyramídových i mimopyramídových dráh: chýba
kyvadlový pohyb horných končatín pri chôdzi.
Wartenbergov príznak IV – symptoma Bergara-Eartenberg, Bergarov-Wartenbergov sy., p. obrny
n. facialis: chýbajú vibrácie pevne zavretých mihalníc na postihnutej strane.
Warthinov príznak – p. akút. perikarditídy: akcentovaná 2. ozva nad a. pulmonalis.
Weberov príznak – Weberov sy.
Wegnerov príznak – rozšírené, vyjasnené epifýzové línie u detí, kt. exitovali na vrodený syfilis.
Weillov príznak – p. pneumónie u detí: chýbajú dýchacie pohyby v podkľúčnicovej oblasti na
postihnutej strane.
Weismanov príznak – p. postihnutia mozočka: pacientovi leţiacemu na chrbte ohýbame zdravú
dolnú kopnčatinu v kolenovom a bedrovom kĺbe a vyzveme ho, aby riovnaký pohyb vykonával
aktívne na druhej strane; flekčné pohyby sú na postihnutej strane väčšie.
Weissov príznak →Chvostekov p.
Wernickeho príznak – p. hemianopsie: v niekt. prípadoch sa podarí vyvolať typickú reakciu zreníc
na svetlo len podráţdením určitých zón sietnice, kým podráţdenie iných úsekov sietnice túto reakciu
nevyvoláva.
Weského príznak – vrodená hypertrofická gingivitída.
Westermarkov príznak – rtg príznak embolie pľúcnice: zníţenie pľúcnej vaskularizácie na jednej
strane.
Westphalov príznak I – p. alkoholickej polyneuritídy: vymiznutie patelového ereflexu pri
zachovaných al. aj zosilnených kremasterových a adduktorových reflexov.
Westphalov príznak II – p. degenerácie miechy: vymiznutie patelových reflexov.
Westphalov príznak III – porúch extrapyramídových dráh: pasívna dorzálna flexia nohy istý čas
pretrváva.
Westphalov-Bernhardov príznak – rtg. p. cholelitiázy: spazmus Oddiho zvierača.

Wickhamov príznak – p. lichen ruber planus: drobné sieťkovanie al. čiarkovanie na povrchu papúl
následkom loţiskových granulácií.
Widmerov príznak – p. apendicitídy: niekedy je teplota v pravej pazuche vyššia ako v ľavej.
Widowitzov príznak – protrúzia bulbov a spomalené pohyby bulbov a mihalníc pri difterickej obrne.
Wilderov príznak – p. začiatočného štádia tyreotoxického exoftalmu: neveľké trhavé pohyby
očného bulbu pri striedavom pohľade do strany a späť.
Williamsonov príznak – p. pneumotoraxu: značene zníţenie TK v dolnej končatine na postihnutej
strane v porovnaní s homolaterálnou hornou končatinou.
Williamsov príznak – p. rôznych jednostranných patol. pľúcnych procesov: ana postihnutej strane
je zníţená pohyblivosť bránice.
Willisov príznak – [Willis, Thomas, 1621 – 1675, angl. anatóm] p. otosklerózy: zdanlivé zlepšenie
sluchu pri hluku.
Williamsonov príznak – p. pneumotoraxu al. hydrotoraxu: značné zníţenie TK v dolnej končatine
na postihnutej strane v porovnaní s homolaterálnou hornou končatinou.
Williamsov príznak I – bubienkový poklep v 2. medzirebrí pri pleurálnej efúzii.
Williamsov príznak II – p. rôznych jednostranných patol. pľúcnych procesov: zníţená pohyblivosť
bránice na postihnutej strane.
Wimbergerov príznak – bilaterálna deštrukcia metafýz mediálnej strany hornej časti tíbií pri kongenitálnom syfilise, menej pp. pri baktériovej osteomyelitíde, hamartomóze al. hyperparaty-roidizme;
symetrické erózie proximálnej tíbie na rtg u detí pri vrodenom syfilise.
Winterov príznak – p. exsudatívnej perikarditídy: vymiznutie dýchacích vĺn v epigastriu.
Winterbottomov príznak – zväčšenie záhlavných lymfatických uzlín pri africkej trypanozomiáze.
Wintrichov príznak – p. pľúcnej kaverny: nad oblasťou kaverny je bubienkový poklep; keď pacient
otvorí ústa, je zvuk vyšší, pri zavretých ústach niţší.
Woodov príznak – relaxácia m. orbicularis, fixácia bulbov a divergentný strabizmus v hlbokej
anestézii.
Wölflerov príznak – p. stenózy ţalúdka: zo ţalúdka tvaru presypacích hodín sa tekutina rýchlo
vyprázdňuje, po výplachu ţalúdka obsahuje tekutina zvyšky natrávenej potravy.
Príznak ,,zapadajúceho slnka“ – Fanconiho p.: p. pokročilého hydrocefalu u detí: bulbus je
stočený nadol, takţe je rohovka prekrytá dolnými mihlanicami.
Zásuvkový príznak – zásuvkový fenomén, pri podozrení na úraz kolena prítomná instabilita a nadmerná pohyblivosť tíbie dopredu svedčí o ruptúre lig. cruciatum anterius, kým nadmerná pohyblivosť
tíbie dozadu sa spája s ruptúrou lig. cruciatum posterius.
Zaufalov príznak – p. vrodeného syfilisu: sedlovitý nos.
Zileho príznak – moţný p. infiltračnej al. kavernóznej tbc pľúc: pri zmene polohy leţiaceho pacienta
sa z*osilňujú pľúcne šelesty.
Zsakov príznak – reakcia preţívajúceho tkaniva: pri poklepe v určitých miestach svalov al. šliach
moţno ešte 2 h po smrti vyvolať skráítenie svalov a pohyb v príslušných kĺboch.
Zugsmithov príznak – nekonštantný p. patol. procesov ţalúdka: poklepové skrátenie rôzneho
stupňa v oblasti 2. medzirebria na obidvoch stranách (v niekt. prípadoch vredu al. rakoviny).

Ţendrinského príznak – dfdg. p. akút. apendicitídy al. akút. adnexitídy: leťţiacej pacientke pritlačíme prst na brušnú stenu 2 cm vpravo a dole od pupka a vyzveme ju, aby vstala; zväčšenie bolesti
svedčí o apendicitíde, zmenšenie o adnexitíde.
PRL, Prl – skr. prolaktín.
®

PRN (Bristol) – antihistaminikum; fenyltoloxamín.
p. r. n. – skr. l. pro re nata podľa toto, ako si to vyţadujú okolnosti.
Pro – skr. prolínu.
pro- – prvá časť zloţených slov z l. pro pred, za, pri namiesto, s ohľadom na niečo.
proaccelerinum →proakcelerín.
®

Pro-Actidil (Wellcome) – antihistaminikum; triprolidín.
Proactinomyces – Nocardia.
proadifénhydrochlorid – -fenyl--propyl-2-(dietylamino)etylester hydrochlorid, C23H31-NO2.HCl
nešpecifický synergista.
®

Pro-Air (Warner-Lambert) – sekektívny agonista 2-adrenergických receptorov, bronchodilatans;
prokaterol.
proakcelerín – proaccelerinum, syn. angl. Plasma-Acceterator-Globulin, hemokoagulačný faktor V,
labilný faktor; akceleračný globulín, Ac-globulín, Mr > 300 000. Katalyzuje neskorú fázu koagulačnej
2+
kaskády, aktivuje ho faktor X a spolu s iónmi Ca a fosfolipidom tvorí komplex, kt. premieňa
2+
protrombín na trombín. Zrýchľuje interakciu protrombínu, tromboplastínu a iónov Ca . Trombín
produkuje z plazmatického Ac-globulínu akcelerín, oveľa účinnejší akcelerátor. Nedostatok p. sa
vyznačuje predĺţeným Quickovým protrombínovým časom a kefalínovým časom, abnormálnym
testom tvorby tromboplastínu a spotreby protrombínu, ako aj predĺţením času krvácania.
Pri vyšetrení p. na princípe Quickovho testu sa vyšetrovaná plazma zmieša s nadbytkom ostatných
faktorov potrebných na premenu protrombínu na trombín, takţe výsledok testu závisí od obsahu
faktora VII a X. K 0,1 ml plazmy zriedenej veronalovým tlmivým rozt. 1:10 sa pridá 0,1 ml starej
plazmy (zdroj faktora I, II, VII a X), 0,1 ml trombokinázy a 0,1 ml rozt. CaCl 2 (0,025 mol/). Zistený
čas zráţania odráţa mnoţstvo p. Referenčné hodnoty sú 22 – 26 s (hodnoty v % sa dajú odčítať z
dilučnej krivky).
proaktinomycín – skupina antibiotík, označovanýcyh A, B a C, produkovaných kultúrou Nocardia
gardneri, kt. pôsobí proti grampozit. baktériám.
proaktivátor – [proactivator] 1. inaktívny prekurzor aktivátora al. faktor, kt. vyţaduje chem. zmenu,
obyčajne katalyzovanú enzýmom, aby z neho vznikol aktivátor; 2. syn. aktivátor plazminogénu;
počas zráţania absorbuje sa na fibrín a konvertuje plazminogén na plazmín. P. C3 – C3PA, faktor
B; →komplement.
®

Pro-Amid (Amid) – antihypertenzívum; protoveratrín.
proamnion, i, n. – [pro- + g. amnion vnútorná plodová blana] proamnión, útvar na rostrálnom póle
zárodočného terčíka embrya.
pro anno – l. ročne; za rok.
proantéza – produkcia kvetov pred normálnym časom kvitnutia.
®

Proaqua – diuretikum, antihypertenzívum; →benztiazid.
proarrhythmia, ae, f. – [pro- + arrhythmia] →proarytmia.

proarytmia – [proarrhuthmia] srdcová →arytmia, kt. vyvolávajú al. zhoršujú lieky.
proarytmiká – skoro všetky antiarytmiká majú aj arytmogénny účinok. V ostatnom čase sa však
zvýšená pozornosť venuje proarytmickému účinku liečiv, kt. nepatria k antirytmikám ani kardiakám.
Tieto lieky sú schopné vyvolať a. al. zhoršovať jestvujúcu a. Pojmom prim. proarytmia sa v
literatúre označuje a., kt. vznikla následkom th. al. subterapeutickej koncentrácie liečiva, kým pod
pojmom sek. proarytmia a., kt. je následkom koexistencie prídavného faktora, ako sú abnormality
elektrolytov, ischémia al. interakcia liečiv.
Mechanizmus proarytmie je často neznámy, ale je pp., ţe ide o následok rôznych faktorov, ako je
zvýšenie al. potlačenie vplyvov sympatika al. parasympatika, membránových dejov, idiopatických al.
sek. komplikujúcich faktorov, ako je hypotenzia, hypoxia, poruchy hydrominerálnej a acidobázickej
rovnováhy. Kporedisponujúcim faktoromproarytmického účinku liečiva patria jestvujúce štruktúrne
zmeny myokardu, zníţená ejekčná frakcia ľavej komory, rýchla aplikácia liečiva ap. K .proarytmicky
pôsiobiacim liečivám patria:
1. Antimikróbiové liečivá – patrí sem najmä: pentamidín (štruktúrne podobný prokaínamidu,
významne sa akumuluje v myokarde), amantadín (vyvoláva nadmernú presynaptickú inhibíciu
vychytávania
katecholamínov,
štruktúrne
podobný
tricyklickým
antidepresívam),
erytromycínlaktobionát (zniţuje kontraktilitu myokardu,
vyvoláva hyperkaliémia v dôsledku
+
zvýšenia výtok K z buniek, predlţuje trvanie akčného membránového potenciálu a zniţuje Vmax ako
pri pri liečivách triedy IA), trimetoprín-sulfametoxazol, chlorochín.
2. Látky pôsobiace na CNS – antidepresíva (fenotiazíny a tricyklické vyvolávajú väčšinou torsade de
pointes predlţením intervalu QT a predisponujú na rôzne arytmické komorové i supraventrikulárne
komplikácie, hypotenziu a poruchy vedenia; novšie antidepresíva však tieto účinky nemajú), tyramín
a i. inhibítory monoamínooxidázy.
3. Steroidy.
4. Rôzne – organofosfáty, anestetiká, probukol, koronárne vazodilatanciá (prenylamín, lidoflazín,
bepridil), inotropné látky (amrinón, milrinón, dobutamín a i.), sotalol.
Th. proarytmie: 1. prerušenie terapie; 2. monitorovanie rytmu; 3. úprava prídavných faktorov
(hypokaliémie, hypoxie, hypomagnéziémie atď.); 4. electrická kardioverzia; 5. zváţiť moţnosť
prekonania pacingu al. zrýchlenia frekvencie činnosti srdca izoproterenolom al. atropínom; .6. zváţiť
výmenu antiarytmika za liečivo, kt. nepredlţuje interval Q–T (napr. lidokaín, mexiletín, bretýlium, blokátory, verapamil, difenylhydantoín); 7. I. v. inj. magnéziumsulfátu.
®

Proasma – bronchodilatans; →metoxyfenamín.
proatlas – rudimentárny stavec, kt. pri niekt. ţivočíchoch leţí pred atlasom; niekedy ide o anomáliu u
ľudí.
proavus, i, m. – [l.] pradedo, predok.
proazamín – syn. prometazín.
probabilis, e – [l. probare schvaľovať] chválitebný; pravdepodobný, uveriteľný.
probabilitas, atis, f. – [l. probabilis pravdepodobný] probabilita, pravdepodobnosť.
probabilizmus – [l. probabilis pravdepodobný] 1. presvedčenie, ţe pravda existuje len s určitou
pravdepodobnosťou; 2. mravný názor, ţe v dôvodných prípadoch sa moţno riadiť subjektívnym
úsudkom, teda aj odchýlnym od platných spoločenských noriem.

probácia – [l. probare schvaľovať] v Anglicku dohľad a pomoc poskytovaná prepusteným väzňom,
tieţ odsúdeným na slobode a mladistvým profesionálne školenými probačnými úradníkmi; obdoba
našich sociálnych kurátorov.
probacteriophagus, i, m. – [pro- + bacteriophagus] probakteriofág, profág.
probakteriofág – [probacteriophagus] profág.
®

Probamyl – anxiolytikum; meprobamat.
®

Proban (Am. Cyanamid) – insektícídum; cytioát.
proband – [l. probandus osoba, kt. má byť vyšetrená] vyšetrovaný jedinec.
®

Probamyl – anxiolytikum; meprobamat.
®

Proban (Am. Cyanamid) – ektoparaziticídum; cytioát.
®

Pro-Banthine (Searle) – anticholínergikum; propantelínbromid.
probarbital – Probarbitalum, kys. etylizopropylbarbiturová, 5-etyl-5-(1-metyletyl-2,4,6(1H, 3H,5H)®
pyrimidíntrión, C9H14N2O3, Mr 198,22 (Ipral ).
Probarbital

probatio, onis, f. – [l. probare schvaľovať] probácia, schvaľovanie, dokazovanie.
probator, oris, m. – [l. probare schvaľovať] schvaľovateľ.
probatorius, a, um – [l. probare schvaľovať] →probatórny.
probatorný – [probatorius] pokusný, na skúšku.
Probatórna excízia – skr. PE, operačný odber zvorky tkaniva z dg. dôvodov ako forma biop-sie;
napr. otvorená biopsia obličky.
Probatórna laparotómia – otvorenie brušnej dutiny z dg. dôvodov (potvrdenie dg., objasne-nie
neistých nálezov, napr. operability malígneho procesu).
probatus, a, um – [l.] vyskúšaný, osvedčený, riadny, schválený. Probatum est – je vyskú-šané,
dokázané.
probatus, a, um – [l.] vyskúšaný, osvedčený, súci.
®

Probe (Vesicol) – herbicídum; →metazol.
®

Probecid – urikozurikum; →probenecid.
®

Proben – urikozurikum, antiuratikum; →probenecid.
probenecid →Probenecidum, ČSL 4.
Probenecidum – skr. Probenecid., ČSL 4, probenecid, kys. 4-[(-dipropylamino)sulfonyl]-benzoová,
C13H19NO4S, Mr 285,36; urikozurikum, antiuratikum. Je to biely kryštalický al. mikrokryštalický
prášok, bez zápachu. Je prakticky nerozp. vo vode, dobre rozp. v 95 % liehu, mierne rozp. v
chloroforme. Rozpúšťa sa v rozt. alkalických hydroxidov a amoniaku.
Probenecidum

Dôkaz
a) Asi 0,05 g látky sa povarí s 0,20 g uhličitanu vápenatého a 3,0 ml vody. Po ukončenom vývoji
plynov sa zmes sfiltruje a k filtrátu sa pridajú 5 kv. rozt. chloridu ţelezitého; vznikne svetlo
hnedočervené sfarbenie.
b) Teplota topenia: 198 – 200 °C.
c) Na tenkú vrstvu silikagélu s fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm, napr. Silufol 254, sa
nanesú na štart rozt. látok v zmesi rozt. amoniaku (1 mol/l)–95 % lieh (1 + 99 obj.) v poradí:
1. 10 ml rozt. skúšanej látky (10 mg/ml),
2. 10 ml rozt. ovrenej vzorky prebenecidu (20 mg/ml/l).
Vyvíja sa zmesou 1-propanol–rozt. amoniaku 1 mol/l (5 + 1 obj.). Po vybratí z komory sa vrstva
vysuší v prúde teplého vzduchu a pozoruje sa vo svetle ortuťovej výbojky s maximom ţiarenia pri
254 nm. Na chromatograme 1 je viditeľná škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má zhodnú polohu, a
intenzitu zhášania na chromatograme 2. Chromatogram 1 sa pouţije aj na skúšku na prítomnosť
cudzích org. látok.
d) Absorpčné spektrum rozt. skúšanej látky v 95 % liehu (0,01 g/l), meranej v 10 mm vrstve proti
tomu istému rozpúšťadlu, vykazuje v UV časti maximá pri 225 ± 1 a 248 ± 1 nm, minimá pri 213 ± 1
a 233 ± 1 nm,
Stanovenie obsahu
Asi 0,5000 g látky sa rozpustí v 50,0 ml 95 % liehu vopred neutralizovanmého odmerným rozt.
hydroxidu sodného 0,1 mol/l na 3 kv. rozt. brómtymolovej modrej do modrého sfarbenia a titruje sa
tým istým odmernými rozt. zo ţltého do modrého sfarbenia.
1 ml odmerného rozt. hydroxidu sodného 0,1 mol/l zodpovedá 0,02854 C13H19NO4S.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu.
Indikácie – chron. dna, asymptomatická hyperurikémia; adjuvans pri th. penicilínom.
Kontraindikácie – precitlivenosť na probenecid, poruchy krvotvorby, urátová litiáza.
Nežiaduce účinky – bolesti hlavy, poruchy GIT, hematúria, obličkové koliky, niekedy alergia.
Interakcie – urikozurické pôsobenie blokujú malé dávky kys. acetylsalicylovej. Klin. sa vyuţíva
interakcia pri renálnom vylučovaní penicilínu, ampicilínu a cefalotínu (zníţené vylučovanie
antibiotík).
Dávkovanie – dmd p. o. je 2,00 g, th. dávka jednotlivá p. o. 0,25 – 0,5 g, denná 0,5 – 1,0 g. Podáva
sa obvykle 2-krát/d 0,5 g 1 týţd., potom 2-krát/d 0,25 g, v prípade potreby kaţdé 4 h 0,25 g.
Súčasne sa podáva dostatočné mnoţstvo tekutín a 3 – 7,5 g/d bikarbonátu sodného al. 7,5 g/d
citronanu draselného. Deťom > 18-mes. spočiatku 25 mg, neskôr 40 mg/kg/d v čiast-kových
dávkach po 6 h.
®

®

®

®

Prípravky – Benemid , Probecid , Poben , Probese-P .
®

Probese-P – urikozurikum; →probenecid.
®

Probilin (Gödecke; Warner-Lambert) – choleretikum; →piprozolín.
probiont – [pro- + g. bios ţivot] najmenšia čiastočka, kt. vykazuje uţ vlastnosti ţivej hmoty.
probiosis, is, f. – [pro- + g. bios ţivot + -osis stav] →probióza.

probiotiká – [pro- + g. bios ţivot] látky pôsobiace pozitívner na ţivotné procesy, obyčajne baktérie, kt.
priaznivo ovplyvňujú zloţenie črevnej flory (najmä bifidobaktérie a laktobacily v niekt. kjvasených
mliečnych výrobkoch). Môţu ovplyvňovať imunitu (rovnováha medzi Th1 a Th2 lymfocytmi
a príslušnými cytokínmi), priebeh črevných zápalov, študuje sa vzťah k prevencii nádorov. Naproti
tomu prebiotiká – látky (zloţky potravy), kt. sú dôleţité pre rast a mnoţenie prospešných bakltérií –
probiotík v čreve. K prebiotikám patria najmä nevstrebateľbné sacharidy obsiahnuté v niekt. druhoch
zeleniny a vláknia..
probióza – [probiosis] vzťah medzi druhmi ţivočíchov, pri kt. má jeden druh úţitok a druhý nemá
škodu. Pri antibióze má jeden druh úţitok a druhý škodu, pri symbióze majú úţitok obidva druhy.
probit – skr. angl. probability unit jednotka pravdepodobnosti, normálna premenná s priemerom 5 a
smerodájnou odchýlkou 1. Pri kvantálnych biol. analýzach (v kt. sa meria odpoveď typu ,,všetko al.
nič“, v kt. sa nedajú detegovať čiastkové odpovede) sa pozorované odpovede často vyjadrujú vo
forme p. (frakcia pozit. reakcií sa premieňa na p. , kt. vymedzujú tú istú frakciu plochy pod krivkou
Gaussovho typu) ako krivka znázorňujúca vzťah log dávky a odpovede; postup prepokladá
normálne rozdelenie prahových odpovedí.
problém – sporná, ťaţko riešiteľná otázka; cieľ, k splneniu kt. musíme cesty najprv hľadať, na rozdiel
o úlohy, k splneniu kt. uţ cestu poznáme.
Psychofyzický problém – vzťah medzi fyziologickými a psychickými procesmi. Jeho riešenie je
červenou niťou filozofie i psychológie. Jestvujú principiálne 3 riešenia: 1. existujú nezávisle od seba;
2. navzájom sa ovplyvňujú rovnomerne; 3. priroritu má jeden z nich, oboje je jedno, navzájom do
seba prechádzajú a navonok sa rôzne prejavujú. V kombinácii s rôznymi cestami poznania a jeho
vierohodnosťou jestvuje široké spektrum rozdielnych koncepcií.
problematika – súbor ťaţko riešiteľných otázok, úloh, vzťahov, vecí, súvislostí, kt. sa majú riešiť.
®

Probolin – (Gödecke;
→metandriolu.

Tennessee

Pharm.; Warner

Lambert)

–

anabolikum; dipropionát

®

Probon (Chinoin) – analgetikum; →rimazóniummetilsulfát.
®

Probonal (Farmon) – analgetikum; →rimazóniummetilsulfát.
proboscis – [pro- + g. boskein krmiť, pásť sa] časť hlavy, resp. tlamy zvieraťa, kt. sa obyčajne
pouţíva na krmenie.
Proboscoidea – slony. Najväčšie suchozemské cicavce. Majú veľké ušnice a dlhý pohyblivý chobot
(proboscis), kt. vznikol predĺţením nosa a horného pysku. Skladá sa zo svalov, koreň je podopretý
chrupkou, na konci je sédlo hmatu. Chobotom odtrhávajú a podávajú do úst potravu. Rezáky
čeľuste sa premenili na kly bez koreňov, po celý ţivot dorastajú z medzičeľuste, sú iba z dentínu,
bez skloviny. Majú stĺpovité končatiny s prstami, kt. sú opatrené kopýtkami. Hrubá koţa je takmer
bez srsti. Brezivosť samíc trvá z cicavcov najdlhšie (aţ 21 mes.), rodia jedno ţivé mláďa, kt. váţi ~
100 kg, dospieva veľmi pomaly (aţ v 20. r.). Mozog v pomere k telu je malý, ale zbrázdený. Slony sú
učenlivé, majú dobrú pamäť. Slon indický (Elephas maximus) ţije v dţungliach Indie a Indonézie, je
asi 3 m vysoký, na chobote má prstovitý výbeţok, kly rastú iba samcom. Má kratšie ušnice, dá sa
veľmi dobre skrotiť. Slon africký (Loxodonta africana) ţije v pralesoch tropickej Afriky, je väčší, má
väčšie ušnice, na chobote dva prstovité výbeţky. Kly má aj samica, je ťaţšie skrotiteľný. Mamut
(Elephas primigenius) ţil v studenom podnebí, mal hustú srsť, podobný bol mastodont (Mastodon
americanus), kt. ţil v Sev. Amerike, bol niţší ako mamut, ale mal dlhší chobot.
probukol

–

4,4,-[(1-metyletylidén)bis(tio)]bis[2,6-bis(1,1-dimetyletyl)fenol],
C31H48O2S2;
®
®
®
antihyperliporoteinemikum (DH-581 , Biphenamid , Bisbid ,
®
®
®
Bisphenabid , Lurselle , Sinlestal ).

Probukol

®

Pro-Bumin (Lederle) – sérový →albumín.
®

Probutylin (Rorer) – lokálne anestetikum; butyrát prokaínu.
proc. – skr. l. processus výbeţok.
®

Procadil (Recordati) – sekektívny agonista 2-adrenergických receptorov, bronchodilatans;
→prokaterol.
®

Procain Léčiva 1 a 2 % inj. (Léčiva) – Procaini hydrochloridum 10 mg v 1 ml inj. rozt., lokálne
anestetikum; →Procainum chloratum, ČSL 4.
Procainamidium chloratum – skr. Proacainamid. chlorat., chlorid prokaínamídia; [2-(4aminobenzamido)etyl]dietylamóniumchlorid;
4-amino-N-[2-(dietylamino)etyl]-benzamid
monohydrochlorid, C13H22ClN3O, Mr 271,79; amid prokaínu, klasické antiarytmikum s účinkom
podobným chinidínu. Je to biely aţ slabo naţltlý, kryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti. Je
veľmi ľahko rozp. vo vode, ľahko rozp. v 95 % liehu a ťaţko rozp. v chloroforme.
Procainamidium chloratum

Dôkaz
a) Teplota topenia: 165 – 169 °C.
b) Asi 0,1 g látky sa rozpustí v 5,0 ml vody a pridá sa rozt. dusičnanu strieborného; vylučuje sa biela
–
klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v konc. kys. dusičnej (Cl ).
c) Na tenkú vrstvu silikagélu so sadrou a fluorescenčnou prísadou na detekciu pri 254 nm sa
nanesú na štart čerstvo pripravené vodné rozst. látok v poradí:
1. 10 ml rozt. skúšanej látky (1,0 mg/l),
2. 10 ml rozt. overenej vzorky chloridu prokainamidu (1,0 mg/l).
Vyvíja sa zmesou etylacetát–metanol–konc. rozt. amoniaku (22 + 2 + 1 obj.). Po vybratí z komory sa
vrstva vysuší voľne na vzduchu a pozoruje sa vo svetle ortuťovej výbojky s maximom ţiarenia pri
254 nm. Na chromatograme 1 je patrná škvrna zhášajúca fluorescenciu, kt. má rovnakú polohu a
intenzitu ako škvrna na chromatograme 2.
Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušeníém (suší sa ~ 1,000 g látky 4 h pri 105 °C)
sa rozpustí miernym zahriatím v 15 ml bezvodej kys. octovej a 5,0 ml anhydridu kys. octovej. Po
ochladení sa pridá 5,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej, 1 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 0,02718 g C13H22ClN3O.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom. Nesmie sa vydať bez
lekárskeho predpisu..
V nízkych dávkach prevaţujú jeho vagolytické účinky so zvýšením frekvencie SA uzla a vedenia v
SA a AV uzle, pri vyššom dávkovaní jeho účinok na spomalenie vedenia a predlţenie refraktérnej
fázy, ako pri chinidíne. Metabolizuje sa v pečeni acetyláciou, takţe v jeho účinku sa uplatňujú gen.
vplyvy (pomalí a rýchli acetylátori). Jeho metabolity sú tieţ aktívne. Na plazmatické bielkoviny sa

viaţe 15 – 25 %, biol. t0,5 je 1,5 h, t0,5 aktívneho metabolitu N-acetylprokaínamidu 6 – 7 h. Vzhľadom
na krátky biol. t0,5 a dlhodobé riziko vzniku sy. podobnému lupus erythematosus systemicus sa
pouţíva zriedka.
Indikácie – supraventrikulárne a ventrikulárne arytmie, pri komorovej arytmii pri infarkte myokardu je
liekom voľby (ak sa nemôţe pouţiť lidokaín).
Kontraindikácie →chinidín; digitalizovaní pacienti; ťaţšia nefropatia.
Nežiaduce účinky – sy. podobný lupus erythematosus systemicus (20 – 30 % uţ po 1-mes. th.); je
síce reverzibilný, ale vymiznutie príznakov trvá dlho. Prejavuje sa artritídou, niekedsy aj pleuritídou,
pneumóniou al. perikarditídou. Renálny lupus je zriedkavý. K ďalším neţiaducim účinkom patria
ťaţkosti zo strany GIT (nauzea, hnačka), hypotenzia, exantém, horúčka, aryt-mogénny účinok,
negatívne inotropný účinok (môţe vyvolať zlyhanie srdca) a agranulocytó-zu.
Interakcie – cimetidín zvyšuje koncentráciu prokaínamidu.
Dávkovanie – p. o.: iniciálna dávka je 1000 mg, ďalej sa podáva 500 mg kaţdí 3 h, udrţovacia
dávka 500 mg po 6 h; parenterálne: pomalá i. v. inj. (rýchlosťou 50 mg/min, monitorovanie EKG) 100
mg, po 5 min opakovať do celkovej dávky 1000 mg al. zrušenie arytmie, potom 2 – 6 mg/min v i. v.
infúzii; ak je potrebná udrţovacia perorálna th., začína sa 3 – 4 h po infúzii.
®

®

®

®

Prípravky – Amidoprocain , Amisalin , APO-Procainamide 250 mg cps. Apotex, Novocainamid ,
®
®
®
®
®
Novocamid , Procainamid Léčiva inj. Léčiva, Procainamid tbl. Léčiva, Procamide , Procan-SR ,
®
®
®
®
®
Procapan , Procardyl , Promid , Pronestyl hydrochloride , Supicainamide hydrochloride .
®
Kombinovaný prípravok – Rhytmochin inj. Byk Gulden; →chinidín.
Procainium chloratum – skr. Procain. chlorat., ČSL 4, chlorid prokaínia, prokainiumchlorid, [2-(4aminobenzoyloxy)etyl]dietylamóniumchlorid, C13H21ClN2O2, Mr 272,77; lokálne anestetikum;
→prokaín. Je to biely kryštalický prášok, bez zápachu, horkej chuti, na jazyku vyvoláva krátkodobú
bezcitnosť. Je veľmi dobre rozp. vo vode, mierne rozp. v 95 % liehu a ťaţko rozp. v chloroforme.

Procainium chloratum

Dôkaz
a) Asi 0,2 g sa rozpustí v 20,0 ml vody, rozt. sa pouţije aj na skúšku b), c) a d). K 5,0 ml rozt. sa
pridá niekoľko kv. zriedeného rozt. hydroxidu sodného; tekutina sa mliečne zakalí.
b) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá 5 kv. zriedenej kys. chlorovodíkovej, 5 kv. rozt. dusitanu
sodného a po kvapkách rozt. 0,20 g 2-naftolu v 5,0 ml zriedeného rozt. hydroxidu sodného; vylučuje
sa červená zrazenina (rozdiel od tetrakaínu).
c) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridajú 3 kv. zriedenej kys. sírovej a 5 kv. rozt. manganistanu
draselného (1,0 g/l); rozt. sa rýchlo odfarbuje (rozdiel od cinchokaínu, kt. odfarbuje rozt.
manganistamu draselného aţ po niekoľkých min, a od kokaínu, kt. ho neodfarbuje ani po 30 min).
d) K 5,0 ml rozt. zo skúšky a) sa pridá niekoľko kv. zriedeného rozt. amoniaku a vzniknutá zrazenina
sa odfiltruje. Filtrát sa okyslí zriedenou kys. dusičnou a pridá sa rozt. dusičnanu strieborného
vylučuje sa biela klkovitá zrazenina, ľahko rozp. v zriedenom rozt. amoniaku, nerozp. v konc.
–
kyseline dusičnej (Cl ).
e) Teplota topenia: 153 – 156 °C, v kapiláre 154 – 157 °C.

Stanovenie obsahu
Asi 0,2000 g vysušenej látky zo skúšky na stratu sušením (suší sa asi 0,5000 g látky pri 105 °C do
konštantnej hmotnosti) sa rozpustí miernym zahriatím v 15,0 ml bezvodej kys. octovej a 5,0 ml
anhydridu kys. octovej. Po ochladení sa pridá 5,0 ml rozt. octanu ortutnatého v kys. octovej, 1 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 0,02728 g C11H21ClN2O2.
Uschováva sa v dobre uzavretých nádobách a chráni pred svetlom.
P. je syntetický ester kys. p-aminobenzoovej. Patrí k najmenej toxickým miestnym anestetikám,
incidencia alergických reakcií je však vyššia ako látok amidického radu. V tkanivách sa šíri pomaly,
nedráţdi, jeho pH je 5 – 6,5, v zápalovom loţisku je jeho účinok niţší. Esterická väzba je málo
stabilná, preto ho treba chrániť pred svetlom a alkalickými rozt. Pri infiltračnej aplikácii nastupuje
účinok neskôr ako pri amidických látkach a trvá kratšie.
Prokaín sa pomerne rýchlo hydrolyzuje plazmatickou cholínesterázopu na kys. p-aminobenzoovú,
kt. sa vylučuje z 80 % močom, a na dietylaminoetanol, kt. sa vylučuje z 30 % močom; zvyšok sa
metabolizuje v pečeni.
Pri infiltračnej anestézii účinok nastupuje za 2 – 3 min a trvá 30 – 60 min, moţno ho mierne predlţiť
pridaním adrenalínu k rozt. v dávke 1:200 000, čím sa zníţi aj krvácanie v operačnom poli pri
infiltračnej anestézii, pretoţe prokaín pôsobí proti reflektorickej vazokonstrikcii. Prokaín preniká
hematoencefalickou bariérou do likvoru. Placentovou bariérou prechádza len pri i. v. podaní veľkých
dávok.
Indikácie – infiltračná a regionálna anestézia tenkých nervov, vagosympatikové blokády v modifikácii
podľa Višnevského, th. bolestivých stavov. Na miestnu anestéziu sa nehodí, zle preniká sliznicami.
Na epidurálnu a subarachnoidálnu anestéziu sa nepoţíva.
Kontraindikácie – precitlivenosť na prokaín, kys. p-aminobenzoovú a deriváty kys. hydroxybenzoovej; srdcová dekompenzácia, súčasná th. sulfónamidmi; pri i. v. aplikácii ťaţšia hepa-topatia
a nefropatia, hypotyreóza, hypotenzia, myasthenia gravis.
Nežiaduce účinky – ojedinele vzrušenie, nepokoj, nauzea, tachykardia, tinitus, mierny pokes TK,
tras končatín, vazodilatácia, metabolity inhibujú účinok sulfónamidov.
Interakcie – toxickosť prokaínu zniţuje adrenalín (spomaľuje vstrebávanie), zvyšujú ju inhibítory
cholínesterázy, morfín, efedrín. Prokaín zvyšuje účinnosť a toxickosť antiarytmík, kurarimimetík
vrátane suxametónia (kompetícia o plazmatickú cholínesterázu), vazodilatanciá. Nepodáva sa
súčasne so sulfónamidmi, pretoţe ich vytesňuje z väzby, a tým znehodnocuje ich účinok.
Dávkovanie – dms s. c. 0,25 % 750 ml, i. m. 0,50 % 250 ml, na infiltračnú a zvodovú anestéziu 2,00
% 30 ml; dmd 800 ml 0,2 %, 150 ml 0,5 %, 100 ml 1 %, 50 ml 2 % s adrenalínom 1:200 000, 750 ml
Višnevského rozt. al. 0,25 % rozt. bez adrenalínu, účinok trvá asi 30 min. Th. dávka jednotlivá i. v. je
0,05 – 0,1 g, denná 0,05 – 0,1 g. Toxickosť stúpa s kon-centráciou rozt.
Prokaín bez prísady adrenalínu sa rýchlejšie vstrebáva, nepôsobí vazokonstrikčne, kapilárne
krvácanie skôr zvyšuje. Na infiltračnú anestéziu sa pouţíva 0,25 aţ 1 % rozt., pričom na dosiahnutie
niţšej koncentrácie sa riedi fyziol. rozt. Pri pridaní adrenalínu 1:200 tis. sa na 100 ml prokaínu
výslednej koncentrácie pridáva 0,5 mg adrenalínu (0,5 ml adrenalínu s koncentráciou 1 mg/ml).
Vagosympatiková plášťová blokáda v modifikácii podľa Višnevského: 0,25 % rozt. prokaínu bez
adrenalínu sa veľmi pomaly injikuje do riedkeho spojiva okolo nervových cievnych zväzkov,
najčastejšie na ramene al. stehne.

I. v. podanie: na Bierovu regionálnu i. v. anestéziu sa nepouţíva. Na systémové i. v. podanie je
vhodná dávka 5 – 10 ml 1 % rozt., kt. sa aplikuje leţiacemu pacientovi rýchlosťou max. 1 ml/min.
Rovnaké mnoţstvo moţno podať aj v pomalej kvapôčkovej i. v. infúzii napr. perfuzorom, keď sa vo
fyziol. rozt,. zriedi prokaín na koncentráciu 0,1 – 0,25 %.
®

®

®

Prípravky – Injectio procainii chlorati, Solutio Višnevski, Allocaine , Alocaine , Aminocaine ,
®
®
®
®
®
®
®
Anesthesol , Atoxicocaine , Bernacaine , Cetain , Ethocaine , Euregase , Gerovital H3 inj.
®
Imecco, Injectio procaini chlorati 0,2 Ardeapharma inj. Ardeapharma, Injectio procaini chlorati 0,5
®
®
Ardeapharma inj. Ardeapharma, Injectio procaini chlorati 1 % Ardeapharma inj. Ardeapharma,
®
®
®
®
®
®
®
Irocaine , Isocaine-Asid , Isocaine-Heisler , Jenacaine , Juvocaine , Kerocaine , Medaject ,
®
®
®
®
®
®
®
Naucaine , Neocaine , Novocain , Paracain , Planocaine , Procain Léčiva 1 % , Scurocaine ,
®
®
®
®
®
Sevicaine , Syncaine , Topokain , Westocaine ; butyrát C17H28-N2O4 – Probutylin ; borát
®
C13H25B5N2O12 – Borocaine .
®

Kombinovaný prípravok – Solutio Višnevski 0,25 % Ardeapharma inj. Ardeapharma (Procaini
hydrochloridum 1,5 mg + Natrii chloridum 5 mg + Kalii chloridum 75 mg + Calcii chloridum
hexahydricum 125 mg + Acidum hydrochloridum 0,1 mol/l 0,007 ml v 1 ml inj. rozt.).
®

Procalmadiol – anxiolytikum; →meprobamat.
®

Procalmidol – anxiolytikum; →meprobamat.
procallus, i, m. – [pro- + l. callus mozoľ] prokalus, prvé štádium hojenia zlomeniny granulačným
tkanivom.
®

Procamide – antiarytmikum; →prokaínamidhydrochlorid.
®

Procanodia – antibiotikum; →penicilín G prokaín.
®

Procan-SR (Parke, Davis) – antiarytmikum; →prokaínamidhydrochlorid.
®

Procapan (Panray) – antiarytmikum; →prokaínamidhydrochlorid.
®

Procaptan (Biopharma) – antihypertenzívum; →perindopril.
procarbazinum →prokarbazín.
®

Procardia (Pfizer) – dihydropyridínový blokátor vápnikových kanálov; nifedipín.
®

Procardyl – antiarytmikum; →prokaínamidhydrochlorid.
Procaryota – jednobunkové organizmy. Starší názov akaryonta, organizmy pôvodne pokladané za
bezjadrové. Patria sem baktérie (Bacteria) a sinice (Cyanophyceae, predtým modrozelené riasy).
Ich jadro nie je oddelené jadrovou membránou od cytoplazmy. V novších systémoch sa podľa
biochem. a fylogenetických analýz, ako aj prítomnosti a typu bunkových stien delia na 4 oddelenia:
1. Gracilicutes (s hrubou, gramnegat. stenou); 2. Fermicutes (s hrubou a silne grampozit. bunkovou
stenou); 3. Tenericutes (bez bunkovej steny); 4. Mendosicutes (s falošnou bunkovou stenou).
®

Procasil – antioxidant; propylgalát.
procatarxis, is, f. – [g. prokatarxis prapočiatok] 1. predisponujúca príčina; 2. predispozícia; 3. vznik
choroby následkom predispozície.
procaterol →prokaterol.
procedúra – [l. procedere postúpiť] zloţitý postup, priebeh, napr. vyšetrovania, liečenia al. inej
činnosti; →metóda.
Andersonova procedúra – rekonštrukcia hypofaryngu a cervikálneho paţeráka pomocou
bilaterálnych pravouhlých lalokov.

Fontanova procedúra – funkčná korekcia trikuspidálnej atrézie anastomózou al. inzerciou
nechlopňo-vej protézy medzi pravú predsieň a a. pulmonalis s uzavretím medzipredsieňovej
komuniká-cie; pouţíva sa aj na iné vybrané vrodené stavy.
Fickova procedúra – Fickova metóda.
Gomoriho-Tamatsuova procedúra – metóda lokalizovania alkalickej fosfatázy: tkanivový sekrét sa
inkubuje v tlmivom rozt., kt. obsahuje substrát, glycerofosfát a ióny Ca2+. Pri hydrolýze substrátu sa
uvoľňuje kys. fosforečná, kt. viaţe vápnikové ióny za vyzráţania fosforečnanu vápenatého. Tento
bezfarebný precipitát sa mení na hnedý sulfid kobaltitý, kt. je viditeľný pod mikroskopom.
Hartmannova procedúra – resekcia časti hrubého čreva postihnutej patol. procesom s vyvedením
proximálneho konca vo forme kolostómie a zašitím distálneho konca al. rekta.
Janettova procedúra – mikrovaskulárna dekompresia.
Kockova procedúra – ileostómia.
V-Y procedúra – metóda úpravy koţného defektu, pri kt. sa utvára lalok tvaru V nad defektom; lalok
sa prenáša na defekt a takto utvorený sek. defekt sa uzatvára
skarifikáciou tvaru Y.
V-Y-procedúra

Youngova-Deesova-Leadbetterova
procedúra
–
repozícia
močovodov do vyššej polohy na močovom mechúri a konštrukcia nového zvierača krčka mechúra z
trigónového svalu; pouţíva sa pri th. inkontinencii moču.
procephalicus, a, um – [pro- + g. kefalé hlava] procefalický, vzťahujúci sa na prednú časť hlavy.
procerín – 2-hydroxy-5-(3-metyl-2-butenyl)-4-(1metyletenyl)-2,4,6-cykloheptatrien-1-ón, C15H18O2, Mr
230,39; tropolón izolovaný z rastliny Juniperus procera Hochst.,
Cupressacea.
Procerín

procerkoid – vývojové štádium škúľovca (Diphyllobothrium latum).
procerus, us, m. – [l.] štíhly, dlhý.
proces – [processus] 1. postupný rad po sebe nasledujúcich, k sebe sa priťahujúcich a vzá-jomne
súvisiach udalostí al. zmien; 2. súdne, úradné konanie.
procesor – [processor] jednotka na spracovanie dát. Je to funkčná jednotka výpočtového zariadenia,
kt. obsahuje aspoň riadiacu jednotku, aritmeticko-logickú jednotku a registre. Je prvkom centrálnej
jednotky.

Centrálna jednotka (angl. central processing unit, CPU) je jadro počítača, kt. obsahuje všetky
funkčné jednotky na interpretáciu a vykonávanie inštrukcií. Delí sa na aritmeticko-logickú jednotku a
vstupno-výstupný p., kt. zabezpečuje komunikáciu s pamäťami, periférnymi zariadeniami a/al.
pracovnými miestami pre obsluţný
a údrţbársky personál. Disponuje
len obmedezeným pamäťovým
priestorom
(napr.
niekoľko
registrov).
Centrálna
jednoprocesorového systému

jednotka

Riadiaca jednotka (syn. radič,
angl. control unit, CU) je ústrednou
zloţkou centrálnej jednotky. Plní tieto úlohy: načítanie programových inštrukcií z pamäte v správnom
poradí, dekódovanie inštrukcií, prívod potrebných riadiacich signálov pre funkčné jednotky
zúčastnené na vykonávaní inštrukcií. Keďţe na vykonávaní inštrukcie sa zúčastňuje aritmetickologická jednotka, pamäť a správa zariadení, je riadiaca jednotka spojená so všetkými týmito
zloţkami.
Aritmeticko-logická jednotka (angl. arithmetic logic unit, ALU) vykonáva aritmetické (sčitovanie,
odčitovanie, násobenie, delenie) a logické (súčet, súčin, negácia) operácie. Poţadovanie operandy
dodáva riadiaca radič. Všetky aritmetické operácie moţno redukovať na posunutie, tvorenie doplnku
a sčitovanie; odčitovanie je súčet doplnku, násobenie je opakované sčitovanie a delenie (so
zvyškom) je opakované odčitovanie. Zákl. operačnými prvkami ALU sú binárne sčítačky a negátory
(invertory). Operácie sa môţu vykonávať sériovo al. paralelne.
Register je pamäťová bunka, kt. sa pouţíva napr. na ukladanie medzivýsledkov, zákl. adries al.
často pouţívaných hodnôt. Majú veľmi krátky čas prístupu p. disponujú viacerými registrami, napr.
mikroprocesor 8080 má 7 ľubovoľne pouţiteľných registrov.
Univerzálne pouţiteľná a voľne programovateľná funkčná jednotka vyhotovená na jednom al.
viacerých integrovaných obvodoch sa nazýva mikroprocesor. Je umiestený na platničke z polovodivého kremíka (čip).
procesorientovaná psychoterapia →psychoterapia.
procesovať – [angl. processing] 1. súdiť sa; 2. spracúvať, upravovať. Procesovanie antigénu –
prezentácia antigénu.
®

Processine (Sanko) – blokátor vápnikových kanálov; →cinarizín.
processor, oris, m. – [l. procedere postúpiť] →procesor.
processus, us, m. – [l.] 1. výbeţok; 2. proces.
Procesus accessorius vertebrae lumbalis – prídavný výbeţok; malý uzlík, kt. vybieha dozadu zo
zadnej strane p. transversus a laterálne a pod p. mamillaris driekového stavca. Takýto výbeţok sa
nachádza aj na Th10, Th11 a Th12.
Processus alae parvae – výbeţok malých krídel.
Processus alaris ossis ethmoidalis – ala cristae galli.
Processus alveolaris maxillae – syn. p. dentalis, alveolárny výbeţok čeľuste: hrubá, parabolicky
zakrivená hrana, kt. vybieha dole a tvorí voľný okraj maxily; nachádza sa vpredu a laterálne od p.
palatinus a tvorí podklad zubov.

Processus anterior mallei Folii – predný výbeţok kladivka: štíhly výbeţok, kt. vychádza z prednej
strany krčka kladivka, previeha dopredu a nadol k fissura petrotympanica a pomocou väzivových
vláken sa pripája na skalnú časť spánkovej kosti.
Processus articularis inferior vertebrarum – syn. zygapophysis inferior, dolný kĺbový výbeţok
stavcov: výbeţok na obidvoch stranách stavcov, kt. vychádza z dolnej strany oblúka blízko spojenia
laminy s pediklom; nachádza sa na ňom plôška smerujúca dopredu a nadol pre spojenie s horným
kĺbovým výbeţkom stavca zdola.
Processus articularis superior ossis sacri –
horný kĺbový výbeţok kríţovej kosti: jeden z
dvoch výbeţkov smerujúcich dozadu a
mediálne z 1. kríţového stavca na spojení tela
a alae; spája sa s dolným kĺbovým výbeţkom
L5.
Processus articularis superior vertebrarum
– syn. zygapophysis superior, horný klbový
výbeţok stavcov: výbeţok na obidvoch
stranách stavcov, kt. výchádza z hornej plochy oblúka blízko spojenia laminy s pediklom; nachádza
sa na ňom klbová plôška smerujúca dozadu a nahor pre kĺbové spojenie s p. articularis inferior
stavca zhora.
Processus axillaris glandulae mammariae – p. lateralis glandulae mammariae.
Processus brevis incudis – lig. incudis superius.
Processus brevis mallei – bočný výbeţok kladivka, p. lateralis mallei.
Processus calcaneus ossis cuboidei – výbeţok,
kt.
vychádza z angulus inferomedialis ossis cuboidis a smeruje
dozadu; nachádza sa na ňom predná časť päty.
Processus caudatus hepatis – chvostový výbeţok pečene,
pravý výbeţok viditeľný na lobus caudatus hepatis.
Processus ciliares – vráskovcové výbeţky, asi 70
meridionálne usporiadaných líšt al. záhybov vybiehajúcich z
corona ciliaris na zadnej ploche corpus ciliare; upína sa medzi
ne závesný aparát šošovky (zonula Zinnii). Secernujú do
zadnej očnej komory vnútroočný mok.
Processus clinoideus anterior – predný lôţkový výbeţok: kostný výbeţok, kt. sa nachádza na
mediálnom konci zadného okraja ala parva ossis sphenoidis.
Processus clinoideus medius – stredný lôţkový výbeţok, jeden z dvoch nekonštantných
výčnelkov na vnútornej strane klinovej kosti na obidvoch stranách prednej časti ossa hypophyseos.
Processus clinoideus posterior – zadný lôţkový výbeţok: jeden z dvoch hrbolčekov na hornom
uhle obidvoch strán dorsum sellae klinovej kosti, na kt. sa upína tentorium cerebelli.
Processus cochleariformis – lyţicovitý výbeţok, malá dutá koţeľovitá kostička na konci
semicanalis tubae auditivae, tesne pred vestibulárnym okienkom s otvorom, cez kt. prechádza
šľacha tensor tympani.
Processus condylaris mandibulae – p. condyloideus mandibulae, kondyl sánky: zadný výbeţok
ramus mandibulae, tvorí kĺbové spojenie s fossa mandibularis ossis temporalis.

Processus coracoideus scapulae – zobák lopatky: ostro zakrivený výbeţok, kt. vychádza z hornej
časti krčka lopatky a premosťuje plecový kĺb.
Processus coronoideus mandibulae – kruhovitý výbeţok sánky: predná časť horného konca
ramus mandibulae, na kt. sa upína m. temporalis.
Processus coronoideus ulnae – kruhovitý výbeţok lakťovej kosti: široká vyvýšenina proximálneho
konca lakťovej kosti, kt. tvorí prednú a dolná časť incisura trochlearis.
Processus costalis vertebrae – p. costarius vetebrae, rebrový výbeţok stavca: na krčných
stavcoch časť p. transvesus pred foramen transversum.
Processus costotransvesarius vertebrae cervicalis – rebrovovopriečny výbeţok krčného stavca.
Processus ensiformis – mečovitý výbeţok.
Processus ethmoidalis conchae nasalis inferioris – riečicový výbeţok dolnej nosovej mušle:
kostný výčnelok smerujúci nad a za p. maxillaris dolnej nosovej mušle.
P. falciformis lig. sacrotuberosi – kosáčikovitý výbeţok sakrotuberálneho väzu, kt. vychádza z
bodu pripojenia väzu na tuber ossis ischii, kt. prebieha dopredu pozdĺţ vnútorného okraja a je
pokračovaním ramus ossis ischii.
Processus Ferreini lobuli corticalis renis – pars radiata lobuli corticalis renis.
Processus fibularis tali – bočný výbeţok členkovej kosti.
Processus frontalis maxillae – čelový výbeţok čeľuste: veľký, silný, nepravidelný výbeţok kosti,
kt. smeruje nahor z tela čeľuste, jeho mediálna strana tvorí časť laterálnej steny nosovej dutiny.
Processus frontalis ossis zygomatici – p. frontosphenoidalis ossis zygomatici, čelový výbeţok
jarmovej kosti: silný, trojuholníkovitý výbeţok jarmovej kosti, kt. smeruje nahor, leţí za tvárovou
stranou a medzi očnicovou a spánkovou stranou; spája sa hore s p. zygomaticus čelovej kosti a
vzadu s ala major ossis sphenoidalis.
Processus gracilis – p. anterior mallei.
Processus hamatus – hákovitý výbeţok.
Processus Ingrassia – ala minor ossis sphenoidalis.
Processus intrajugularis ossis occipitalis – intrajugulárny výbeţok záhlavnej kosti: malý
výbeţok, kt. rozdeľuje incisura jugularis ossis occipitalis na laterálnu a mediálnu časť.
Processus intrajugularis ossis temporalis – intrajugulárny výbeţok spánkovej kosti: malá hrana
skalnej časti spánkovej kosti, kt. rozdeľuje incisura jugularis na mediálnu a laterálnu časť, kt.
korešpondujú s podobnými časťami incisura jugularis na záhlavnej kosti.
Processus jugularis ossis occipitalis – jugulárny výbeţok záhlavnej kosti: jeden z dvoch
výbeţkov na záhlavnej kosti, kt. smeruje laterálne z okcipitálnych kondylov a tvorí zadnú hranicu
foramen jugulare.
Processus lacrimalis conchae nasalis inferioris – slzný výbeţok dolnej nosovej mušle: výbeţok
dolnej nosovej mušle, kt. tvorí kĺbové spojenie s os lacrimale.
Processus lateralis cartilaginis septi nasi – bočný výbeţok chrupavky priehradky nosa: laterálny
vý-beţok chrupavky priehradky na obidvoch stranách nosa, kt. sa spája s laterálnou chrupavkou
nosa.
Processus lateralis glandulae mammariae – syn. p. axillaris glandulae mammariae, bočný
výbeţok prsnej ţľazy: superolaterálna časť prsníka, kt. smeruje k axile.

Processus lateralis mallei – bočný výbeţok kladivka: malý zahrotený výbeţok, kt. smeruje
laterálne od základne manubrium mallei a utvára prominentia mallearis.
Processus lateralis tali – bočný výbeţok členkovej kosti: veľký nízky výbeţok laterálnej strany
členkovej kosti, kt. tvorí kĺbové spojenie s laterálnym maleolom.
Processus lateralis tuberis calcanei – bočný výbeţok tuberositas calcanei: drsný výbeţok
smerujúci nadol z dolnej laterálnej časti tuber calcanei.
Processus lenticularis incudis – šošovkovitý výbeţok nákovky: malý výbeţok na mediálnej strane
hrotu dlhého ramienka nákovky, kt. utvára kĺbové spoienie s hlavou strmienka.
Processus mamillaris – bradavkový výbeţok: hrbolček na obidvoch horných kĺbových výbeţkoch
driekových stavcov a na 10. – 12. hrudnom stavci.
Processus marginalis ossis zygomatici – tuberculum marginale ossis zygomatici.
Processus marginalis vertebrae – okrajový výbeţok stavca.
Processus mastoideus ossis temporalis – hlávkový výbeţok spánkovej kosti, vystupuje zo
spánkovej kosti za ušnicou. Pripája sa naň mohutný krčný sval, m. sternocleidomastoideus.
Hlávkový výbeţok obsahuje drobné, nerovnako veľké dutinky (cellulae mastoideae), kt. komunikujú
navzájom i s antrum mastoideum, a ním so stredoušnou dutinou (cavum tympani). Preto hnisanie v
stredoušnej dutine sa ľahko šíri do týchto dutiniek. Na vonkajšej strane je tesne za proc. mastoideus
ostrý zárez incisura mastoidea, v kt. sa začína zadné bruško m. biventer. Mediálne od tejto brázdy
je sulcus a. occipitalis. Pri zadnom okraji proc. mastoideus je niekedy okrúhly otvor (foramen
mastoideum), kt. obsahuje ţilovú spojku s vnútrolebečným splavom, uloţeným v sulcus sigmoideus.
Processus maxillaris conchae nasalis inferioris – čeľustný výbeţok dolnej nosovej mušle: kostný
výbeţok zostupujúci z p. ethmoideus dolnej nosovej mušle.
Processus medialis tuberis calcanei – prístredný výbeţok tuberositas calcanei: drsný výbeţok
smerujúci nadol z dolnej časti tuber calcanei.
Processus mentalis – bradový výbeţok.
Processus muscularis cartilaginis arytenoideae – svalový výbeţok hlasivkovej chrupavky:
laterálny a zadný dolný zakrivený výbeţok hlasivkovej chrupavky, na kt. sa upína m.
cricoarytaenoideus.
Processus obtusus – zaoblený výbeţok.
Processus orbitalis ossis palatini – očnicový výbeţok podnebnej kosti: pyramídový výbeţok,
najhor-nejšia časť podnebnej kosti, jedna zo strán, kt. tvorí zadné rozhranie stropu očnice.
Processus palatini maxillae – podnebné výbeţky čeľuste, časť vnútornej lebkovej spodiny
(→neuro-kránium), smerujú horizontálne proti sebe. Tvoria predné 3/4 tvrdého podnebia; stýkajú sa
v strednej čiare v sutura palatina mediana, v kt. je niekedy kosť vyzdvihnutá proti ústnej dutine do
tzv. torus palatinus. Spodná (úzka) plocha podnebných výbeţkov je drsná, a v jej vonkajšej časti
vidieť sulci palatini, podmienené priebehom podnebných nervov a ciev. V prednej časti sutura
palatina je medzičeľustný otvor (foramen incisivum), pre n. nasopalatinus, prichádzajúci spolu s
tepienkou po prepáţke nosovej dutiny. Časť maxíly, uloţená ventrálne od foramen incisivum,
osifikuje samostatne, a je dlho otvorená švom smerujúcim ventromediálne medzi vonkajší rezák a
očný zub, takţe táto časť je vlastne samostatnou kosťou, medzičeľusť (os incisivum seu os
praemaxillare). U človeka zrastá premaxila skoro s príslušnou časťou maxily. Z vývojových porúch
má význam nespojenie premaxily s maxilou (→rázštep podnebia), pri kt. sa nespojili tzv. výbeţky
pre hornú čeľusť a čelové výbeţky.

Processus papillaris hepatis – bradavkový výbeţok pečene: ľavý výbeţok lobus caudatus hepatis.
Processus paramastoideus ossis occipitalis – prihlavkový výbeţok záhlavnej kosti: výbeţok, kt.
u ľu-dí reprezentuje hrbolček na dolnej strane jarmového výbeţka.
Processus petrosus – skalný výbeţok.
Processus posterior sphenoidalis – syn. p. sphenoidalis septi cartilaginei, zadný výbeţok
chrupavky nosovej priehradky: úzky tenký prúţok chrupavky, kt. smeruje dozadu a nahor pozdĺţ
sulcus vomeris a pod lamina perpendicularis ossis ethmoidalis z chrupavky nosovej priehradky
blízko klinovej kosti.
Processus posterior tali – zadný výbeţok členkovej kosti: výbeţok zadnej časti členkovej kosti, kt.
smeruje dozadu; sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi tali ho delí na dve nerovnaké časti.
Processus pterygoides ossis sphenoidalis – krídlovitý výbeţok klinovej kosti: jeden z dvoch
výbeţkov klinovej kosti zostupujúci z miesta spojenia ala major a tela kosti; pozostáva z laterálnej a
mediálnej platničky.
Processus pterygospinosus Civinini – malý tŕňovitý výbeţok na zadnom okraji lamina
pterygoidea lateralis klinovej kosti, na kt. sa upína lig. pterygospinosum.
Processus pyramidalis ossis palatini – pyramídový výbeţok podnebnej kosti: silný výbeţok, kt.
smeruje nadol, dozadu a laterálne od laterálnej časti zadného okraja podnebnej kosti, tvorí časť
fossa pterygoidea.
Processus retromandibularis glandulae parotidis – nepravidelná klinovitá časť priušnice, kt.
smeruje mediálne za ramus mandibulae, skoro k stene hltana.
Processus sacciformis – vreckovitý výbeţok.
Processus sagittalis – šípový výbeţok.
Processus sphenoidalis ossis palatini – klinovitý výbeţok podnebnej kosti: nepravidelná kostná
ma-sa, kt. smeruje nahor a mediálne od zadnej časti horného okraja zvislej časti podnebnej kosti,
utvára kĺbové spojenie s telom klinovej kosti a ala vomeris.
Processus sphenoidalis septi cartilaginei – p. posterior sphenoidalis.
Processus spinosus vertebrarum – tŕňový výbeţok stavca: časť stavca, kt. smeruje dozadu od
oblúka, upínajú sa na ňu svalý chrbta.
Processus styloideus fibulae – apex capitis fibulae.
Processus styloideus ossis metacarpalis III – násadcovitý výbeţok III. záprstnej kosti: výčnelok
sme-rujúci proximálne z bázy III. záprstnej kosti.
Processus styloideus ossis temporalis – násadcovitý výbeţok spánkovej kosti: dlhý tŕň, kt.
smeruje nadol z dolnej strany spánkovej kosti pred foramen stylomastoideum, upínajú sa naň 3
svaly a 2 väzy.
Processus styloideus radii – násadcovitý výbeţok vretennej kosti: tupý výčnelok z laterálnej
strany distálneho konca vretennej kosti.
Processus styloideus ulnae – násadcovitý výbeţok, pochádza z jazylkového ţiabrového oblúka.
V mladosti je chrupavčitý, v dospelosti kostený a so spánkovou kosťou zrastá aţ pred pubertou. Od
proc. styloideus pokračuje tenký väz (lig. stylohyoideum), kt. sa upína na malé rohy jazylky.

Processus supracondylaris humeri – p. supracondyloideus humeri: suprakondylický výbeţok
ramen-nej kosti: malý nekonštantný výbeţok proximálne od mediálneho epikondylu humeru, odstupuje od neho lig. Strutheri.
Processus temporalis ossis zygomatici – spánkový výbeţok jarmovej kosti: zadný tupý výbeţok
jarmovej kosti, kt. utvára kĺbové spojenie s jarmovým výbeţkom spánkovej kosti, čím vzniká jarmový
oblúk.
Processus transversus vertebrarum – bočný výbeţok, bočník stavca: výbeţok na obidvoch
stranách stavca, kt. odstupuje laterálne od spojenia laminy a pedikla.
Processus trochlearis calcanei – kladkový výbeţok pätovej kosti.
Processus uncinatus ossis ethmoidalis – hákovitý výbeţok riečice: zakrivená kostná platnička,
kt. siaha dole a dozadu od prednej časti čuchového labyrintu riečice.
Processus uncinatus pancreatis – syn. Winslowov pankreas, hákovitý výbeţok pankreasu z ľavej
a kaudálnej časti hlavy pankreasu, kt. obkolesuje pankreatické cievy.
Processus vaginalis ossis sphenoidalis – pošvový výbeţok klinovej kosti: malá platnička na
kaţdej strane dolnej strany tela klinovej kosti, kt. smeruje mediálne z lamina pterygoidea medialis,
utvára klbové spojenie s ala vomeris a p. sphenoidalis ossis palatini.
Processus vaginalis peritonei – syn. canalis Nucki, diverticulum Nucki, divertikul peritoneálnej
membrány, kt. siaha do canalis inguinalis, sprevádza lig. teres uteri u ţeny al. testis pri jeho zostupe
do skróta u muţa (p. vaginalis testes); u ţien je obyčajne úplne obliterovaný.
Processus vermiformis – červovitý prívesok.
Processus vertebrae – rebrový výbeţok.
Processus vocalis – hlasivkový výbeţok: výbeţok hlasivkovej chrupavky, na kt. sa upína lig.
vocale.
Processus xiphoideus – syn. xiphisternum, mečovitý výbeţok: špicatý výbeţok chrupavky
vystuţený kostným jadrom, spojený s dolným koncom tela mostíka.
Processus zygomaticus maxillae – jarmový výbeţok čeľuste, drsná trojuholníková vyvýšenina, kt.
utvára kĺbové spojenie s jarmovou kosťou a vyznačuje rozdelenie facies anterior, infratemporalis a
orbitalis.
Processus zygomaticus ossis frontalis – jarmový výbeţok čelovej kosti: hrubý, silný výbeţok
čelovej kosti uloţený na laterálnom, konci nadočnicového okraja, spája sa s jarmovou kosťou;
začína sa od neho linea temporalis.
Processus zygomaticus ossis temporalis – jarmový výbeţok spánkovej kosti: dlhý, silný výbeţok,
kt. vychádza z dolnej časti šupiny spánkovej kosti, smeruje dopredu pred horným vchodom do
vonkajšieho zvukovodu a spája sa s jarmovou kosťou, čím utvára jarmový oblúk.
®

Procetofene – antihyperlipoproteinemikum; →fenofibrát.
®

Procetoken (Bernabo) – antihyperlipoproteinemikum; →fenofibrát.
®

Prociclide (Crinos) – antitrombotikum, fibrinolytikum; →defibrotid.
procidentia, ae, f. – [g. procidere spadnúť] spád, výpad, prietrţ.
procilén – zmes kryštalického penicilínu a prokaínpenicilínu.
prócium – najľahší izotop →vodíka (Z = 1, A = 1). Jeho atóm jen zloţený z 1 protónu a 1 elektrónu.
®

Proclival (Houdé) – antihypertenzívum, vazodilatans; →bufenjód.

proclivitas, atis, f. – [g. proclivis naklonený] svah, sklon; náklonnosť, náchylnosť.
®

Procoagulo – protrombogénny vitamín K; →menadiofifosfát.
procodazol – prokodazol.
procollagenum →prokolagén.
®

Procolon (Sandoz) – antiflogistikum; →tixokortol.
proconazolum →prokonazol.
proconvertinum →prokonvertín.
®

Procorum
(Knoll) – blokátor
antiarytmikum; →galopamil.

vápnikových

kanálov,

antihypertenzívum,

antianginózum,

procreatio, onis, f. – [g. procreare plodiť] prokreácia, plodenie.
proct/o- – prvá časť zloţených slov z g. proktos konečník.
proctalgia, ae, f. – [proct- + g. algos bolesť] →proktalgia.
Proctalgia fugax – idiopatická intenzívna bodavá bolesť v konečníku vo vzdialenosti 10 – 15 cm
nad konečníkovým otvorom, kt. trvá niekoľko min aţ ½ h. Príčina je neznáma, môţe ísť o spazmus
m. levator ani. Vyskytuje sa často pri anxiozite a prepracovanosti. Odporúčajú sa horúce sedacie
kúpele, spazmolytiká.
proctatresia, ae, f. – [proct- + g. alfa priv. + g. trésis prederavenie] →proktatrézia.
proctectasis, ae. f. – [proct- + g. ektasis rozšírenie] →proktektázia.
proctectomia, ae, f. – [proct- + g. ektomé odostrániť] →proktektázia.
proctencleisis, is, f. – [proct- + g. enkleiein zavrieť] proktenkléza, konstrikcia al. stenóza dolnej časti
konečníka, striktúra rekta.
proctitis, tidis, f. – [proct- + -itis zápal] →proktitída.
Proctitis catarrhalis – katarálny zápal konečníka.
Proctitis factitialis – radiačná proktitída, následok oţiarenia krčka al. maternice, vyznačuje sa
tenezmami, bolesťami, krvácaním z konečníka, hnačkou, teleangiektáziami, príp. ulceráciami.
Proctitis purulenta – hnisavá zápal konečníka
Proctitis ulcerosa – vredový zápal konečníka.
proctocele, es, f. – [procto- + g. kélé prietrţ] →proktokéla.
proctoclysis, is, f. – [procto- + g. klysis (od klyzó) čistenie] →proktoklýza.
proctococcypexis, is, f. – [procto- + g. kokkyx kostrč + g. pexis upevnenie] →proktokokcy-pexia.
proctocolectomia, ae, f. – [procto- + g. kólon tračník + g. ektomé odstrániť] →proktokolek-tómia.
proctocolitis, itidis, f. – [procto- + g. kólon hrubé črevo + -itis zápal] →proktokolitída.
proctocoloscopia, ae, f. – [procto- + g. kólon tračník + g. skopein pozorovať] →proktokoloskopia.
proctocolpoplastica, ae, f. – [procto- + g. kolpos pošva + g. plastiké (techné) tvárne umenie]
→proktokolpoplastika.
®

Proctocort (Rowell) – glukokortikkoid, antiflogistikum; →hydrokortizón.
proctocysticus, a, um – [procto- + g. kystis mechúr] →proktocystický.

proctocystoplastica, ae, f. – [procto- + g. kystis dutina + g. plastiké (techné) tvárne umenie]
→proktocystoplastika.
proctocystotomia, ae, f. – [procto- + g. kystis dutina + g. tomé rez] →proktocystotómia.
proctod(a)eum, i, n. – [g. proktos konečník] →proktodeum.
®

Proctodon (Rowell) – lokálne anestetikum; →diperodónhydrochlorid.
proctodynia, ae, f. – [proct- + g. odyné bolesť] →proktodýnia.
proct(o)eurynter, eris, m. – [procto- + g. euryntein rozširovať] prokt(o)eurynter, gumový balónik
naplnený vodou na roztiahnutie konečníka.
proct(o)eurysis, is, f. – [procto- + g. euryntein rozširovať] prokt(o)eurýza, umelé rozšírenie
konečníka.
®

Proctofoam – miestne anestetikum; →pramoxín.
proctogenes, es – [procto- + g. gignesthai vznikať] proktogénný, konečníkového pôvodu,
vychádzajúci z konečníka.
®

Procto-Glyvenol crm. a supp. (Ciba-Geigy) – crm.: Tribenosidum 5 g (5 %) + Lidocaini
hydrochloridum 2 g (2 %) v 100 g krému; supp.: Tribenosidum 400 mg + Lidocainum 40 mg v 1
čapíku; dermatologikum, antihemoroidálium.
proctologia, ae, f. – [procto- + g. logos náuka] →proktologia.
proctoparalysis, is, f. – [procto- + g. paralysis ochrnutie] →proktoparalýza.
proctoperinealis, e – [procto- + l. perinaion hrádza] proktoperineálny, týkajúci sa konečníka a hrádze.
proctoperineoplastica, ae, f. – [procto- + g. perinaion hrádza + plastiké (techné) tvárne umenie]
→proktoperineoplastika.
proctoperineorrhaphia, ae, f. – [procto- + l. perineum hrádza + g. rhafé šev] →proktoperineorafia.
proctopexis, is, f. – [procto- + g. péxis upevnenie] →proktopexia.
proctophobia, ae, f. – [procto- + g. fobos strach] →proktofóbia.
proctoplastica, ae, f. – [procto- + g. plastiké (techné) tvárne umenie] →proktoplastika.
proctorrhagia, ae, f. – [procto- + g. rhagia (od rhégnymi) výron] →proktorágia.
proctorrhaphia, ae, f. – [procto- + g. rhafé ševť] →proktorafia.
proctorrhoea, ae, f. – [procto- + g. rhoiá tok] →proktorea.
proctoscopia, ae, f. – [procto- + g. skopein pozorovať] →proktoskopia.
proctoscopos, i, m. – [procto- + g. skopein pozorovať] →proktoskop.
®

Proctosedyl supp. a ung. (Roussel Uclaf) – supp: Cinchocaini hydrochloridum 5,5 mg +
Hydrocortisonum 5,5 mg v 1 čapíku; ung. Cinchocaini hydrochloridum 0,5 % + Hydrocortisonum 0,5
% v 15 g masti; antihemoroidálium, miestne anestetikum a antiflogistikum.
proctosigmoidectomia, ae, f. – [procto- + (colon) sigmoideum esovitá časť hrubého čreva + g.
ektomé odstrániť] →proktosigmoidektómia.
proctosigmoideoscopia, ae, f. – [procto- + (colon) sigmoideum esovitá slučka + g. skopein
pozorovať] proktosigmoideoskopia, vyšetrenie konečníka a esovitej slučky tračníka zrakom
pomocou endoskopu.

proctosigmoiditis, itidis, f. – [procto- + (colon) sigmoideum esovitá časť hrubého čreva + -itis zápal]
proktosigmoiditída, zápal konečníka a esovitej slučky tračníka.
proctospasmus, i, m. – [procto- + g. spasmos kŕč] →proktospazmus.
proctostasis, is, f. – [procto- + g. stasis zastavenie] →proktostáza.
proctostenosis, is, f. – [procto- + g. stenos úzky + -osis stav] →proktostenóza.
proctostomia, ae, f. – [procto- + g. stoma ústa] proktostómia, operačné vyústenie konečníka
navonok.
proctotomia, ae, f. – [procto- + g. tomé rez] →proktotómia.
proctovaginalis, e – [procto- + l. vagina pošva] proktovagínový, týkajúci sa konečníka a pošvy.
procturia, ae, f. – [proct- + g. úron moč] proktúria, odtekanie moču do konečníka fistulou a jeho
miešanie sa so stolicou.
®

gtt. ophth. (Ankerpharm Rudolfstadt) – Naphazolini hydrochloridum 3 mg (0,33 %) +
-sympatikomimetikum, oftalmologikum. Pouţíva sa v th. katarálnej a
alergickej konjunktivitídy, konjunktivitída pri slnení, doplnok th. inými kolýriami pri zápaloch spojoviek
baktériového pôvodu, kt. vyvolávajú trvalé prekrvenie spojovky.

Proculin

®

Procuran inj. – myorelaxans; →dekametóniumjodid.
procurvatio, onis, f. – [l. procurvus skrivený] prokurvácia, prehnutie dopredu.
®

Procyclomin – anticholínergikum; →dicyklomínhydrochlorid.
procyklidín – -cyklohexyl--fenyl-1-pyrolidinpropanol, C19H29NO, Mr 287,43; anticholínergikum,
antiparkinsonikum príbuzné trihexyfenidylu.
Procyklidín

Po podaní p. o. sa rýchlo a úplne vstrebáva a jeho biol. dostupnosť je ~ 75 %. Prevaţne časť sa
metabolizuje v pečeni, eliminačný t0,5 je 12,6 h, distribučný objem 1 l/kg. Na plazmatické bielkoviny
sa viaţe málo.
Indikácie – parkinsonský sy rôzneho pôvodu vrátane liekového, akatízia.
Kontraindikácie – glaukóm, hypertrofia prostaty.
Nežiaduce účinky – suchosť v ústach, rozmazané videnie, závraty, stavy zmätenosti, haluciná-cie,
nauzea, vracanie, zápcha. Riziko vzniku závislosti. Môţe nepriaznivo ovplyvniť riadenie motorových
vozidiel al. vykonávanie obdobnej činnosti.
Dávkovanie – začína sa dávkou 3-krát 2,5 mg/d, kt. sa zvyšuje o 2,5 mg aţ do dosiahnutia
optimálneho účinku; dmd je 60 mg.
®

®

®

Prípravky – hydrochlorid C20H30ClNO – Arpicolin , Kemadrin , Osnervan ; metochlorid C20H32ClNO
®
®
®
tricyklamolchlorid – Elorine chloride , Lergine chloride , Tricoloid chloride ; metosulfát C21H35NO5S
®
®
– Elorine sulfate , Vagosin sulfate ).
®

procymát – -etylcyklohexanmetanolkarbamát, C10H19NO2, Mr 185,26; trankvilizér (T 3033 ,
®
Equipax ).
Procymát

procymidón – 3-(3,5-dichlórfenyl)-1,5-dimetyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-2,4-dión, C13H11-Cl2NO2, Mr
®
®
284,14; systémové poľnohospodárske fungicídum (S-7131 , Sumilex ,
®
Sumisclex ).
Procymidón

Procyonidae – medvedíkovité. Mäsoţravce strednej veľkosti, s dlhým chvostom. Stúpajú na celú
plochu stupaje. Na predných končatinách majú voľné, pomerne pohyblivé prsty, kt. im umoţňujú
lepšie sa šplhať i pridrţiavať si potravu. Medvedík čistotný (Procyon lotor) pochádza zo Sev.
Ameriky. Potravu si umýva vo vode. U nás sa chová v zoologických záhradách.
®

Procytox (Horner) – antineoplastikum; →cyklofosfamid.
®

Pro-Dafalgan (UPSA) – analgetikum, antipyretikum; →propacetamol.
®

Prodasone (Upjohn) – progestogén; →medroxyprogesterón.
®

Prodectin (Gedeon Richter) – antiarteriosklerotikum; →pyridinolkarbamát.
prodekan – zástupca dekana fakulty.
®

Prodel – progestogén; →dydrogesterón.
®

Pro-Diaban (Bayer; Schering AG) – antidiabetikum; →glizoxepid.
3

3

prodiamín – 2,4-dinitro-N ,N -dipropyl-6-(3-fluórmetyl)-1,3-benzéndiamín, C13-H17F3N4O4, Mr 350,30;
širokospektrálne preemergentné dinitroanilínové herbicídum (USB®
®
®
®
®
®
3153 , CN-11-2936 , Blockade , Endurance , Marathon , Rydex ).
Prodiamín
®

Prodiax (Merck & Co.) – inhibítor aldózareduktázy, pouţíva sa v th. diabetickej neuropatie a
retinopatie; ponalrestat.
pro die – [l.] nadeň, denná dávka.
,

prodigiozín – 4-metoxy-5-[(5-metyl-4-pentyl-2H-pyrol-2-ylidén)metyl]-2,2 -bi-1H-pyrol, C20H25N3O, Mr
323,40; červený pigment z baktérií Chromobacterium
prodigiosum (Serratia marcensens), má slabé antibiotické
účinky.
Prodigiozín

prodilidín – 1,2-dimetyl-3-fenyl-3-pyrolidinolpropanoát (ester), C15H21NO2, Mr
®
247,33; analgetikum (dl-forma hydrochlorid C15H22ClNO2 – Cogesic ).
Prodilidín

-prodín – alfaprodín.

prodipín – 1-(1-metyletyl)-4,4-difenylpiperidín, C20H25N, Mr 279,43; látka stimulujúca CNS s
antidepresívnym a antiparkinsonskými účinkami; ovplyvňuje vychytávanie sérotonínu
®
trombocytmi (hydrochlorid C20H26ClN – Anthen ).
Prodipín

®

Prodixamon – anticholínergikum; →propantelínbromid.
prodlure – 9,11-tetradekadien-1-ol acetát, TDDA, C16H28O2, Mr 252,40; pohlavný atraktant hmyzu
®
®
(Ferodin SL , Litlure A ).
Prodlure

pro domo – [l.] pre vlastnú, vnútornú potrebu; dôverne.
prodoncia – [prodontia] vysunutie zubov sánky dopredu.
prodontia, ae, f. – [pro- + g. odús-odontos zub] →prodoncia.
®

Pro-Dorm (Delagrande) – hypnotikum, sedatívum; →metachalón.
®

Pro Dorm – anxiolytikum; →lorazepam.
pro dosi – [l.] na jednotlivú dávku.
®

Prodox (Upjohn) –

-hydroxyprogesterón.

®

Prodoxol (Wm. R. Wander) – anthelmintikum; →oxfendazol.
prodróm – [prodromos] nejasný, začiatočný príznak typický pre určitú chorobu.
prodromalis, e – [g. prodromos predbeţný] prodromálny, predzvestný.
®

Prodromine – antitusikum; →folkodín.
prodromos, i, m. – [g.] →prodróm
®

Pro-Drone

– 1-(8-metoxy-4,8-dimetylnonyl)-4-)1-metyletyl)benzén, C21H36O, Mr 304,52; syntetický
®
analóg juvenilných hormónov, insekticídum (AI 3-36206 , MV®
678 ).
Pro-Drone

prodrug – [angl.] proliečivo, transportná forma liečiva, chem. modifikovaná biol. aktívna látka, kt. sa
musí po aplikácii metabolizovať, aby nadobudla farm. aktivitu; prekurzor liečiva.
®

Producil (Merck & Co.) – antibiotikum produkované kultúrou Streptomyces lactamdurans NRRL
3802; stimulans rastu, →efrotomycín.
producírovať sa – hovor. predvádzať sa, produkovať sa.
productio, onis, f. – [l. producere tvoriť] →produkcia.
productivus, a, um – [l. producere tvoriť] produktívny, tvorivý, charakterizovaný novotvo-rením
tkaniva (napr. zápal).

produkcia – [productio] 1. výroba, utváranie, tvorba; 2. predlţenie, dĺţka; 3. predvádzanie
umeleckého al. zábavného programu.
produkt – [l. producere tvoriť] 1. predmet získaný výrobnou al. inou (vedeckou, umeleckou ap.)
činnosťou; 2. chem. zloţka reakčného systému utvorená v reakcii.
produktivita – [l. producere tvoriť] 1. tvorivosť; 2. vodivosť; 3. výrobnosť, výrobná schopnosť; 4.
úţitková hodnota, prínos, úţitkovosť.
produktivizmus – [productivismus] literárny smer, kt. zdôrazňuje racionálne prvky literárneho
materiálu, tektoniku, konštrukciu, hľadá novú integráciu v logických konštrukčných princípoch ap.
produktívny – [productivus] 1. vykazujúci produktivitu; 2. tvorivý; 3. charakteristický novotvotrením
tkaniva (napr. zápal).
proembryo – základ rastlinného zárodku, kt. ešte nie je diferencovaný na vlastný zárodok
a suspenzor.
®

Pro-Entra – antihistaminikum; →triprolidín.
proenzým – enzymogén, zymogén, neúčinná forma enzýmu premieňajúca sa na aktívnu formu
aktiváciou →enzýmu.
proerythroblastos, i, m. – [pro- +g. erytros červený + g. blastos výhonok] proerytroblast, materská
bunka červených krviniek.
proestrus – obdobie zvýšenej folikulovej aktivity, kt. predchádza estru u samičiek.
Proetzov test – [Proetz, Arthur Walter, 1888 – 1966, amer. otolaryngológ] →testy.
profág – temperovaný fág, neinfekčná nukleová kys. bakteriofága prítomná v genóme lyzogénnych
baktérií; →bakteriofág.
profam – propham; syn. izopropylkarbanilát, INPC, IsoPPC; izopropylester kys. 1-metyl-etylester kys.
fenylkarbámovej, C10H13NO2, Mr 179,21; herbicídum.
Profam
®

Profamina – stimulans CNS, anorektikum; →amfetamín.
profan(iz)ácia – hanobenie, zneuctenie, znesvätenie.
profánny – znesväcujúci, hanobny, svetský.
®

Profasi (Interlabo) – gonadotropín, →HCG.
®

Profasi HP (Serono) – gonadotropín, →HCG.
profáza – [prophasis] prvá fáza nepriameho delenia buniek, v kt. nastáva diferenciácia chromozómov;
→mitóza.
profécia – [prophetia] proroctvo.
®

Profecundin – vitamín E.
®

Profemin (Yamanouchi) – diuretikum, antihypertenzívum; furosemid.
®

Profenid cps., 2,5 % gél, inj. sicc., supp. (Rhône Poulenc Rorer; Specia) – antiflogistikum,
analgetikum; ketoprofén.
®

Profenid SR tbl. obd. (Rhône Poulenc Rorer; Specia) – antiflogistikum, analgetikum; →ke-toprofén.
®

Profenil (SM & P) – anticholínergikum; →alverín.

®

Profenine – anticholínergikum; →alverín.
®

Profenon (Morishita) – antispazmodikum; →flopropión.
®

Profenone – inhibítor hypofýzových gonadotropínov; paroxypropione.
profénpyridamín – feniramid.
profermentum, i, n. – [l.] proenzým.
®

Proferrin (Merck & Co.) – hematinikum, oxid ţelezitý; ferrum saccharatum.
profesia – [professio] 1. povolanie, trvalé platené zamestnanie; 2. rehoľný sľub.
profesijný – profesiový, týkajúci sa profesie, súvisiaci s profesiou; stanovený odborom, profesiou.
profesiografia – náuka, kt. sa zaoberá zisťovaním a opisom nárokov na úroveň psychických, fyziol.
funkcií, zručností a kvalifikačných predpokladov potrebných na úspešné vykonanie danej profesie.
Stanovujú sa metódami psychol. práce al. štúdiom a porovnávaním úspešných a neúspešných
predstaviteľov profesie.
profesiogram – súhrn všetkých poţiadaviek a nárokov na človeka.
profesionál – odborník na určitú oblasť vedenia, ľudskej činnosti; neoddeliteľnou súčasťou je
poctivosť, odvádzanie poctivej práce bez premrštených finančných poţiadaviek.
profesionalizmus – 1. odbornosť (op. amaterizmus); 2. výraz z odborného názvozlovia, odborný
termín.
profesionálne choroby – choroby z povolania (CHzP), pri kt. je priamy, dokázateľný a ne-sporný
príčinný vzťah medzi škodlivinou v pracovnom prostredí a ochorením. P. ch. vznikajú opakovaným a
dlhotrvajúcim pôsobením vonkajších vplyvov (fyz., chem. al. biol. škodlivín) nezávisle od vôle
zamestnanca a sú uvedené v prílohe č. 2 vyhl. FMSV č. 149/1988 Zb., kt. sa vykonáva zákon o
sociálnom zabezpečení, a kt. vznikla za podmienok tam ustanovených.
K najčastejším CHzP u nás patria dermatózy, infekčné choroby, poruchy sluchu a poškodenie z
vibrácií. Aţ na prípady akút. otráv nevznikajú CHzP náhlou, nečakanou a náhodnou udalosťou, ale
aţ po určitom čase pôsobenia škodliviny. Niekt. CHzP sú typické pre určitú pracovnú činnosť, iné
môţu byť CHzP podľa zákona aţ za určitých okolností (napr. infekčné choroby). Niekt. poškodenia
zdravia sa nepokladajú za CHzP, avšak vplyv pracovných podmienok na ich vznik moţno dokázať.
Za škodu zapríčinenú pracovníkovi CHzP zodpovedá organizácia, v kt. pracovník pracoval
naposledy pred jej zistením v pracovných podmienkach, v kt. vzniká CHzP, kt. ho postihla.
Priemyselná otrava je akút. al. chron. poškodenie zdravia, kt. vzniká pri výrobe, spracúvaní,
pouţívaní al. úniku toxických látok. Iné poškodenia zdravia z práce sú všetky poruchy zdravia, kt.
vzmikli v súvislosti s plnením pracovných povinností, ale nie sú uvedené v zozname CHzP a
priemyselných otráv. Všetky pracoviská, na kt. pracovníkom hrozí CHzP, priemyselná otrava al. iné
poškodenie zdravia sú vyhlásené za rizikové.
Pracovný úraz →úraz.
Nešpecifické poškodenie z práce zahrňuje ochorenia, kt. vznik a priebeh urýchľujú al. zhoršu-jú
negat. faktory pracovného prostredia. Najčastejšie ide o choroby dýchacieho, pohybového systému
a koţe.
Zoznam chorôb z povolania
Príloha vyhlášky č. 149/1988 v znení neskorších zákonov
1 Ochorenie z olova a jeho zliatín
2 Ochorenie z fosforu a jeho zlúč.

3 Ochorenie z fluóru a jeho zlúč.
4 Ochorenie z ortuti a jej amalgámov a zlúč.
5 Ochorenie z arzénu a jeho zlúč.
6 Ochorenie z mangánu a jeho zlúč.
7 Ochorenie z kadmia a jeho zlúč.
8 Ochorenie z vanádia a jeho zlúč.
9 Ochorenie z chrómu a jeho zlúč.
10 Ochorenie zo sírouhlíka
11 Ochorenie zo sírovodíka
12 Ochorenie z oxidu uhoľnatého
13 Ochorenie z kyánových zlúč.
14 Ochorenie z benzénu a jeho homológov
15 Ochorenie z nitro- a aminozlúčenín benzénu al. jeho homológov a ich odvodenín
16 Ochorenie z halogenizovaných uhľovodíkov
17 Ochorenie z dusičných esterov glycerínu a dusičných esterov iných látok mastného radu
18 Ochorenie z bojových látok
K č. 1 – 18: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sa uvedené látky vyrábajú, spracúvajú,
pouţívajú, dopravujú al. sa vyskytujú ako vedľajšie produkty al. odpadové látky
19 Ochorenie z ionizujúceho ţiarenia s podobným biol. účinkom
20 Ochorenie z elektromagnetického ţiarenia vrátane laseru
K č. 19 – 20: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracovníci vystavení tomuto riziku
21 Ochorenie na koţnú rakovinu vyvolanú škodlivinami zapríčiňujúcimi rakovinu
22 Koţné ochorenie z účinku škodlivín, kt. sú v príčinnej súvislosti s výkonom zamestnania, a kde bolo
nevyhnutné vylúčiť styk so škodlivinou
K č. 21 – 22: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sa uvedené látky vyrábajú, spracúvajú,
pouţívajú, dopravujú al. sa vyskytujú ako vedľajšie produkty al. odpadové látky
23 Ochorenie na rakovinu pľúc z rádioaktívnych látok
K č. 23: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracovníci vystavení tomuto riziku
24 Ochorenie na prenosné a parazitárne choroby
K č. 24: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sa vyšetrujú osoby, a kde dokázateľný styk s infekčne
chorými al. infekčným materiálom je súčasťou výkonu zamestnania
25 Tropické choroby prenosné a parazitárne
K č. 25: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení týmto ochoreniam pri
pracovnom pobyte v trópoch, príp. iných klimaticky a hygienicky náročných oblastiach
26 Choroby prenosné zo zvierat na ľudí priamo akl. prostredníctvom prenášačov
K č. 26: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení tomuto riziku. al. pri nakladaní
a vykladaní, al. doprave tovaru, al. kde ochorenie vznikllo dokázateľne výkonom zamestnania
27 Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu
K č. 27: ide o choroby vzniknuté v organizáciách pri práci v kesonoch a pri všetkých prácach, kt. po
skončení akcie vyţadujú dekompresiu
28 Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín vyvolávané pri práci s vibrujúcimi nástrojmi a
zariadeniami
K č. 28: ide o choroby vzniknuté v organizáciách pri práci s pneumatickým náradím ručne ovládaným al. pri
práci s obdobne pôsobiacimi zariadeniami
29 Ochorenie kostí, kĺlbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaţenia
K č. 29: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení tomuto riziku
30 Ochorenie lakťového nervu z mechanických vplyvov
K č. 30: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, kde nútená poloha horných končatín pri práci je príčinou
vzniku tohto ochorenia
31 Ochorenie dolných dýchacích ciest a pľúc vyvolané hliníkovým prachom z hliníkových zliatín (zaprášenie
pľúc hliníkom – fibróza pľúc )
32 Ochorenie z berýlia a jeho zlúč.
33 Ochorenie na zaprášenie pľúc prachom obsahujúcim oxid kremičitý (silikóza, silikotuberkulóza) vrátane ba-

níckej pneumokoniózy
a) s typickými rtg príznakmi s prihliadnutím na dynamiku ochorenia
b) v spojení s aktívnou tbc
34 Ochorenie na zaprášenie pľúc azbestovým prachom (azbestóza)
a) s typickými rtg príznakmi
b) v spojení s pľúcnou rakovinou
35 Ochorenie pri výrobe tvrdokovov
K č. 31 – 35: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení tomuto riziku
36 Ochorenie dolných dýchacích ciest a pľúc na škodlivé účinky Thomasovej múčky
K č. 36: iIde o choroby vzniknuté v organizáciách, kt. dopravujú al. spracúvajú Thomasovu trosku al.
spracúvajú, uskladňujú al. dopravujú Thomasovu múčku
37 Asthma bronchiale
K č. 37: ide o choroby vzniknuté v organizáciách pri práci s látkami alergizujúcim účinkom a pri práci, kde
pôsobia senzibilizujúce al. iritujúce činitele za také uznávané, kt. sú vlastné druhu vykonávanej práce
38 Porucha sluchu vyvolaná hlukom
K č. 38: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení nadmernému hluku
39 Ochorenie na sivý zákal
K č. 39: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení, v kt. sú pracujúci vystavení
nad mernému pôsobeniu krátkovlnnných tepelných lúčov
40 Ochorenie na nystagmus v ťaţkých a zloţitých tvaroch
K č. 40: ide o choroby vzniknuté v baniach a pri mínerských prácach
41 Rozdutie pľúc fúkačov skla a hudobníkov na dychových nástrojoch
K č. 41: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení tomuto riziku
42 a) Ťaţká hyperkinetická dysfónia, uzlíky na hlasivkách al. ťaţká nedovieravosť hlasiviek, kt. sú trvalé a znemoţňujú výkon povolania kladúceho zvýšené nároky na hlas
K č. 42a: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení zvýšenej hlasovej námahe,
najmä v divadlách, školách, profesionálnych hlasových telesách, profesionálnych kultúrnych a zábavných
podnikoch
b) ťaţká dysfónia
K č. 42b: ide o choroby vzniknuté u spevákov sólistov
43 Bronchopulmonálne choroby vyvolané prachom z bavlny (bysinóza), ľanu, konopí al. sisalu
44 Vonkajšie alergické alveolitídy a ich následky vyvolané vdychovaním org. prachov typu farmárske pľúca
K č. 43–44: ide o choroby vzniknuté v organizáciách, v kt. sú pracujúci vystavení tomuto riziku
profesionálny – [professionalis] odborný, vykonávajúci dajakú činnosť ako profesionál, z povolania; op.
amatérsky; súvisiaci s odborom, profesiou, povolaním; →prevencia..

Widalov syndróm – hemolytická ikteroanémia so splenomegáliou, urobilinúriou a hemolýzou spojená
s fragilitou erytrocytov.
Milllsov syndróm – [Mills, Charles K., 1845–1931, amer. neurológ] Millsova choroba, Millsova
hemiplégia, chron. progresívna ascendnetná hemiplégia.

